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K a t a  P e n g n n t a r  

PERTAMA kali saya mendengar tentang pribadi ustadz Ashaari Muhammad 

yang biasa dipanggil Abuya di suatu malam di bulan Juni 2001 dari sahabat 
saya Bapak Muhammad Zen dan Bapak Datuk Hakim Thontowi. Saya 

penasaran mendengar cerita mereka dan bertanya apa keistimewaan Abuya 

sehingga beberapa tokoh dunia termasuk Gus Dur dan beberapa Jendral 
Indonesia datang menjumpai beliau. Maka sayapun menyambut dengan 

gembira ketika keesokan harinya saya diajak untuk menjumpai Abuya di 

rumahnya di kota Rawang, Selangor Malaysia. 

Hari itu juga kami berangkat dari Jakarta dan pertama kali bertemu 

dengan Abuya saya sudah mempunyai kesan sangat mendalam. Karena 
apa? Pertama, saya yang belum mereka kenal sudah disambut dengan 

penuh penghormatan oleh murid-muridnya sejak di airport Kuala Lunlpur 

yang berjarak 82 km dari rumah Abuya. Tiba di rumah, Abuya sudah berdiri 

di pintu menunggu kedatangan kami dan menyambut kami dengan mesra 
dan akrab. Kami langsung berdiskusi dengan hangat padahal Abuya dalam 

keadaan sudah sulit berbicara sehingga perlu dibantu te rjemah oleh istrinya. 

Tetapi pembicaraan beliau yang terbata-bata itu membuat kesan saya menjadi 

lebih mendalam karena isinya yang sangat luas dan menyentuh hati. 

Saya perkenalkan diri saya bahwa saya salah seorang pimpinan 

pusat Muhammadiyah yang kemudian diajak Gus Dur untuk berjuang di 

Dewan Syuro DPP PKB dengan tujuan diantaranya untuk lebih mempererat 



Da ftar Isi 
KPiC4 P E N G A r n  ............................................................................... N 

Dr.H.Sugiat Ahmad Sumadi SKM 
Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim 

Prof. Dr. Muhammad Hasbuh Aziz 

BAB SATU ; 
Makna Mujaddid ...................................................................................... 1 

BAB DUA ; 
Ciri Mujaddid ................ :. ....................................................................... . 9  

BAB TIGA ; 
Mujaddid Dibantu Allah dengan Ilham dan Karamah ............................ 13 

BAB EMPAT ; 
Menentukan Mujaddid ........................................................................ 19 

BAS LIMA ; 
Man Kenali Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi ........ 25 

BAB ENAM ; 
Perjuangan Abuya Tidak Pernah Mati ................................................ 49 

BAB TUJUH ; 
Pandangan Abuya tentang Beberapa Urusan Dalam Agama Islam ........ 55 

B, IB DELAPAN ; 
Pandangan Abuya tentang Ibadah Menurut Islam ................................. 61 

BAB SEMHILAN ; 
Pandangan Abuya tentang Langkah-Langkah 
Menuju Insan Bertaqwa ......................................................................... 73 

W A B  SEPULUH : 
Pandangan Abuya tentang Kejayaan Menurut Islam ............................. 85 

BAB SEBELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Bersatu Menurut Islam ................................ 95 

BAB DUABELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Asas Kekuatan Jamaah .............................. 103 



BAR TIGA BELAS ; 
Paddangan Abuya tentang Kesyumulan Islam ..................................... 111 

BAR kMPAT HELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Mirmbangunkan Ekonomi Islam ............... 119 

BAB LIMA BELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Sistem Pendidikan Islam ........................... 129 

RAB ENAM BELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Sistem Kesehatan Islam ............................ 137 

BAB TUJUH BELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Keadilan Menurut Islam ............................ 147 

BAB DELAPAN BELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Kemiskinan Menurut Islam ....................... 153 

BAB SEMBILAN BELAS ; 
Pandangan Abuya tentang Membangun Masyarakat Madani .............. 159 

BAR T)UA PIIXUH : 
Pandangan Abuya tentang Perjuangan Menegakkan Syariat Islam ..... 179 

BAB DU,4 PULUFl SArU ; 
Pandangan Abuya tentang Menyelesaikan Krisis & Gejala Sosial ....... 189 

