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Sebab-Sebab Kemunduran Kaum Muslimin

KEMUNDURAN DAN KELEMAHAN KAUM
MUSLIMIN : SEBAB DAN SOLUSI
PEMECAHANNYA
Alloh Subhanahu wa Ta’ala Berfirman:

118 :] ﻭﻣﺎ ﻇﻠﻤﻨﺎﻫﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ [ ﺍﻟﻨﺤﻞ
“ Dan Kami tiada menganiaya mereka, akan
tetapi

merekalah

yang

menganiaya

diri

mereka sendiri”(QS: An-Nahl: 118)

44 :] ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ [ ﻳﻮﻧﺲ
“

Sesungguhnya Alloh tidak berbuat dzolim
kepada

manusia

sedikitpun,

akan

tetapi

manusia itulah yang berbuat dzolim kepada
diri mereka sendiri” (QS: Yunus:44)
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PENGANTAR

ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ

S

egala Puji hanya milik Alloh, kita memuji-Nya,
meminta pertolongan dan mohon ampunan
kepada-Nya. Dan kita berlindung kepada Alloh

dari kejelekan-kejelekan jiwa kita, dan keburukankeburukan amalan kita. Barang siapa yang diberi
petunjuk oleh Alloh maka tidak ada yang mampu
menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkanNya maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.
Dan aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak
untuk disembah kecuali Alloh dan aku bersaksi bahwa
Muhammad itu adalah hamba dan utusan-Nya. “ Hai
orang-orang yang beriman! Bertakwalah kalian kepada
Alloh dengan sebenar-benar takwa dan janganlah
sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan
Islam” (QS. Ali Imron:102)
“Hai

sekalian

manusia,

bertakwalah

kepada

Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang
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satu, dan dari padanya Alloh menciptakan istrinya; dan
dari keduanya Alloh memperkembangbiakan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada
Alloh yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu
saling meminta satu dengan yang lain, dan (peliharalah)
hubungan

silaturahim.

Sesungguhnya Alloh

selalu

menjaga dan mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa: 1).
Selanjutnya....
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah
kamu kepada Alloh dan katakanlah perkataan yang
benar, niscaya Alloh memperbaiki bagimu amalanamalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan
barang siapa mentaati Alloh dan Rosul-Nya, maka
sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang
besar”. (QS: Al-Ahzab: 70-71)
Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah
Kitab Alloh dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk
Muhammad

Shollallohu

alaihi

was

sallam,

dan

seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan.
Dan setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah
bid’ah, dan setiap kebid’ahan adalah sesat, dan setiap
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kesesatan

(tempatnya)

di

neraka.

Kemudian

selanjutnya.....

Apa

Penyebab

Kemunduran

dan

Kelemahanan

Kaum Muslimin?

S

uatu

hal

yang

sudah

diketahui

oleh

kebanyakan kaum muslimin, demikian juga
oleh sebagian besar non-muslim, bahwa umat

dan daulah Islam terdahulu adalah bangsa yang paling
kuat dan mulia di belahan dunia, sekalipun mereka
adalah penduduk minoritas di atas muka bumi ini. Hal
ini berlangsung selama bertahun-tahun dalam waktu

yang panjang, tanpa ada seorangpun yang menentang
tentang hal ini. Adapun sekarang! Telah berubah
menjadi

negara-negara

Islam

yang

kecil,

lemah,

buminya di serang, sebagian besar dirampas di bawah
penjajahan pemikiran dan kekuatan pasukan, menjadi
ekor bagi bangsa di luar Islam.
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Apa yang Telah Terjadi? Mengapa Bisa Demikian?
Padahal Dahulu Kekuatan Ada Pada Mereka?

P

ertanyaan

ini selalu berputar-putar dalam

benak kaum muslimin. Dan setiap kelompok
atau

golongan

pertanyaan

ini

mencarikan

jalan

kejayaan

dan

mencoba

dengan
keluar

kemuliaan

untuk

menjawab

caranya

masing-masing,

untuk

mengembalikan

kaum muslimin

seperti

dahulu.
Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak
memahami

faktor

utama

penyebab

kelemahan,

keterbelakangan, serta takluknya kaum muslimin di
hadapan negara-negara kafir. Mereka pun merancang
program untuk memecahkan masalah ini kemudian
berjalan

di

atasnya,

dengan

dugaan

kejayaan

kemuliaan dan kekuasaan kaum muslimin di abadabad pertama akan terwujud dengan langkah yang
mereka tetapkan.
Akan tetapi hal yang sebenarnya, mereka telah
salah jalan, walaupun sebagian besar dari mereka
melakukannya
6
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keadaan

kaum

kejayaan

dan

muslimin
kemuliaan

dalam

mengembalikan

kaum muslimin

seperti

dahulu.
Sebagian

dari

mereka

menyangka

bahwa

kemajuan ilmu1 pengetahuan dan teknologi adalah
solusi pemecahannya. Untuk menuju hal itu maka
kaum

muslimin

harus

mengumpulkan

peralatan-

peralatan canggih dan modern, pemuda-pemuda Islam
harus meraih ijasah setinggi-tingginya. Maka setelah
semua hal itu tercapai, kita akan menang dan orangorang kafir-pun akan tunduk dan kita akan kembali
seperti sedia

kala. Sampai-sampai salah seorang

doktor muslim menulis di salah satu surat kabar yang
peduli

dengan

urusan-urusan

Islam

dan

kaum

muslimin, dengan perkataannya:
“Sesungguhnya negara-negara yang akan jaya dan
mulia adalah negara dengan teknologi yang maju.....”
(Majalah: Jazirotul Muslimun, edisi 265, 5-8 Sya’an

kata ilmu yang kita pakai di sini bermakna ilmu-ilmu dunia, karena ungkapan inilah yang
dominan dan sering dipakai pada jaman sekarang, padahal yang sebenarnya istilah ilmu
secara umum dimaksudkan untuk ilmu-ilmu syar’i, akan tetapi laa haula wa laa quwwata
illa billaah dan hanya kepada Alloh kita meminta pertolongan
1
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1410, Artikel dengan judul: Perubahan-perubahan
pada dunia sembilan puluhan”
Dia lupa akan firman Alloh Subhanahu wa
Ta’ala:

8 :] ﻭﷲ ﺍﻟﻌﺰﺓ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻭﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ [ ﺍﳌﻨﺎﻓﻘﻮﻥ
“Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Alloh, bagi RosulNya dan bagi orang-orang mukmin”(QS: Al-Munafiqun:
8)
Sekarang Anda akan bertanya kepada saya:

Jika bukan hal ini yang menyebabkan kelemahan
dan kemunduran kaum muslimin, lalu apa?

S

aya katakan ( hanya kepada Alloh saya
meminta pertolongan). Alloh

Subhanahu wa

Ta’ala berfirman:

] ﻓﺈﻥ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻢ ﰲ ﺷﻴﺊ ﻓﺮﺩﻭﻩ ﺇﱃ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺎﷲ ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ
59 :[ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ...ﺍﻵﺧﺮ
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“Kemudian

jika

kamu

berlainan

pendapat tentang

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Alloh (Al-Quran)
dan Rosul (As-Sunnahnya), jika kalian benar-benar
beriman kepada Alloh dan hari kemudian ...” (QS, AnNisaa: 59)
Dan inilah yang kita inginkan dan kita tuju,
yaitu

menjelaskan

sebab-sebab

kelemahan

dan

kekalahan kaum muslimin2 insyaa Alloh, berdalil
dengan Al-Quran dan sunnah Rosul-Nya Shollallohu
alaihi was sallam.