BAB IXIA PCLCIi I)lJ,4 : 
Pandangan Abuya tentang Pentingnya Roh Amal & Rasa Bertuhan .... 197 

BN3 DUA I'ULUI I 'TIGA ; 
Pandangan Abuya tentang Kebangkitan Islam ..................................... 205 

BAB LWA PULUII BMR4T ; 
Pandangan Abuya tentang Kepemimpinan ; Pemimpin Penyelamat .... 2 17 

BAB DUA I'ULLII LIMA. 
Pandangan Abuya tentang Poligami .................................................... 227 

BAB DI!A PI-LlJH ENAM ; 
Pandangan Abuya tentang Makna Jihad ............................................. 241 

BAR DUA PLILUH TUJUH; 
Pandangan Abuya tentang Kasih Sayang Kunci Perpaduan Sejagad ... 249 

KESIMPULAN & PENUTUP .............................................................. 257 



K a t a  Penganta r  

Sekarang saya diminta lagi untuk memberi Kata Pengantar sebuah 
buku mengenai pribadi, buah fkiran dan pe rjuangan Abuya yang ditulis 
oleh dua orang murid beliau Dr.-Ing. Abdurrahman R Effendi dan isterinya 
Dr.-Ing Gina Puspita. Saya tidak terfokus apakah Abuya'ilu Mujaddid atau 
bukan, karena yang penting buat saya bukan title mujaddid itu, tetapi isi 
tulisan dan buah fikiran Abuya terasa begitu segar dan baru. 

Salah satu kesan yang begitu mendalam di hati saya adalah 
bagaimana indahnya poligami yang diamalkan oleh Abuya dan para 
pengikutnya. Poligami dipe rjuangkan, dijadikan tradisi dan amalan oleh 
sebagian besar pengikut Abuya. Para isteri yang berpoligami tinggal serumah 
dengan madu-madunya dalam suasana yang aman darnai dan harmoni. 
Bahkan menurut saya yang lebih luar biasa adalah menemukan fakta bahwa 
kadang kala yang mencarikan istri kedua dan berikutnya adalah istri pertama. 
Kalau dia yang mencarikan memang resiko konflik menjadi lebih kecil. 
Mungkin ada satu dua yang konflik, tetapi mayoritas yang saya lihat hidup 
dalam suasana damai dan harmoni. Dan yang lebih mengherankan lagi anak- 
anak mereka ketika mendengar ayah mereka beristeri lagi mereka gembira 
dan sujud syukur sebab mendapat ibu baru yang bertindak secara sah sebagai 
ibu dan memberi kasih sayang kepada mereka seperti ibu kmdung mereka. 
Rahasia keindahan poligami Abuya diuraikan oleh Dr. Abdurrahman dan 
Dr. Gina dalam buku ini. Mereka bercerita bukan hanya berdasarkan hasil 
kajian atau pengamatan saja tetapi juga dari pengalaman mereka sendiri 
dalam melayarkan bahtera keluarga poligami dengan 4 orang isteri yang 
tinggal serumah di mana Dr. Gina adalah isteri pertama. 

Membaca buku "ABUYA SYEZKH IMAM ASHAARZ 
MUHAMMAD AT TAMZMZ : DZARAH MUJADDZD DZ KURUN ZNZ? 
sungguh sangat mengasyikkan dan talc cukup sekali dua kali untuk dapat 
meresapinya dengan seksama. 

Karya tulis Dr.-Ing. Abdurrahman dan isterinya Dr.-Ing Gina 
Puspita ini perlu dibaca dan disebarluaskan agar manfaatnya dapat diperluas. 
Sebagai pendiri organisasi Pelayanan Kesehatan Islam m S I  (Majlis 
Syuro Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) yang pada saat didirikan tahun 
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hubungan antara Muharnrnadiyah dengan NU. Tanpa menyinggung perasaan 
saya, Abuya menguraikan kerusakan-kerusakan yang te rjadi dikalangan umat 
Islam, karena sudah tidak'ada lagi kasih sayang. Satu kata yang sangat 
mendalam. Selama ini memang kita membaca surat A1 Fatehah, Ar Rahman, 
Ar Rahim, tetapi sekadar dibaca saja tanpa terlalu memikirkan aplikasinya 
dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kasih 
sayang Tuhan yang luar biasa kepada hambaNya, tetapi hambaNya sesama 
umat Islam kadang berpecah dan mengorbarkan kasih sayang hanya karena 
perbedaan kecil khilafiyah. 