Kekuatan

Pasukan

dan

Kemajuan

Ilmu

Pengetahuan, 2 Hal yang Berbeda

K

ita

harus

membedakan

antara

kekuatan

pasukan di satu sisi, dengan kemenangan
pasukan di sisi lain. Demikian juga harus

dibedakan antara kemajuan ilmu pengetahuan di satu
sisi dan kemajuan teknologi di sisi lain. Sekalipun
2 Sebagian orang menggunakan ungkapan “ kelemahan Islam” atau yang serupa, ini
adalah penggunaan yang salah. Islam adalah agama Alloh yang tegak, tidak lemah dan
tidak kalah. Akan tetapi kelemahan itu terjadi pada kaum muslimin atau orang yang
mengaku dirinya muslim
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sebagian besar negara-negara yang mempunyai ilmu
pengetahuan dan teknolog maju biasanya

memiliki

pasukan yang kuat, akan tetapi hal ini tidak berarti
kekuatan pasukan itu disebabkan oleh kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi secara pasti.
Umat

Islam

generasi-generasi

awal

ketika

melakukan pembukaan dan mengalahkan sekuatkuatnya kekuatan militer

di dunia pada waktu itu

(Romawi dan Persia), tidaklah disebut bangsa yang
maju ilmu pengetahuan dan teknologinya. Bahkan
secara

teknologi

dibandingkan

dan

militer

dengan

mereka

terbelakang

negara-negara

yang

dikalahkannya, yang dihancurkan singgasananya dan
pada akhirnya ditaklukan.
Adapun umat Islam mengalami kemajuan ilmu
pengetahuan seperti yang kita baca dan kita dengar
dalam sejarah justru dimulai setelah pembukaanpembukaan

ini

(terutama

sejak

jatuhnya

negara

Romawi dan Persia). Kadang-kadang negara-negara
yang terdepan dalam bidang ilmu pengetahuan secara
bersamaan mempunyai pasukan yang kuat, akan
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tetapi ini bukan berarti bahwa sebab kekuatan itu
adalah kemajuan ilmu pengetahuan. Contoh-contoh
dalam

sejarah

tentang

hal

ini

sangat

banyak,

diantaranya seperti yang telah kita sebutkan di depan.
Contoh lain lagi adalah ketika bangsa Tataar
(Mongolia) menyerang kaum muslimin di akhir masa
pemerintahan daulah Abbasiyah. Mereka mengalahkan
kaum muslimin, menyerbu sebagian besar wilayah
daulah Abbasiyah. Ketika itu bangsa Mongol unggul
padahal ilmu pengetahuan yang mereka miliki masih
terbelakang dibandingkan dengan daulah Abbasiyah,
yang ketika itu menjadi negara terdepan dan mencapai
puncak

kemajuan

Sampai-sampai

di

kota

bidang
Bagdad

ilmu
dan

pengetahuan.
perpustakaan-

perpustakaannya menjadi pusat ilmu pengetahuan
(baik ilmu dunia maupun syari’ah) di muka bumi pada
waktu itu. Banyak pelajar-pelajar dari seluruh penjuru
dunia menimba ilmu di sini. Akan tetapi kemajuan
ilmu pengetahuan tidak berarti bagi mereka. Dan
contoh-contoh seperti ini dalam sejarah banyak sekali.
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Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa, tidak
ada keterkaitan yang pasti antara kekuatan pasukan
dan kemenangan pasukan dari satu sisi dan kemajuan
ilmu pengetahuan atau teknologi dari sisi yang lain,
sekalipun biasanya kemajuan ilmu pengetahuan akan
membantu

suatu

negara

dalam

mempersiapan

peralatan tempur yang canggih. Akan tetapi semua
peralatan ini bukanlah segalanya, apalagi menjadi hal
yang terpenting. Alloh Subhanahu wa Ta’ala befirman:

17 : [ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ...] ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﻗﺘﻠﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺭﻣﻴﺖ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﷲ ﺭﻣﻰ
“Maka

(yang

membunuh

sebenarnya)

mereka,

bukan

akan

tetapi

kamu

yang

Allohlah

yang

membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar
ketika

kamu

melempar,

tetapi

Allohlah

yang

melempar...”(QS; Al-Anfaal: 17).
Alloh Tabaaroka wa Ta’ala berfirman:

] ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﺍﷲ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻯ ﻭﻟﺘﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
10 :ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ [ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ
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“Dan

Alloh

tidak

menjadikannya

(mengirim bala

bantuan itu) melainkan sebagai kabar gembira dan
agar

hatimu

kemenangan

menjadi
itu

Sesungguhnya

tenteram

karenanya.

hanyalah

dari

Maha

Perkasa

Alloh

sisi
lagi

Dan
Alloh.
Maha

Bijaksana”.(QS; Al-Anfaal: 10)
Adapun firman Alloh Ta’ala:

60 :[ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ... ] ﻭﺃﻋﺪﻭﺍ ﳍﻢ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﺓ ﻭﻣﻦ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﳋﻴﻞ
“Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan
apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda
yang ditambat untuk berperang...”(QS; Al-Anfaal: 60)
Dalam ayat di atas Alloh Subhanahu wa Ta’ala
telah

memerintahkan

agar

kita

mempersiapkan

“kekuatan apa saja” untuk menghadapi mereka dan
Dia

tidak

mengatakan,

“dan

siapkanlah

untuk

menghadapi mereka kekuatan pasukan atau teknologi
yang kamu sanggupi”, akan tetapi Alloh Subhanahu
wa Ta’ala

menjadikan

kata kekuatan bermakna

umum (apa saja). Maka jadilah makna ayat di atas
menjadi: “dan siapkanlah untuk menghadapi mereka
13
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kekuatan yang kamu sanggupi berupa kekuatan iman,
pasukan, teknologi atau kekuatan apa saja”. Alloh
Subhanahu wa Ta’ala juga tidak mengatakan, “dan
siapkanlah

untuk

menghadapi

mereka

kekuatan

seperti kekuatan mereka atau setengahnya”. Hal ini
karena kemenangan itu datangnya dari sisi Alloh
Subhanahu wa Ta’ala :

[....] ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ
“Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Alloh...”
Dan jumlah dua kekuatan pasukan yang saling
bertempur

juga

tidak

dapat

dipastikan.

Alloh

Subhanahu wa Ta’ala telah berfirman:

،] ﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﺁﻳﺔ ﰲ ﻓﺌﺘﲔ ﺍﻟﺘﻘﺘﺎ ﻓﺌﺔ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻗﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻛﺎﻓﺮﺓ
 ﺇﻥ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻟﻌﱪﺓ ﻷﻭﱄ،ﻢ ﻣﺜﻠﻴﻬﻢ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻌﲔ ﻭﺍﷲ ﻳﺆﻳﺪ ﺑﻨﺼﺮﻩ ﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀﻳﺮﻭ
13 :ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
“Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua
golongan yang telah bertemu (bertempur). Segolongan
bertempur di jalan Alloh dan (segolongan) yang lain
14
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kafir yang dengan mata kepala melihat (seakan-akan)
orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Alloh
menguatkan

dengan

bantuan-Nya

siapa

yang

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian
itu

terdapat

pelajaran

bagi

orang-orang

yang

mempunyai mata hati”. (QS; Ali Imron: 13)
Oleh karena itu menjadi keharusan bagi kita
mengetahui dan melaksanakan sebab-sebab yang
dapat membantu kita (dengan izin Alloh Subhanahu
wa Ta’ala) untuk mewujudkan kemenangan dari sisi
Alloh Subhanahu wa Ta’ala. Dan inilah yang menjadi
pembahasan kita dalam tulisan yang singkat ini, di
bawah pancaran Kitab Alloh

Subhanahu wa Ta’ala,

tuntunan sunnah Nabi-Nya Shollallohu alaihi was
sallam dan jalan yang ditempuh oleh sahabat-sahabat
beliau yang mulia (semoga Alloh ridho kepada mereka
semua) dan orang-orang yang mengikuti mereka
dengan kebaikan sampai hari kiamat. Oleh karena itu
Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
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] ﻭﻣﻦ ﻳﺸﺎﻗﻖ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺗﺒﲔ ﻟﻪ ﺍﳍﺪﻯ ﻭﻳﺘﺒﻊ ﻏﲑ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻧﻮﻟﻪ ﻣﺎ
115 :ﺗﻮﱃ ﻭﻧﺼﻠﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺳﺎﺀﺕ ﻣﺼﲑﺃ [ ﺍﻟﻨﺴﺎ
“Dan barang siapa yang menentang Rosul sesudah
jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang
bukan jalan orang-orang mu’min, Kami biarkan ia
leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu
dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan
Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.(QS; AnNisaa: 115)

Apa yang Harus Kita Kerahkan Untuk Mewujudkan
Kemenangan dari Sisi Alloh Subhanahu wa Ta’ala
dengan Keutamaan-Nya?

A
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40 :] ﻭﻟﻴﻨﺼﺮﻥ ﺍﷲ ﻣﻦ ﻳﻨﺼﺮﻩ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻟﻘﻮﻱ ﻋﺰﻳﺰ [ ﺍﳊﺞ
“ Sesungguhnya Alloh pasti menolong orang
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yang menolong (agama) –Nya. Sesungguhnya Alloh
benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa” (QS; AlHajj: 40)
Dalam ayat yang lain Alloh Subhanahu wa Ta’ala
berfirman:

7 :] ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﻥ ﺗﻨﺼﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺃﻗﺪﺍﻣﻜﻢ [ ﳏﻤﺪ
“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong
(agama) Alloh, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan kedudukanmu” (QS; Muhammad: 7)
Ayat yang mulia di atas menguatkan bahwa
Alloh Subhanahu wa Ta’ala akan menolong siapa saja
yang menolong-Nya. Bagaimana kita menolong Alloh
Subhanahu wa Ta’ala? Padahal Dia adalah Maha
Perkasa, Maha Kaya yang tidak butuh kepada segala
sesuatu, Dzat yang Maha Mulia? Kita lihat apa yang
dikatakan

oleh

syaikh

Al-‘alaamah

As-Sinqhiithie

(semoga Alloh Ridho kepada-Nya) dalam tafsirnya
mengenai ayat-ayat di atas dalam kitab Adhwaul
Bayaan (Bab: 7 Hal: 422):
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“ Alloh Jalla wa ‘Alaa menyebutkan dalam ayat
yang mulia ini, bahwa jika kaum mu’minin menolong
Rob mereka, maka Rob mereka akan menolongnya dari
musuh-musuh

mereka, dan

meneguhkan langkah-

langkah mereka yaitu menjaga mereka untuk tidak
melarikan diri dan menjaga dari

kekalahan” . dan

makna ini telah diterangkan di berbagai ayat, dan
dalam ayat yang lain dijelaskan karakteristik orangorang yang mendapat janji dengan kemenangan ini.
Seperti firman Alloh Subhanahu wa Ta’ala:

] ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺇﻥ ﻣﻜﻨﺎﻫﻢ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮﺍ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺃﻣﺮﻭﺍ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ
41 :[ ﺍﳊﺞ...ﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﻭﷲ ﻋﺎﻗﺒﺔ ﺍﻷﻣﻮﺭﻭ
“(yaitu)

orang-orang

yang

jika

kami

teguhkan

kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka
mendirikan

sholat,

menunaikan

zakat,

menyuruh

berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan
yang mungkar, dan kepada Alloh-lah kembali segala
urusan”.(QS; Al-Hajj: 41)

18

Sebab-Sebab Kemunduran Kaum Muslimin

Ayat yang mulia di atas menunjukkan bahwa
mereka

yang

tidak

mendirikan

sholat,

tidak

menunaikan zakat, tidak menyuruh kepada yang
ma’ruf, dan tidak mencegah dari yang mungkar,
mereka bukanlah yang dijanjikan Alloh Subhanahu wa
Ta’ala dengan kemenangan sama sekali. Adapun
makna orang-orang mu’min menolong Alloh adalah:
mereka menolong agama-Nya, menolong Kitab-Nya,
usaha

dan

meninggikan

jihad

mereka

semata-mata

untuk

kalimat Alloh, menegakkan hukum-

hukum Alloh di atas muka bumi, melaksanakan
perintah-perintah-Nya,

meninggalkan

larangan-

larangan-Nya, dan berhukum dengan yang diturunkan
kepada Rosul-Nya Shollallohu alaihi was sallam. Nabi
Shollallohu alaihi was sallam telah bersabda:

، ﻭﺗﺮﻛﺘﻢ ﺍﳉﻬﺎﺩ،  ﻭﺭﺿﻴﺘﻢ ﺑﺎﻟﺰﺭﻉ،" ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻳﻌﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﻨﺔ ﻭﺃﺧﺬﰎ ﺃﺫﻧﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺮ
ﺳﻠﻂ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻻ ﻻ ﻳﱰﻋﻪ ﺣﱴ ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺩﻳﻨﻜﻢ" ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﲪﺪ
(11 ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﻏﲑﳘﺎ ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺭﻗﻢ
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“Jika kalian berdagang dengan sistem riba, kalian
ridho

dengan

peternakan,

kalian

ridho

dengan

pertanian dan kalian meninggalkan jihad maka Alloh
timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan
dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian” (
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan Abu Daud dan
yang lainnya, dishohihkan oleh Al-Albanie dalam
Silsilah Hadist Sohih No. 11)
Dan sebab kehinaan yang merupakan lawan dari
kemuliaan bukanlah karena terbelakang dalam bidang
ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

seperti

yang

disangka oleh sebagian besar manusia, akan tetapi
sebab

kehinaan

itu

adalah

seperti

yang

telah

disebutkan oleh Rosululloh Shollallohu alaihi was
sallam dalam hadist di atas, yaitu jauhnya kaum
muslimin dari agamanya. Maka tidak ada jalan bagi
kita kaum muslimin untuk mencabut kehinaan ini
dari di kita, kecuali kita kembali kepada agama kita
seperti yang telah disebutkan oleh hadist di atas:
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“Alloh timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak
akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama
kalian”.
Dan kami ingatkan Anda dengan ucapan Imam Malik
rohimahulloh:
“Tidak akan baik umat terakhir ini kecuali dengan
kebaikan yang ada pada umat pertama”.
Dan generasi pertama umat ini tidaklah baik dengan
teknologi akan tetapi mereka baik dengan keteguhan
mereka dalam memegang agama Islam.
Sebelum terjadi salah paham terhadap apa yang
telah kami utarakan di atas, perlu kami jelaskan poin
terpenting

dalam

mengatakan

tulisan

bahwa

ini,

yaitu

terbelakang

kita

tidak

dalam

ilmu

pengetahuan dan teknologi lebih itu lebih baik, dan
kita

juga

tidak

meninggalkan

mengatakan
ilmu-ilmu

bahwa

dunia

kita
dan

harus
tidak

mempelajarinya. Akan tetapi yang kita maksud adalah,
telah salah orang yang mengatakan sebab kelemahan
dan

kekalahan

kaum

muslimin

dikarenakan

keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
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Kita katakan bahwa ilmu-ilmu yang berkaitan
dengan teknologi itu kita perlukan dan kita butuhkan,
akan tetapi lemahnya teknologi bukanlah penyebab
kekalahan kita. Kebutuhan kita untuk kembali kepada
agama Islam lebih besar dari pada kebutuhan kita
kepada ilmu-ilmu dunia ini. Karena kembali kepada
agama kita merupakan sebab utama yang dapat
menghantarkan kita meraih kemenangan bifadlillah
insyaa Alloh Ta’ala, seperti yang telah difirmankan
oleh Alloh:

10 :[ ﺍﻷﻧﻔﺎﻝ....ﻭﻣﺎ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﷲ... ]
“ ....dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Alloh....”
(QS; Al-Anfaal:10)

Jika Demikian, Apa Solusinya ?:

S

olusi bukan dari saya, akan tetapi dari firman
Alloh

Subhanahu

wa

Ta’ala

dan

sabda

Nabinya Shollallohu alaihi was sallam. Alloh

Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
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7 :] ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﻥ ﺗﻨﺼﺮﻭﺍ ﺍﷲ ﻳﻨﺼﺮﻛﻢ ﻭﻳﺜﺒﺖ ﺃﻗﺪﺍﻣﻜﻢ [ ﳏﻤﺪ
“Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong
(agama) Alloh, niscaya Dia akan menolongmu dan
meneguhkan kedudukanmu” (QS; Muhammad: 7)
Demikian juga dengan perkataan yang telah kita
sebutkan di atas: “Adapun makna orang-orang mu’min
menolong Alloh adalah: mereka menolong agama-Nya,
menolong Kitab-Nya, usaha dan jihad mereka sematamata untuk meninggikan kalimat Alloh, menegakkan
hukum-hukum Alloh di atas muka bumi, melaksanakan
perintah-perintah-Nya,

meninggalkan

larangan-

larangan-Nya, dan berhukum dengan yang diturunkan
kepada Rosul-Nya Shollallohu alaihi was sallam”.
Yaitu kita kembali kepada agama Islam yang
telah kita kucilkan atau kita yang telah dikucilkan
oleh pekerjaan kita dari agama ini. Dan makna ini kita
dapati dalam sabda Rosul Shollallohu alaihi was
sallam:

[] ﺳﻠﻂ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺫﻻ ﻻ ﻳﱰﻋﻪ ﺣﱴ ﺗﺮﺟﻌﻮﺍ ﺇﱃ ﺩﻳﻨﻜﻢ
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“Alloh timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak
akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama
kalian”

Kembali Kepada Islam Adalah Solusinya, akan
Tetapi Bagaimana Caranya?