Berbagai topik lain kami diskusikan dalam pertemuan selama 5 jam 
itu. Saya dapati Abuya bukanlah seorang ulama atau pemikir yang hanya 
tahu masalah fikih semata tetapi berbagai masalah kehidupan manusia lainnya 
ditinjau dari sudut pandang Islam. 

Dari Abuya saya mendapat beberapa informasi tentang masa depan 
dunia yang saya duga informasi dari langit yang tidak sembarang orang 
mempunyainya. Saya tidak berpendapat dia meramal, tetapi suatu informasi 
yang berupa ilham dari Allah. Bukankah binatang saja diberi Ilham. Laba- 
laba yang menutup gua tempat Rasulullah dan Abu Bakar ketika akan hijrah 
ke Medinah itupun dapat ilham. Jadi Tuhan memberikan ilham kepada yang 
Dia kehendaki. 

Setelah pertemuan itu saya mulai membaca beberapa buku tulisan 
Abuya yang temyata tidak sedikit. Buku-buku Abuya menurut saya tidak 
memiliki sistematika yang ketat seperli text book tetapi mudah dicerna, 
difahami dan diamalkan. Sebenarnya saya mempunyai banyak koleksi buku 
pemikiran Islam, tulisan orang-orang penting di dunia seperti Rasyid Redho, 
Ibnu Qoyyim Jauzi, tafsir-tafsir dan sebagainya. Tetapi bila membacanya 
saya tidak dapat tahan lama. Tetapi buku-buku Abuya memberi kesan yang 
lain. Setelah dibaca ingin membacanya lagi, karena ada bagian-bagian yang 
belum teramalkan. Begitu saya diminta untuk menjadi pembicara pada bedah 
buku karya Abuya yaitu Mengenal Diri Melalui Rasa Hati, saya tidak perlu 
berfikir mendalam. Yang terasa di hati saya, itulah yang saya sampaikan. 

vii 
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Sekarang saya diminta lagi untuk memberi Kata Pengantar sebuah 
buku mengenai pribadi, buah fikiran dan pe rjuangan Abuya yang ditulis 
oleh dua orang murid beliau Dr.-Ing. Abdurrahman R Effendi dan isterinya 
Dr.-Ing Gina Puspita. Saya tidak terfokus apakah Abuya'itu Mujaddid atau 
bukan, karena yang penting buat saya bukan title mujaddid itu, tetapi isi 
tulisan dan buah fikiran Abuya terasa begitu segar dan baru. 

Salah satu kesan yang begitu mendalam di hati saya adalah 
bagaimana indahnya poligami yang diamalkan oleh Abuya dan para 
pengikutnya. Poligami dipe rjuangkan, dijadikan tradisi dan amalan oleh 
sebagian besar pengikut Abuya. Para isteri yang berpoligami tinggal serumah 
dengan madu-madunya dalam suasana yang aman damai dan harmoni. 
Bahkan menurut saya yang lebih luar biasa adalah menemukan fakta bahwa 
kadang kala yang mencarikan istri kedua dm berikutnya adalah istri pertama. 
Kalau dia yang mencarikan memang resiko konflik menjadi lebih kecil. 
Mungkin ada satu dua yang konflik, tetapi mayoritas yang saya lihat hidup 
dalam suasana damai dan harmoni. Dan yang lebih mengherankan lagi anak- 
anak mereka ketika mendengar ayah mereka beristeri lagi mereka gembira 
dan sujud syukur sebab mendapat ibu baru yang bertindak secara sah sebagai 
ibu dan memberi kasih sayang kepada mereka seperti ibu kandung mereka. 
Rahasia keindahan poligami Abuya diuraikan oleh Dr. Abdurrahman dan 
Dr. Gina dalam buku ini. Mereka bercerita bukan hanya berdasarkan hasil 
kajian atau pengamatan saja tetapi juga dari pengalaman mereka sendiri 
dalam melayarkan bahtera keluarga poligami dengan 4 orang isteri yang 
tinggal serumah di mana Dr. Gina adalah isteri pertama. 

Membaca buku "ABUYA SYEZKH IMAM ASHAARZ 
MUHAMMAD AT TAMIMZ : DIAKAH MUJADDID DZ KURUN ZNZ? 
sungguh sangat mengasyikkan dan tak cukup sekali dua kali untuk dapat 
meresapinya dengan seksama. 

Karya tulis Dr.-Ing. Abdurrahman dan isterinya DL-Ing Gina 
Puspita ini perlu dibaca dan disebarluaskan agar manfaatnya dapat diperluas. 
Sebagai pendiri organisasi Pelayanan Kesehatan Islam MUKISI (Majlis 
Syuro Kesehatan Islam Seluruh Indonesia) yang pada saat didirikan tahun 
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1980, hanya beranggotakan 12 RS Islam, kini telah berkembang menjadi 

87 RSI dan ratusan Rumah Sakit Bersalin, akan saya tegaskan untuk 
mencermati buku tersebut terutama Bab 15 Pandangan Abuya tentang 

Pendididkan Islam dan Bab 16 Pandangan Abuya tentang Sistem Kesehatan 

Islam yang cukup relevan untuk mensikapi dan mengantisipasi problematika 
Pendidikan dan Kesehatan dewasa ini. 

Padahal dalam buku tersebut belum dimuat pandangan Abuya 

tentang ABORTUS dan tentang permulaan kehidupan manusia dan 
kematiannya menurut pandangan Islam sementara problema ABORTUS 

da i  KEMMIAN sudah sangat berubah di Negara-Negara Eropah dan 
Amerika dimana ada Undang-undang tentang hak untuk Mati (Eutanasia) 

sehingga organ tubuh manusia seperti : ginjal, lever bahkan jantung bisa 

dipe jual belikan. 

Sekali lagi pandangan Abuya perlu ditulis dan disebar luaskan, Insya 
Allah akan membawa pembaharuan atau Reformasi yang ditunggu oleh 

masyarakat Islam dewasa ini. 

Wallahul musta'an wabillahittaufik wal hidayah 

Jakarta, 1 Muharram 1424 H 

DtW.Sugiat kh~liad Sumadi SKM. 



SEGALA puji dan puja bagi Allah semata, serta selawat clan salam untuk 
Nabi kita Muhammad Rasul Allah yang telah menuntun dan membimbing 
kita ke jalan yang diredhai~llah Subhanahu wata'ala. 

Saya diminta Sdr Dr. Abdurrahman untuk menulis kata pengantar 
atas buku beliau yang telah ditulisnya dengan penuh keikhlasan ini demi 

memperkenalkan guru beliau yang sangat dihormati beliau. 

Judul buku ini menggambarkan kepada setiap pembaca betapa suara 
hati beliau ketika menulis buku ini. Suara hati yang mengandung rasa hormat 
dan terima kasih kepada seorang pribadi yang beliau hormati dan kasihi 

serta do'akan'dan harapkan agar guru yang telah dirasakan beliau betapa 
pengaruh ajaran yang beliau terima dari pembimbing yang sangat beliau 

kagurni ini. Saya sendiripun telah bersua dengan pribadi yang beliau tonjolkan 
dalam buku ini serta dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Saudara,Dr. 
Abdurrahman. Oleh karena itu saya dapat mengerti perasaan Dr. 

Abdurrahman, sehingga dapat mengerti mengapa saya dimintai menulis 

kata pengantar ini walaupun belum dapat menjawab apa yang ditanyakan 
judul buku yang telah ditulis dengan rasa penuh keikhlasan dan kekaguman 
seorang murid yang sangat mengagumi pribadi yang ditulis ini. Saya hanya 
dapat turut mendo'akan semoga pertanyah dan do'a penulis buku ini tepat 
dengan harapan beliau. Penilaian sebenarnya hams kita serahkan hanya 

kepada Allah Yang telah menciptakan semua ini. 
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1980, hanya beranggotakan 12 RS Islam, kini telah berkembang menjadi 
87 RSI dan ratusan Rumah Sakit Bersalin, akan saya tegaskan untuk 
mencermati buku tersebut terutama Bab 15 Pandangan Abuya tentang 
Pendididkan Islam dan Bab 16 Pandangan Abuya tentang Sistem Kesehatan 
Islam yang cukup relevan untuk mensikapi dan mengantisipasi problematika 
Pendidikan dan Kesehatan dewasa ini. 