K

embali kepada agama Islam tidak akan bisa
dan tidak mungkin terjadi kecuali melalui
perkara-perkara berikut ini:

Pertama:
Kita

memahami

agama

Islam

dengan

pemahaman yang benar sesuai yang dipahami oleh
Nabi kita Shollallohu alaihi was sallam, para sahabat
Beliau (semoga Alloh ridho kepada mereka semua) dan
para pendahulu kita yang sholih.
Adapun orang yang mengaku bahwa dia kembali
kepada agama Islam di atas jalan kesesatan seperti
Ahmadiyah Al-Qodhianiah, atau Sufiah dan madzhabmadzhab
kembali
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sesat lainnya, sesunguhnya dia belum
kepada

agama

ini,

justru

ia

menuju
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kesesatan, wa ‘iyadzu billaah. Dan jalan yang benar
itu hanya satu, seperti yang disabdakan oleh Nabi
Shollallohu alaihi was sallam dalam hadist yang
dihasankan

oleh

Al-Albanie

(rohimahulloh)dalam

Shohih sunan Tirmidzi No. 2129:

 ﻭﺗﻔﺮﻕ ﺃﻣﱵ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺙ،ﻭﺇﻥ ﺑﲏ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﻔﺮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺘﲔ ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ...]
: ﻣﻦ ﻫﻲ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻴﻞ، ﻛﻠﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﻠﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ،ﻭﺳﺒﻌﲔ ﻣﻠﺔ
[ﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ
“Sesungguhnya bani Israel telah pecah menjadi 72
golongan, dan umatku pecah menjadi 73 golongan
semuanya di neraka kecuali satu. Dikatakan: siapa
golongan yang satu itu ya! Rosululloh? Rosul bersabda:
“yang aku dan para sahabatku ada di atasnya”
Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

] ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ
153 :ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ[ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
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“dan bahwa ( yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu
mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu
mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian
itu diperintahkan Alloh kepadamu agar kamu bertakwa”
(QS; Al-An’aam: 153)
Kita perhatikan di sini Alloh Subhanahu wa
Ta’ala berfirman: [ ] ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲini adalah jalan-Ku), kata
sirootii adalah kata tunggal yang berarti “ini adalah
jalan yang satu yang lurus”.
Berbeda

ketika

Dia

Subhanahu

wa

Ta’ala

berfirman tentang jalan-jalan yang sesat, Alloh Ta’ala
menggunakan kata bentuk jamak (plural) [ ] ﺍﻟﺴﺒﻞdan ini
suatu perkara yang sudah diketahui oleh Ahlussunnah
wal Jamaa’ah bahwa jalan Alloh yang lurus dan tegak
hanya satu.
Adapun jalan-jalan kesesatan jumlahnya sangat
banyak. Kita memohon kepada Alloh Al-Qodiir agar
diberikan kesehatan dan agar Alloh mematikan kita di
atas jalan yang lurus.
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Al-Hafidz ibn Katsir rohimahulloh menafsirkan
ayat di atas dalam tafsirnya (juz 1/306): “dan firman
Alloh Ta’ala: [ ]ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌـﻮﺍ ﺍﻟـﺴﺒﻞmaka ikutilah dia; dan
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), Alloh
Subhaanahu wa Ta’ala menyatukan jalan-Nya karena
kebenaran itu hanya satu, dan membanyakan jalanjalan

karena

ia

terpecah-pecah

dan

bergolong-

golongan....”
Berkata

Ibnu

Mas’ud

(semoga

Alloh

ridho

kepadanya): “ Rosululloh Shollallohu alaihi wa sallam
membuat garis di atas tanah, kemudian bersabda: “Ini
adalah jalan Alloh” kemudian Beliau membuat garisgaris

di samping

kanan

dan

kirinya,

kemudian

bersabda: “ ini adalah subul (jalan-jalan) di setiap jalan
ada setan yang menyeru kepadanya” kemudian Beliau
membaca:

] ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺻﺮﺍﻃﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻩ ﻭﻻ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﺴﺒﻞ ﻓﺘﻔﺮﻕ ﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻠﻪ
[ﺫﻟﻜﻢ ﻭﺻﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺘﻘﻮﻥ
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“dan bahwa ( yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah
kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalanjalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.
Yang demikian itu diperintahkan Alloh kepadamu agar
kamu bertakwa” (Hadist Shohih, dishohihkan oleh AlAlbanie dalam tahriij syarh At-Thohawiyah No. 810).
Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi
kita untuk memahami Islam dengan pemahaman yang
benar

sebagaimana

Rosul

Shollallohu

alaihi

was

sallam, para sahabat Beliau dan para pendahulu kita
yang sholih memahaminya (semoga Alloh ridho kepada
mereka semua). Hal ini kita lakukan agar kita dapat
mengikuti jalan Alloh yang lurus.
Kedua :
Menerapkan Islam ( yang telah dipahami dengan
benar) dengan penerapan yang tepat, dan tidak
mengingkarinya sedikitpun baik itu perkara yang kecil
(menurut anggapan sebagian orang) atau perkara yang
besar, hanya karena kita tidak mampu melakukan
atau
28
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lebih

tepat

kita

tidak
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menginginkannya

atau

berat

bagi

kita

untuk

berpegang teguh dengan perkara ini atau itu. Dan kita
juga tidak mengatakan ini adalah masalah kulit
(seperti diklaim sebagian orang) ( barang siapa yang
ingin memperdalam masalah bahwa dalam agama
Islam itu tidak ada istilah kulit dan inti , agar
membaca buku: Tabsiir Ulil Albaab bi Bid’ati Taqsiimid
Diin Ilaa Qosri wa Lubaab, penulis: Muhammad Ahmad
Ismaail).
Akan tetapi wajib bagi kita untuk bertakwa
kepada Alloh semampu kita. Dan wajib bagi kita untuk
memahami,

bahwa

barang

siapa

yang

tidak

menerapkan sebagian perintah-perintah agama, bisa
jadi posisi dia adalah orang yang berdosa , maksiat,
ataupun

fasik.

Namun

orang

yang

mengingkari

sesuatu perintah dari agama Islam (walaupun yang
diingkari itu sunnah) atau mengingkari suatu larangan
agama maka dia adalah orang kafir (jika ia telah
mengetahui kebenaran yang diingkarinya itu) sampai
ia kembali dan bertaubat.
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Dan inilah yang banyak menimpa orang-orang
ketika kita dapati mereka tidak menerapkan sebagian
ajaran

Islam

larangannya.

atau
Setan

tidak

meninggalkan

masuk

kepada

sebagian

mereka

dan

menghiasi mereka, hingga mereka mengatakan: Tidak,
ini bukan merupakan kewajiban atau ini bukan
larangan. Mereka menentang dan menyangka sudah
lepas dari tanggung jawab serta bebas dari siksaan
karena

keingkarannya.

Padahal

masalah

yang

sebenarnya sangat jauh sekali dari yang mereka
sangkakan itu. Alloh Maha Mengetahui apa yang
mereka sembunyikan dalam dada mereka.
Menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim
mu’min

ketika

ia

mendapati

dirinya

melakukan

keharaman atau meninggalkan suatu kewajiban untuk
mohon ampun kepada Alloh dan bertaubat kepadaNya, memperbanyak do’a dan minta ampun, berdo’a
kepada Alloh Ar-Rohman Ar-Rohiim Al-Mannaan agar
dijauhkan dari keharaman itu dan memohon untuk
menegakkan

kewajiban-kewajiban-Nya.