Padahal dalam buku tersebut belum dimuat pandangan Abuya 
tentang ABORTUS dan tentang permulaan kehidupan manusia dan 
kematiannya menurut pandangan Islam sementara problema ABORTUS 
da i  KEMATIAN sudah sangat berubah di Negara-Negara Eropah dan 
Amerika dimana ada Undang-undang tentang hak untuk Mati (Eutanasia) 
sehingga organ tubuh manusia seperti : ginjal, lever bahkan jantung bisa 
dipe rjual belikan. 

Sekali lagi pandangan Abuya perlu ditulis dan disebar luaskan, Insya 
Allah akan membawa pembaharuan atau Reformasi yang ditunggu oleh 
masyarakat Islam dewasa ini. 

Wallahul musta'an wabillahittaufik wal hidayah 

Jakarta, 1 Muharram 1424 H 

Dr.H.Sugiat Ahmad Sumadi SKM. 



Kate Pengantar 

Saya mempersilakan membaca dan merenungkan sendiri isi buku 
yang memang telah ditulis dengan penuh kecermatan dan keikhlasan ini. 
Semoga usaha penulis ini diredhai Allah Subhanahu wata'ala. Saya turut 
mendo'akannya, Amin Ya Mujibu a1 Sailiin! ! ! 

Wallahu a'lam bi shawaab 

Dr. Ir. M. Imaduddin Abdulrahim 
Jakarta 17 Muharam 1424 



Kata  Pangantar 

SETIAP muslim percaya bahwa setelah Nabi Muhammad SAW 
wafat, tidak ada lagi nabi atau rasul yang akan membimbing urnat ke jalan 
Allah. Kewajiban membina ummat diserahkan kepada para ulama, yang 
dipandang sebagai penerus ajaran Rasulullah. Na:nun, Rasulullah SAW 
dalam'sebuah hadits bersabda, "Sesunggzihnya Allc h akan nierzgutuspada 
umat ini ietiap awal100 tahun seorang mujaddid yang memperbahar;ii 

urusan agama-Nya ". Kedudukan seorang mujaddid ' :bih dari sekadar ulama. 
Mujaddid adalah ulama yang dibekali dengan ilhsrn Allah dan dipandang 
sebagai pembaharu. Dalan~ arti, seorang mujaddid iampu menafs~rkan A1 
Quran dan Hadits dengan pikiran-pikiran baru dan mengamalkannya dalam 
masyarakat sesuai dengan kondisi yang berlaku pada zaman tersebut. 

Buku yang dihadapan anda ini dengan tajuk "Diakah Mujaddid di 
Kurun Ini" merupakan karya Dr. Abdurrahrnan dan Dr. Gina yang coba 
mengetengahkan kajian tentang diri seorang hamba Allah yang menurut 
penulis memenuhi ciri-ciri seorang mujaddid. Orang tersebut dipanggil 
sebagai Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi. Penulis sudah 
sangat mengenal diri Abuya ini, baik sebagai pribadi, hasil renungan atau 
buah fikirannya yang disebut sebagai minda, maupun perjuangannya, 
termasuk berbagai kegiatan yang telah dijalankannya dalam berbagai aspek 
kehidupan. Dengan pemahaman yang sangat baik mengenai Abuya, 
pemikiran dan perjuangannya tersebut, penulis mempunyai keyakinan yang 
tinggi untuk menyatakan pandangannya bahwa ciri mujaddid ada pada diri 
Abuya. 
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Bahagian awal buku ini membahas tentang makna mujaddid, ciri 
mujaddid, dan jamaahnya, mujaddid dibantu Allah dengan karomah dan 

ilmu ilham, dan menentukan mujaddid. Ciri penting seorang mujaddid antara 
lain adalah zahir diawal kurun dan pe juangannya mendapat tantangan hebat 

dari penentangnya, terutama dari kalangan pemerintah dan ulama suk. Ciri 
yang terakhir tersebut telah dialami Abuya dengan jamaahnya. 

Dibahagian kedua buku ini, penulis memperkenalkan Abuya Syeikh 
Imam Ashaari Muhammad At Tamimi dan pe juangannya yang tidak pemah 
mati. Penulis menelusuri nasab Abuya. Kedua orangtuanya berasal dari 

keturunan yang mulia. Ayahnya Muhammad, adalah anak dari Idris, seorang 

Ulanla yang berdarah campuran Arab dan Jawa yang disegani dan disenangi 

di Wonosobo. Ibunya Maimunah, yang meninggal dunia saat usia Abuya 
lima tahun, adalah adik kandung dari Lebai Ibrahim, khadarn Syeikh Suhaimi 

yang diperintahkan gurunya untuk berhijarah ke kampung Pilin. Kemudian, 
penulis juga menggambarkan suka duka Abuya kecil yang pintar dalam 

menempuh hidup dan kehidupan ini, bersekolah dan mempelajari A1 Quran. 
Pengalaman hidup yang serba sulit dimasa kecil ini telah menempa Abuya 

menjadi seorang pemimpin umat dengan jiwa yang kuat dan berani tetapi 
berhati mulia dan berkasih sayang kepada sesama dengan dilandasi oleh 

iman yang teguh, sehingga siap menghadapi perjuangan hidup dalam 
perjuangannya. 

Bahagian ketiga menggambarkan berbagai pandangan Abuya 

mengenai pemahaman ajaran islam secara syumul (kaffah). Pandangan 
beliau menyangkut berbagai aspek kehidupan, yang intinya didasarkan pada 

pemahaman pokok mengenai hidup ini berdasarkan ayat A1 Quran bahwa 

hidup di dunia tidak dapat dipisahkan dengan hidup di akhirat kelak. 
Karena itu, apapun yang dikerjakan setiap muslim di dunia ini hams secara 
sadar ditujukan untuk mendapatkan pahaIa dan kebaikan untuk Akhirat. 
Dengan kata lain, setiap gerak, langkah dan perbuatan yang dilakukan oleh 

setiap muslim dalam hidup dan kehidupannya, baik sebagai pribadi, dalam 

rumah tangga, jemaah, serta masyarakat yang lebih luas didunia ini haruslah 
bernilai ibadah. Bermuara dari pandangannya ini kemudian Abuya 



Kata Pengantar 

mengembangkan berbagai pandangannya yang lebih luas dalam pembinaan 
masyarakat madani,pembangunan ekonomi islam, pengembangan sistem 
pendidikan Islam, menyelesaikan permasalahan sosial dan lain sebagainya. 
Pandangan-pandangan Abuya tersebut tidak hanya dalam bentuk fikiran 
yang bersifat konsepsional tetapi telah ditunjukkan dalam praktek yang 
nyata dalam lingkungan jemaah yang mengikuti beliau. 

Beriolak daripada kenyataan yang diungkapkan diatas, kiranya 
pembaca dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya agar dapat meresapi 
bahasan pada setiap halamannya. Dengan demikian, akan diperoleh 
pemahaman yang benar tentang Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad 
At Tamimi, siapa dirinya, bagaimana pandangannya tentang berbagai aspek 
kehidupan, dan bagaimana pe rjuangannya dalam menegakkan kebenaran 
Islam, melalui 2 orang penulis yang sangat dekat dan mengenalnya dengan 
baik. Apakah benar beliau yang dipilih oleh Allah SWT sebagai Mujaddid 
abad ini, sejarah akan membuktikannya. Namun sebagai muslim, kita 
selayaknya memberikan penghormatan kepada Abuya yang kharismatik 
seraya mendoakan semoga Allah SWT memberikan kekuatan lahir batin 
kepada beliau dalam menegakkan kalimah Allah dimuka bumi ini. 

Hormat dan Salam hormat kami 

Banda Aceh, 22 Maret 2003 

Prof. Dr. Muhammad Hasbuh Aziz 
Rektor Universitas Muhamrnadiyah Aceh 





P r a k a t a  

SAM ini dunia sedang prihatin menghadapi berbagai masalah yang 
sangat parah. Balkan banyak orang yang sudah berputus asa dengan kt?adaan 

yang tidak menentu. Mereka tidak mampu membayangkan masa depan 
bangsa dan juga dunia. Bukan manusia tidak berusaha mencari penyelesaian, 
tetapi semakin dicari semakin dunia bertambah rusak. Pembunuhan, 
pergaduhan, peperangan sudah menjadi makanan harian. Manusia menzalim, 

menindas, menipu, mementingkan diri, jatuh menjatuhkan, hasad dengki, 
pemarah, takabur, bakhil, berdendam dan lain- lain. Masyarakat manusia 
tidak lagi berkasih sayang, beke jasama., bertolak ansur dan bertolong bantu. 
Sebaliknya mereka berebut-rebut, berkrisis, bertelagah dan berperang. 
Pertengkaran terjadi di antara suami dengan isteri, anak-anak dengan ibu 

bapak, murid dengan guru, buruh dan majikan, rakyat dengan pemimpin, 
negara dengan negara lain. Manusia sudah hilang kemanusiaannya. 
Masyarakat manusia sudah tidak benvatak manusia lagi! Bertukar kepada 
watak syaitan dan hewan. 