Selain

itu

meminta kepada Alloh agar menutupi kesalahannya
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dan tidak menampakkannya. Rosul Shollallohu alaihi
was sallam telah bersabda:

ﺎﻫﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻋﻤﻼ ﻭﺇﻥ ﻣﻦ ﺍ،ﺎﻫﺮﻭﻥ] ﻛﻞ ﺃﻣﱵ ﻣﻌﺎﰱ ﺇﻻ ﺍ
 ﻭﻗﺪ ﺑﺎﺕ ﻳﺴﺘﺮﻩ، ﻋﻤﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺭﺣﺔ ﻛﺬﺍ ﻭﻛﺬﺍ:ﰒ ﻳﺼﺒﺢ ﻭﻗﺪ ﺳﺘﺮﻩ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻘﻮﻝ
 ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﺘﺮ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ[ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺷﺮﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،ﺭﺑﻪ
486 \10
“Setiap umatku dimaafkan kecuali orang-orang yang
terang-terangan, dan sesungguhnya termasuk terangterangan adalah, seorang laki-laki yang melakukan
perbuatan pada malam hari dan Alloh Ta’ala telah
menutupinya. Kemudian dia berkata (pada orang lain)
di

pagi

harinya:

Tadi

malam

aku

melakukan

demikian-demikian, padahal malam itu Robnya telah
menutupinya namun pagi harinya ia menyingkap tabir
Alloh dari dirinya (sendiri). Fathul Baari, Penjelasan
Shohih Bukhori: 10/486
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Ke-Tiga
Kita menyeru dan mengamalkan agama ini
dengan sebenar-benarnya, yaitu Islam yang telah kita
pahami dan praktikan dengan betul. Dan sebesarbesar bentuk da’wah adalah menyeru kepada kebaikan
dan mencegah dari keburukan (al-amru bil ma’ruf wa
nahyu ‘anil munkar). Rosul Shollallohu alaihi was
sallam bersabda:

] ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻟﺘﺄﻣﺮﻥ ﺑﺎﳌﻌﺮﻭﻑ ﻭﻟﺘﻨﻬﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﳌﻨﻜﺮ ﺃﻭ ﻟﻴﻮﺷﻜﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ
ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻋﻘﺎﺑﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺘﺪﻋﻮﻧﻪ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﻜﻢ[ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ
1762 ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ
“Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, kalian benarbenar

memerintahkan

kepada

yang

ma’ruf

dan

mencegah dari yang munkar atau Alloh benar-benar
akan menimpakan kepada kalian siksa kemudian
kalian berdoa dan tidak dikabulkan” (Shohih Sunan
Tirmidzi menurut Al-Albani No.1762)
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Benar! Sudah menjadi keharusan bagi kita
untuk mengajak manusia dan menyeru mereka kepada
yang baik dan mencegah dari yang buruk, dan kita
mulai dari diri kita sendiri, kemudian orang yang
terdekat3. Dan kita memulai dari rumah kita dengan
mencegah dan menghilangkan keburukan yang ada di
dalamnya. Menasihati dengan lemah-lembut orang
yang berada dalam tanggungan kita terlebih dahulu.
Kemudian jika mereka tidak menghiraukan maka bagi
kita untuk memaksa mereka, karena Rosul Shollallohu
alaihi was sallam telah bersabda:

]ﺇﻥ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﺎﺋﻞ ﻛﻞ ﺭﺍﻉ ﻋﻤﺎ ﺍﺳﺘﺮﻋﺎﻩ ﺃﺣﻔﻆ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﺿﻴﻊ؟ ﺣﱴ ﻳﺴﺄﻝ
774 :ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ ﺑﻴﺘﻪ[ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ ﺍﻟﺼﻐﲑ
“Sesungguhnya
pengembala
apakah

ia

Alloh

tentang

bertanya
apa

menjaganya

yang

kepada

setiap

digembalakannya

atau menyia-nyiakannya,

Hal ini jangan dipahami bahwa seseorang tidak boleh menyeru kepada Alloh kecuali jika
dirinya sudah terbebas dari segala perbuatan maksiat terlebih dahulu. Tidak demikian,
akan tetapi tetap menyeru sekalipun di bermaksiat kepada Alloh. Bagi setiap muslim agar
berjuang sekuat kemampuannya kemudian menyeru orang lain, memulai dari yang
terdekat dan selanjutnya…dan Alloh Maha Mengetahui
3
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sampai-sampai seorang laki-laki akan ditanya tentang
keluarganya”( Shohoh Jami’us Shoghiir : 774)
Ketahuilah!

(semoga

Alloh

memberi

tahu

kepadaku juga kepada engkau) bahwa engkau akan
diperhitungkan

tentang

apa-apa

yang

terjadi

di

rumahmu, berupa kemungkaran-kemungkaran jika
engkau

mendiamkannya

Kemudian

setelah

menasihati

kerabat-kerabatmu

terdekat

dan

itu

dan

tidak

engkau

selanjutnya,

merubahnya.

mengajak

dimulai
kemudian

dari

dan
yang

tetangga-

tetanggamu. Demikianlah dari yang terdekat terlebih
dahulu…carilah pahala di sisi Alloh dan bersabar atas
penderitaan yang menimpamu. Alloh Subhanahu wa
Ta'ala telah berfirman:

] ﺃﻡ ﺣﺒﺴﺘﻢ ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﳌﺎ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪﻭﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻭ ﻳﻌﻠﻢ
142 : ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ[ ﺁﻝ ﻋﺮﺍﻥ
“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk
surga, padahal belum nyata bagi Alloh orang-orang
yang berjihad di antaramu dan belum nyata orangorang yang bersabar” (QS: Ali Imron: 142)
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Inilah

jalan

yang

bisa

kita tempuh untuk

menghilangkan kekalahan yang menimpa kita dan
umat kita, serta membebaskan tanah-tanah kita yang
terampas. Karena kitalah yang berhak mendapat
kemenangan dari Alloh (dengan keutamaan-Nya dan
kemuliaan-Nya) dengan sebab kembalinya kita kepada
agama kita dan pertolongan kita kepada Alloh. Dan
setelahnya, jika kita mampu untuk memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi lebih dari yang dimiliki
Eropa dan Amerika maka tidak ada masalah, bahkan
ini merupakan hal yang diharapkan.
Saya berusaha untuk mengatakan di sini, bahwa
menjadi suatu keharusan bagi kita agar mengetahui
penyakit

kita

yang

sebenarnya

agar

kita

bisa

mengobati dengan pengobatan yang sesuai. Adapun
negara-negara yang engkau sangka bahwa masalah
maupun sebab kelemahannya hingga menjadi ekor
bagi negara-negara barat maupun timur adalah karena
keterbelakangan teknologi, ia telah menjadi negara
yang rakus. Ia membelanjakan uangnya bermilyarmilyar untuk memenuhi ketertinggalan ini. Mengimpor
peralatan-peralatan canggih dari barat. Akan tetapi ia
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lupa dan lalai atau minimal menyepelekan sisi yang
penting, yaitu usaha untuk memperbaiki manusia dan
mengembalikan

mereka

kepada

agamanya.

Ini

merupakan kesalahan yang besar4. Kebutuhan kita
sekarang kepada para penyeru dan ulama lebih besar
dari pada kebutuhan kita kepada para Insinyur dan
ijasah-ijasah di bidang ilmu pengetahuan dunia.
Hasilnya kita lihat sekarang, sebagian besar
negara-negara Islam di dunia mereka mempunyai
kemajuan

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi serta

peralatan-peralatan canggih yang hampir seimbang
dengan

negara-negara

kafir

yang

maju.

Namun

demikian negara yang berpenduduk muslim ini dengan
segala bentuk kemajuan, kecanggihan, dosen-dosen
perguruan tinggi dan ijasah-ijasah doktor yang mereka
miliki, tetap saja mereka menjadi budak barat dan
timur baik dalam bidang politik, keyakinan dan
kebudayaan. Dan tetap saja bumi kita dirampas,

Tengoklah sebentar APBN sebagian besar negara-negara yang mayoritas penduduknya
muslim, akan engkau dapati pengembangan bidang-bidang olah raga dan seni lebih besar
dan berlipat-lipat dibanding apa yang dibelanjakan untuk pendidikan dan agama Islam,
Alloh-lah Maha Penolong dan hanya kepada-Nya kita mengadu
4
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wanita-wanita dan anak-anak kita di Palestina dan
Afganistan dan yang lainnya menjadi gelandangan.
Dari sini muncul pertanyaan dalam benak orangorang yaitu, selama urusan itu berada di tangan Alloh
Subhanahu wa Ta'ala, seperti dalam firman-Nya:

] ﻗﻞ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﳌﻠﻚ ﺗﺆﰐ ﺍﳌﻠﻚ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﻭﻳﱰﻉ ﺍﳌﻠﻚ ﳑﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﻭﺗﻌﺰ ﻣﻦ
26 :ﺗﺸﺎﺀ ﻭﺗﺬﻝ ﻣﻦ ﺗﺸﺎﺀ ﺑﻴﺪﻙ ﺍﳋﲑ ﺇﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻗﺪﻳﺮ[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
“Katakanlah: “Wahai Tuhan Yang memiliki kerajaan,
Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau
kehendaki dan Engkau 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” (QS; Ali Imron: 26)
Selama urusan itu demikian, mengapa Alloh
memenangkan negara-negara kafir seperti Amerika dan
Rusia juga yang lainnya? Mengapa ditetapkan untuk
mereka kemenangan atas musuh-musuhnya, dan
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diberikan kepada mereka kekuatan militer? Padahal
mereka adalah orang kafir yang berlumur dosa-dosa
dan kemaksiatan?