Yang menyedihkan lagi, dalam keadaan yang sudah ham biru ini, 
manusia tidak menyadari bahwa sebenarnya semua masalah ini bersumber 
karena manusia telah meninggalkan Tuhan. Tuhan seolah-olah tidak 
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berperanan dalam kehidupan mereka. Hubungan dengan Tuhan hanyalah 
menyangkut solat, zakat, puasa atau haji saja, sedangkan dalam kegiatan 
harian lainnya, Tuhan dianggap tidak tahu. Manusia mencari penyelesaian 
dengan akalnya sendiri. Secara sadar atau tidak, manusia telah menggantikan 
Allah sebagai tuhannya kepada akal. Akhirnya penyelesaian masalah 
membawa kepada bertambah parahnya kerusakan. Kebanyakan manusia 
sudah lupa bahwa Tuhanlah penyelesai segala masalah. Sepatutnya pada 
Tuhan jualah manusia mengadukan segala masalah untuk diselesaikan, bukan 
mengada-ngadakan penyelesaian dengan akal saja. 

Untuk memperbaiki keadaan ini manusia memerlukan pemimpin 
yang dekat, faham dan dibantu Allah. Sungguh tidak logik bila ada orang 
yang berpendapat bahwa yang penting adalah sistemnya, bukan siapa yang 
menjadi pemimpinnya sebab dengan sistem itu pemimpin dibentuk. Tentu 
saja bila pendapat ini kita terima sama dengan kita menyetujui bahwa kereta 
api, lengkap dengan relnya, dapat dikemudikan oleh siapa saja termasuk 
kerbau. Yang penting ada kereta api, bahan bakar dan sistem-sistem lainnya. 

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh 
aspek kehidupan manusia. Sebenarnya Tuhan telah menunjukkan dalam A1 
Qur'an cara penyelesaian krisis disaat manusia sudah tidak mampu berbuat 
apa-apa. Dalam surat A1 Baqarah ayat 246-247 Tuhan mengajarkan pada 
manusia yang sedang ditimpa masalah berat di waktu itu untuk 
menyelesaikan masalah mereka dengan bertanya kepada Tuhan melalui 
Orang Tuhan atau orang yang dekat dengan Tuhan. Di zaman itu masyarakat 
Bani Israel memohon kepada Nabi Samuel untuk berdoa dan meminta 
petunjuk kepada Tuhan agar diturunkan seorang pemimpin yang dapat 
menyelesaikan masalah mereka. Waktu itu Nabi Samuel menyatakan pada 
umatnya akankah umatnya menerima apa yang dia sampaikan. Umatnya 
menyatakan bahwa mereka akan menerimanya. Lalu Nabi Samuelpun berdoa 
dan dengan wahyu dari Allah, Nabi Samuel menyatakan bahwa Allah telah 
menunjuk Thalut untuk memimpin umat diwaktu itu melawan musuhnya. 
Dan dengan izin Tuhan akhirnya dibawah kepemimpinan Thalut mereka 
mendapat kemenangan atas musuhnya. Padahal Thalut hanyalah seorang 
petani yang awalnya tidak dikenal oleh kebanyakan masyarakat di zaman 



itu. la tidak mempunyai pengalaman ekonomi, politik, militer ataupun 
kenegaraan lainnya. Tapi begitulah bila Tuhan sudah berkehendak, maka Ia 
pilih pemimpin Nya dan dia turunkan bantuanNya. 

Sungguh menyedihkan bila dalam realitasnya, kebanyakan manusia 
tidak tergerak untuk mencari pemimpin yang dapat membawa dirinya dan 
manusia kepada penyelesaian yang menjadikan manusia kembali pada 
kemuliaannya. Padahal seperti disebut dalam sejarah bahwa apabila telah 
rusak manusia-manusia di satu zaman, maka Allah akan mengutuskan orang- 
Nya untuk membetulkan keadaan. Di zaman masih ada Nabi dan Rasul, 
Tuhan utus nabi dan Rasul dan di zaman tidak ada nabi dan Rasul Allah 

utus ulama yang berwatak Rasul. Rasullullah bersabda : 

Artinya : Allah akan mengutus kepada umat ini di setiap 
awal kurun orang yang memperbaharui urusan agama. 