Jawaban Terhadap Pertanyaan ini Dari Berbagai
Segi
Pertama:
Sesungguhnya hanya milik Alloh-lah kerajaan
dan urusan, segala Puji bagi-Nya. Kita adalah hambaNya Subhanahu wa Ta'ala, Dia tidak ditanya tentang
apa-apa yang diperbuat-Nya. Alloh Subhanahu wa
Ta'ala berfirman:

23 :] ﻻ ﻳﺴﺄﻝ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﻭﻫﻢ ﻳﺴﺄﻟﻮﻥ[ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ
“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya,
dan merekalah yang akan ditanyai” (QS; Al-Anbiyaa:
23)
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Kedua:
Bahwa

Alloh

mengharamkan

Subhanahu

kedzoliman

atas

wa

Ta'ala

diri-Nya,

telah
seperti

firman-Nya:

44 :] ﺇﻥ ﺍﷲ ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ [ ﻳﻮﻧﺲ
“Sesungguhnya Alloh tidak berbuat dzolim kepada
manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang
berbuat

dzolim

kepada

diri

mereka

sendiri”(QS:

Yunus:44)
Demikian juga seperti yang disebutkan dalam
hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
rohimahulloh dari Abi Dzar dari Nabi Shollallohu alaihi
was sallam yang diriwayatkan dari Alloh Tabaaroka wa
Ta’ala bahwa Alloh berfirman:

[....] ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺇﱐ ﺣﺮﻣﺖ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺟﻌﻠﺘﻪ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﳏﺮﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻈﺎﳌﻮﺍ
“Hai

hamba-hamba-Ku!,

sesungguhnya

Aku

telah

mengharamkan kedzoliman atas diri-Ku, dan aku
jadikan ia pada kalian sebagai suatu yang dilarang,
maka janganlah kalian saling berbuat kedzoliman…”
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Maka di balik kekuasaan orang-orang kafir ini
pasti ada hikmah-hikmah

yang tersembunyi. Dalam

waktu tertentu kita akan mengetahui hikmah-hikmah
itu dan kadang juga tidak mengetahuinya. Dan
kadang-kadang kita mengetahui sebagiannya dan
bodoh terhadap sebagian yang lain.
Ketiga:
Kadang-kadang

Alloh

Subhanahu wa Ta'ala

menampakkan kepada kita sebagian hikmah dari
kekuasaan orang-orang kafir di dunia untuk masa
tertentu, dimana Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah
berfirman tentang hal ini:

] ﻻ ﻳﻐﺮﻧﻚ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻣﺘﺎﻉ ﻗﻠﻴﻞ ﰒ ﻣﺄﻭﺍﻫﻢ ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺑﺌﺲ
197 -196:ﺍﳌﻬﺎﺩ[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ
“Janganlah

sekali-kali

kamu

terperdaya

oleh

kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri.
Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat
tinggal mereka ialah Jahannam: dan jahannam itu
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adalah tempat yang seburuk-buruknya” (QS; Ali Imron:
196-197)
Al-Hafidz Ibnu Katsir rohimahulloh mengatakan
dalam tafsirnya tentang ayat di atas (“ Berkata Ta’ala :
“Janganlah

sekali-kali

kamu

terperdaya”

tampak

bahwa orang-orang kafir berada dalam kemewahan,
kenikmatan dan kegembiraan, ini adalah sebuah
istidrooj yang sedikit (pemberian yang dengannya
justru membuat ia makin jauh dalam kesesatan
disebabkan karena mereka berpaling dari kebenaran )
Pent,

yang pada akhirnya semua itu akan hilang, dan

tergadailah mereka dengan amal-amalnya yang buruk,
karena apa yang ada pada mereka: “Itu hanyalah
kesenangan

sementara,

kemudian

tempat

tinggal

mereka ialah Jahannam: dan jahannam itu adalah
tempat yang seburuk-buruknya”) . Ringkasan tafsir ibn
Katsiir, Penulis: Rifaai, Jilid I Hal: 345.
Hal ini persis seperti yang disabdakan oleh Rosul
Shollallohu alaihi was sallam

dalam sebuah hadist

shohih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan
dishohihkan oleh Al-Albanie dalam silsilah as-shohih
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No. 413. Bersabda Rosul Shollallohu alaihi was sallam :
“Jika

engkau

melihat

Alloh

memberikan

kepada

seorang hamba apa yang dicintainya dari bagian dunia
di atas kemaksiatannya, itu adalah sebuah istidrooj,
kemudian Beliau membaca:

 ﺣﱴ ﺇﺫﺍ ﻓﺮﺣﻮﺍ ﲟﺎ، ] ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺴﻮﺍ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺑﻪ ﻓﺘﺤﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ
44 :ﺃﻭﺗﻮﺍ ﺃﺧﺬﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻐﺘﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻢ ﻣﺒﻠﺴﻮﻥ[ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang
telah diberikan kepada mereka, Kami-pun membuka
semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga
apabila mereka bergembira dengan apa yang telah
diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan
sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam
berputus asa” (QS; Al-An’am: 43)
Firman Alloh Subhanahu wa Ta'ala yang lain:

] ﻭﻻ ﲢﺴﱭ ﺍﷲ ﻏﺎﻓﻼ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻈﺎﳌﻮﻥ ﺇﳕﺎ ﻳﺆﺧﺮﻫﻢ ﻟﻴﻮﻡ ﺗﺸﺨﺺ ﻓﻴﻪ
42 :ﺍﻷﺑﺼﺎﺭ[ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
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“Dan

janganlah

sekali-kali

kamu

(

Muhammad)

mengira, bahwa Alloh lalai dari apa yang diperbuat
oleh orang-orang yang dzolim. Sesungguhnya Alloh
memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang
pada waktu itu mata (mereka) terbelalak” (QS; Ibrohim:
42)
Dan diantara sebab-sebab yang menjadikan
orang-orang

kafir

itu

kadang-kadang

mendapat

kedudukan dan kemenangan di dunia untuk waktu
tertentu adalah, karena mereka (orang-orang kafir)
diberikan kebaikan-kebaikan yang mereka gunakan di
dunia

sampai

ketika

mereka

datang

pada

hari

perhitungan, maka tidak ada kebaikan buat mereka
sama sekali. Dalilnya adalah firman Alloh Ta’ala:

] ﻭ ﻳﻮﻡ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﺫﻫﺒﺘﻢ ﻃﻴﺒﺎﺗﻜﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺎ ﻓﺎﻟﻴﻮﻡ ﲡﺰﻭﻥ ﻋﺬﺍﺏ ﺍﳍﻮﻥ ﲟﺎ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻜﱪﻭﻥ ﰲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺳﺘﻤﺘﻌﺘﻢ
20 :ﺍﻷﺣﻘﺎﻑ
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“Dan ( ingatlah ) hari (ketika) orang-orang kafir
dihadapkan ke neraka ( kepada mereka dikatakan): “
Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam
kehidupan

duniawimu

(saja)

dan

kamu

telah

bersenang-senang dengannya; maka hari ini kamu
dibalasi dengan siksa yang menghinakan karena kamu
telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak
dan karena kamu telah fasik” (QS; Al-Ahqoof: 20)
Demikian pula sabda Nabi Shollallohu alaihi was
sallam

yang

senada

dengan

ayat

di

atas:

“Sesungguhnya Alloh tidak berbuat dzolim kepada
kebaikan seorang mu’min, Dia memberikannya di dunia
dan memberikan pahalanya di akhirat. Adapun orang
kafir Alloh memberikan kepadanya kebaikan di dunia
yang dia pergunakan di dunia sampai ketika dibuka
hari kiamat tidak ada pahala dari kebaikannya” (HR.
Muslim, Syarh muslim lin-Nawawii 7/155)
Dan diantara hikmah dibuatnya orang-orang
kafir berkuasa kadang-kadang adalah, sebagai cobaan
bagi orang mu’min dan sebagai penghapus dosa
mereka. Nabi Shollallohu alaihi was sallam bersabda: “
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Senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan
mu’min baik dalam dirinya, anaknya dan hartanya,
sampai mereka berjumpa dengan Alloh tanpa ada
kesalahan pada mereka” (shohihul jamii’us shoghiir
5815)
Hal ini tidak berarti bahwa orang-orang kafir
tidak mendapat siksa di dunia dan tidak diuji. Alloh
Subhanahu wa Ta'ala banyak menimpakan siksa
kepada umat-umat kafir dan mengirim kepada mereka
berbagai macam siksaan karena kedzoliman atau
kefasikan mereka yang melampaui batas, setelah hal
itu semua di tahan sebentar.
Demikian
banyak

juga

Alloh

Subhanahu

wa Ta'ala

memberikan siksa kepada individu-individu

orang kafir di dunia. Akan tetapi apa yang kami
sebutkan tentang kadang-kadang siksaan kepada
orang kafir itu ditahan, sesungguhnya itu merupakan
ketentuan Alloh Tabaaroka wa Ta’ala untuk suatu
hikmah yang hanya diketahui oleh-Nya, [] ﻭﻫﻮ ﺧﲑ ﺍﳊﺎﻛﻤﲔ

87: “ﺍﻷﻋﺮﺍﻑDan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya”
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(QS;

Al-‘Aroof:

87).

Alloh

Subhanahu

wa

Ta'ala

berfirman dalam ayat yang lain:

30 :] ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﻭﻳﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻛﺜﲑ[ ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ
“Dan musibah apa saja yang menimpa kamu maka
adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri,
dan Alloh memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu)” (QS; As-Syuuroo: 30)

Sebagian Ayat-Ayat Al-Quran yang Menguatkan
Masalah Ini

:] ﻗﻞ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺍﻵﺧﺮﺓ ﺧﲑ ﳌﻦ ﺍﺗﻘﻰ ﻭﻻ ﺗﻈﻠﻤﻮﻥ ﻓﺘﻴﻼ [ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
“Katakanlah: kesenangan di dunia itu hanya sebentar
dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang
bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun”
(QS; An-Nisaa: 77)
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] ﻭﻣﺎ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻻ ﻟﻌﺐ ﻭﳍﻮ ﻭﻟﻠﺪﺍﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺧﲑ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻮﻥ ﺃﻓﻼ ﺗﻌﻘﻠﻮﻥ
32 : [ ﺍﻷﻧﻌﺎﻡ
“Dan tiadalah kehidupan dunia itu, selain dari mainmain dan senda gurau belaka. Dan sesungguhnya
kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang
bertakwa. Maka tidaklah kamu memahami?(QS; AlAn’am: 32)

] ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺯﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻮﻑ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺃﻋﻤﺎﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ
 ﺃﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﰲ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺇﻻ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺣﺒﻂ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ،ﻳﺒﺨﺴﻮﻥ
16-15 :ﻭﺑﺎﻃﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ [ ﻫﻮﺩ
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia
dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada
mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan
sempurna dan

mereka di

dunia itu

tidak akan

dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperolah
di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu
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apa yang telah mereka usahakan di dunia dan siasialah apa yang mereka kerjakan” (QS; Huud: 15-16)

] ﺃﻓﻤﻦ ﻭﻋﺪﻧﺎﻩ ﻭﻋﺪﺍ ﺣﺴﻨﺎ ﻓﻬﻮ ﻻﻗﻴﺔ ﻛﻤﻦ ﻣﺘﻌﻨﺎﻩ ﻣﺘﺎﻉ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰒ ﻫﻮ
61 :ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﶈﻀﺮﻳﻦ[ ﺍﻟﻘﺼﺺ
“Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya
suatu janji yang baik (surga) lalu ia memperolehnya,
sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya
kenikmatan hidup duniawi, kemudian dia pada hari
kiamat termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam
neraka)? (QS; Al-Qoshosh: 61)

] ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻮﻟﻮﺍ ﻣﻨﻜﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﳉﻤﻌﺎﻥ ﺇﳕﺎ ﺍﺳﺘﺰﳍﻢ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﺎ
155 : ﺇﻥ ﺍﷲ ﻏﻔﻮﺭ ﺣﻠﻴﻢ[ ﺁﻝ ﻋﻤﺮﺍﻥ،ﻛﺴﺒﻮﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﻋﻔﺎ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ
“Sesungguhnya

orang-orang

yang

berpaling

di

antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya
saja mereka digelincirkan oleh syaitan, disebabkan
sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di
masa lampau) dan sesungguhnya Alloh telah memberi
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maaf

kepada mereka. Sesungguhnya Alloh Maha

Pengampun lagi Maha Penyantun” (QS; Ali Imron: 155)

] ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻋﺠﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻧﺸﺎﺀ ﳌﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﰒ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﻟﻪ ﺟﻬﻨﻢ
 ﻭﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺳﻌﻰ ﳍﺎ ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺆﻣﻦ.ﻳﺼﻼﻫﺎ ﻣﺬﻣﻮﻣﺎ ﻣﺪﺣﻮﺭﺍ
 ﻛﻼ ﳕﺪ ﻫﺆﻻﺀ ﻭﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺑﻚ ﻭﻣﺎ.ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻛﺎﻥ ﺳﻌﻴﻬﻢ ﻣﺸﻜﻮﺭﺍ
20-18 :ﻛﺎﻥ ﻋﻄﺎﺀ ﺭﺑﻚ ﳏﻈﻮﺭﺍ[ ﺍﻹﺳﺮﺍﺀ
“Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang
(dunia) maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa
yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki
dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan
memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan
barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan
berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang
ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang
yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masingmasing golongan baik golongan ini maupun golongan itu,
Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan
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kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi” (QS; AlIsroo’: 18-20)
Dan satu hal yang sangat disayangkan, kita
dapati

kebanyakan

menghabiskan

manusia

yang

mereka

itu

sebagian besar kehidupannya dalam

kobaran kekalahan, mereka membuka matanya lebarlebar untuk dunia. Padahal orang-orang barat dan
timur sangat bernafsu untuk menguasai kita, seperti
sabda Rosul Shollallohu alaihi was sallam :

، ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﺍﻷﻛﻠﺔ ﺇﱃ ﻗﺼﻌﺘﻬﺎ،] ﻳﻮﺷﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺍﻷﻣﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﻓﻖ
 ﳚﻌﻞ، ﻭﻟﻜﻨﻜﻢ ﻏﺜﺎﺀ ﻛﻐﺜﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﻞ، ﻻ:ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻓﻤﻦ ﻗﻠﺔ ﻳﻮﺋﺬ؟ ﻗﺎﻝ
 ﳊﺒﻜﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻛﺮﺍﻫﻴﺘﻜﻢ، ﻭﻳﱰﻉ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﻋﺪﻭﻛﻢ،ﺍﻟﻮﻫﻦ ﰲ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ
8183  ﺻﺤﻴﺢ ﺍﳉﺎﻣﻊ،ﺍﳌﻮﺕ[ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﲪﺪ ﻭﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
“Hampir saja umat-umat lain saling mengerumuni
kalian dari segala penjuru, seperti berkerumunnya
orang-orang

di

hidangannya”,

dikatakan:

Ya

Rosululloh! Apa karena jumlah kita sedikit pada
waktu itu? Rosululloh Shollallohu alaihi was sallam

50

Sebab-Sebab Kemunduran Kaum Muslimin

bersabda: “ Tidak! Akan tetapi kalian itu buih seperti
buih banjir, Alloh masukkan dalam hati-hati kalian
Al-wahn, dan mencabut dari hati-hati musuh kalian
rasa takut, (disebabkan) karena kecintan kalian
terhadap dunia dan kebencian kalian

terhadap

kematian” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Shohihul Jaami’:
8183)
Saya katakan, satu hal yang sangat disayangkan
kita dapati mereka hidup dengan pemikiran-pemikiran
yang pesimis, kosong dari harapan untuk meraih
kemenangan. Hal ini karena mereka berkhayal bahwa
kemenangan itu hanya dapat diraih dengan kekuatan
materi

saja.

Mereka

tidak

mengetahui

bahwa

kemenangan itu datang dari sisi Alloh Subhanahu wa
Ta'ala. Ini adalah salah satu bentuk kebodohan umat
Islam terhadap agamanya sendiri dan sejarah umat
terhadulu. Dan hasilnya adalah kenyataan hidup yang
kita alami sekarang ini.
Kepada mereka saya katakan, kemenangan itu
datang dari sisi Alloh Subhanahu wa Ta'ala, maka
berbuatlah dengan amalan yang diridhoi oleh-Nya
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dengan kembali kepada agama kalian seperti yang
telah jelaskan di depan. Dan contoh terbesar dari
sebuah kemenangan yang datang dari sisi Alloh Ta’ala
adalah apa yang telah dilakukan oleh para mujahidin
di Afganistan terhadap tentara Uni Soviet (sekarang
Rusia). Mereka (tentara Uni Soviet) keluar /atau lebih
tepat mundur dari Afganistan, lari meninggalkan
negara yang kecil dan lemah di belakang mereka.
Memang

benar

mujahidin-mujahidin

mereka
yang

dikeluarkan

memiliki

oleh

persenjataan

ringan lagi kuno dibandingkan dengan persenjataan
modern yang dibawa oleh ratusan ribu tentara Uni
Soviet, berupa pesawat tempur, tank-tank maupun
roket-roketnya. Mereka telah keluar, karena yang
mengeluarkan mereka adalah mujahidin-mujahidin di
jalan Alloh dan juga karena Alloh menginginkan
mereka untuk keluar.5
Sudah
mengetahui
kemudian

menjadi
sebab

kita

kewajiban

kekalahan

menjauhinya.

bagi
yang

kita

untuk

sebenarnya,

Dan demikian pula

Barang siapa yang ingin memperluas masalah jihad di Afganistan silahkan membaca
buku “Jihad di Afganistan dan Dalil-dalilnya” dengan penulis Syaikh Muhammad Qutb

5
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sebaliknya, sudah menjadi keharusan bagi kita untuk
mengetahui sebab-sebab yang membawa kemenangan,
yang kemudian kita tempuh hal itu sebagai ganti dari
hilangnya waktu-waktu yang kita buang untuk hal-hal
yang tidak membawa kemajuan.
Inilah yang ingin aku jelaskan kepada saudarasaudara kita kaum muslimin sekalian, sebagai bentuk
dari kewajiban memberi nasihat seperti sabda Nabi
Shollallohu alaihi was sallam :

 ﻭﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻟﻜﺘﺎﺑﻪ ﻭﻟﺮﺳﻮﻟﻪ، ﷲ: ﳌﻦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﻨﺎ-] ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ –ﻗﺎﳍﺎ ﺛﻼﺛﺎ
[ﺍﳌﺴﻠﻤﲔ ﻭﻋﺎﻣﺘﻬﻢ
“ Agama ini adalah nasihat (Beliau mengatakan hal
itu tiga kali), kami berkata: untuk siapa? Beliau
bersabda: “ untuk Alloh, untuk Rosul-Nya, untuk
imam-imam kaum muslimin dan rakyatnya”
Alloh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

: ﺇﻥ ﺍﷲ ﺑﺼﲑ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩ[ ِﺍﳌﺆﻣﻦ،] ﻓﺴﺘﺬﻛﺮﻭﻥ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﻟﻜﻢ ﻭﺃﻓﻮﺽ ﺃﻣﺮﻱ ﺇﱄ ﺍﷲ
44
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“Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan
kepada

kamu.

Dan

aku

menyerahkan

urusanku

kepada Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Melihat akan
hamba-hamba-Nya” (QS. Al-Mu’min: 44)

Ketahuilah Apakah Telah Aku Sampaikan?….Ya
Alloh, Saksikanlah!

D

i Akhir pembahasan ini saya mengajak
kepada seluruh saudaraku kaum muslimin
di manapun mereka berada, agar bertakwa

kepada Alloh Tabaaroka wa Ta’ala, agar

kembali

kepada agama Islam, serta memperbaiki keadaan
masing-masing. Memohon ampun kepada Alloh dan
kembali kepada-Nya. (Orang yang bertaubat seperti
orang yang tidak berdosa). Alloh Subhanahu wa Ta'ala
berfirman:

 ﻭﳝﺪﺩﻛﻢ ﺑﺄﻣﻮﺍﻝ،] ﻓﻘﻠﺖ ﺍﺳﺘﻐﻔﺮﻭﺍ ﺭﺑﻜﻢ ﺇﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻏﻔﺎﺭﺍ ﻳﺮﺳﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻣﺪﺭﺍﺭﺍ
12-10 :ﺎﺭﺍ[ ﻧﻮﺡ ﻭﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﻭﳚﻌﻞ ﻟﻜﻢ ﺃ،ﻭﺑﻨﲔ
“Maka aku katakan kepada mereka: mohonlah ampun
kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha
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pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan
kepadamu dengan lebat. Dan membanyakan harta dan
anak-anakmu,

dan

mengadakan

untukmu

kebun-

kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu
sungai-sungai”(QS. Nuuh: 10-12)
Dan agar mereka mengetahui bahwa dunia ini
akan punah, dan ingatlah firman Alloh Subhanahu wa
Ta'ala:

3-2 :] ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻖ ﺍﷲ ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﳐﺮﺟﺎ ﻭﻳﺮﺯﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺐ [ ﺍﻟﻄﻼﻕ
“ Barang siapa yang bertakwa kepada Alloh niscaya
Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. Dan
memberinya rizki dari arah yang tidak disangkasangka” (QS. At-Tholaq: 2-3)
Demikian juga sabda Nabi Shollallohu alaihi was
sallam:

، ﻓﺮﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﺇﱃ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﻓﻘﻪ ﻣﻨﻪ،]ﻧﻀﺮ ﺍﷲ ﺍﻣﺮﺀ ﲰﻊ ﻣﻨﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻓﺒﻠﻐﻪ ﻏﲑﻩ
 ﺇﺧﻼﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ: ﺛﻼﺙ ﻻ ﻳﻐﻞ ﻋﻠﻴﻬﻦ ﻗﻠﺐ ﻣﺴﻠﻢ،ﻭﺭﺏ ﺣﺎﻣﻞ ﻓﻘﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻔﻘﻴﻪ
 ﻭﻣﻦ.ﻢ ﲢﻴﻂ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺋﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺩﻋﻮ، ﻭﻟﺰﻭﻡ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻭﻣﻨﺎﺻﺤﺔ ﻭﻻﺓ ﺍﻷﻣﺮ،ﷲ
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 ﻭﱂ ﻳﺄﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭﺟﻌﻞ ﻓﻘﺮﻩ ﺑﲔ ﻋﻴﻨﻴﻪ،ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻴﺘﻪ ﻓﺮﻕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺮﻩ
، ﻭﺟﻌﻞ ﻏﻨﺎﻩ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺧﺮﺓ ﻧﻴﺘﻪ ﲨﻊ ﺍﷲ ﺃﻣﺮﻩ،ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻟﻪ
 ﻭﺻﺤﺤﻪ ﺍﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ،ﻭﺁﺗﺘﻪ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺭﺍﻏﻤﺔ [ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ ﺣﺒﺎﻥ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ
83 ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻟﺘﺮﻏﻴﺐ ﻭﺍﻟﺮﻫﻴﺐ ﺑﺮﻗﻢ
“Semoga Alloh mencerahkan orang yang mendengar
hadist dari kami kemudian menyampaikannya kepada
yang

lainnya,

banyak

orang

berilmu

membawa

ilmunya kepada orang yang lebih mengetahui darinya,
dan betapa banyak orang yang membawa ilmu dia itu
bukan orang yang mendalam ilmunya, Tigal hal yang
hati muslim tidak dapat dirampas darinya: ikhlas
beramal

karena

Alloh,

menasihati

(pemegang pemerintahan) dan
sesungguhnya

doa

mereka

waliul

amri

menetapi jama’ah
melingkupi

orang

dibelakangnya. Barang siapa yang niatnya karena
dunia,

Alloh

cerai-beraikan

urusannya,

dan

menjadikan kemiskinannya dihadapannya, dan dunia
tidak datang kecuali apa yang telah ditulis untuknya.
Dan barang siapa yang niatnya adalah akhirat, Alloh
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kumpulkan urusannya, dan dijadikan kekayaannya
dalam hatinya, dan dunia datang kepadanya namun
dia melawannya” .(HR. Ibnu Hibban dalam shohihnya,
dishohihkan oleh Al-Albanie dalam shohih targhiib wa
tarhiib No. 84)
Jika saya benar,

maka kebenaran ini semata-

mata datang dari Alloh melalui keutamaan-Nya, dan
seandainya saya salah, maka kesalahan ini datang dari
diri saya sendiri dan dari setan.
Maha Suci Engkau ya Alloh aku memujiMu. Aku
bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak
(untuk disembah) kecuali Engkau, Aku mohon ampun
dan bertaubat kepada-Mu. Dan kesejahteraan semoga
Alloh Ta’ala limpahkan kepada hamba dan Rosul-Nya
Muhammad Shollallohu alaihi was sallam , kepada
keluarga, para sahabatnya (semoga Alloh ridho kepada
mereka

semua)dan

orang-orang

yang

mengikuti

mereka dengan kebaikan sampai hari kiamat. Dan
akhir dari do’a kita, segala Puji hanya milik Alloh
Tuhan semesta Alam.
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