Yang dimaksudkan hadis ini ialah selepas WAFmYA Rasulullah 
SAW, di setiap awal seratus tahun hijrah, Allah akan mengutuskan seorang 
hamba-Nya ke dunia, yang tugasnya ialah untuk menghidupkan kembali 
ajaran Islam untuk kurun itu. Sesuai dengan tugasnya maka orang -orang 
itu disebut REFORMER (MUJADDID). Dia tidak membawa ajaran baru 
tapi menunjukkan manusia untuk mengamalkan Islam dengan tepat dan 
indah di zamannya. 

Kita kini sedang berada di awal kurun yaitu 25 tahun pertama dari 
100 tahun. Dua tahun lagi awal kurun sudah habis. Melihat dari hadis Rasul 
itu tentunya sekarang ini sudah ada mujadid yang lahir, berjuang dan 
berperanan mengajak manusia kepada Tuhan, mengembalikan nilai-nilai 
kemanusian di dalam individu-individu dan kehidupan masyarakat. 

Marilah kita ambil perhatian ingatan Tuhan melalui hadist Rasulullah 
tersebut di atas. Atas nama kasih sayang Tuhan, Tuhan mengirim di setiap 
awal kurun seorang mujaddid yang akan menunjukan kepada manusia 
bagaimana manusia dapat hidup secara Islam yang indah, selamat dan 
menyelamatkan. Kalau begitu sudah tentu wajib bagi setiap individu untuk 
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mencari siapa mujadid tersebut, agar ia mendapat panduan hidup seperti 
yang Allah kehendaki. Dengan kata lain ia akan mendapat panduan bagaimana 
mengamalkan Islam di zaman ini. Carilah pemimpin yang Tuhan pilih. Itulah 
jalan penyelesaian dari Tuhan kepada manusia di dunia ini. Kalau kita hanya 
mau menggunakan aka1 saja, walau berkumpul seluruh pemimpin dan saintis 
dari seluruh dunia tidak akan dapat menyelesaikan masalah dunia yang 
sudah begitu kronik. 

Penulisan buku ini adalah usaha kecil penyusun untuk berbagi 
pengalaman dan ilmu kepada pembaca khususnya dan masyarakat 
umumnya, setelah lebih dari 20 tahun mencari pemimpin yang Tuhan pilih 
di awal kurun ini. Penyusun mengharap semoga Tuhan anugerahkan pada 
hati-hati nianusia dorongan untuk bersungguh-sungguh mencari pemimpin, 
mujadid yang Allah telah pilih untuk dunia saat ini. Luluhkanlah hati-hati 
yang keras, yang membatu, yang menganggap diri boleh menyelesaikan 
masalah ini, yang tidak mengambil sama sekali peringatan dari Tuhan. 

Walau terasa masih banyak kelemahan dan kekurangan pada buku 
ini, namun semoga Allah terima amalarku ini sebagai amalan yang baik. 
Diberi-Nya hidayah dan taufik serta diampunkan sekiranya terdapat 
Huzuzhun nafsi, yakni mazmumah (penyakit hati) yang datangnya di dalam 
hati seperti desiran semut, susah untuk dideteksi dan susah untuk dibuang. 

Kalaulah ada pahala dari ibadah ini, ya Allah, hamba persembahkan 
pada Almarhumahl Almarhum kedua ibu bapakku yang tercinta, juga guru- 
guruku yang kukasihi yang telah mendidik aku serta mereka yang pernah 
berjasa padaku, khususnya Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At 
Taamimi. Hendaknya amalan ini menjadi amal solehku dan manfaatnya adalah 
unatk kita bersama. 

Hamba yang hina lagi dhaif, 

PENYUSUN 
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PENDAHULUAN 
Umat manusia di dunia dewasa ini sedang berhadapan dengan 

berbagai krisis yang sangat membahayakan kehidupan manusia : krisis 

politik, sosial, ekonomi, moral, pendidikan, kemanusiaan dan berbagai 

macam krisis lainnya. Terjadi perselisihan, penzaliman, pembunuhan dan 
peperangan yang menyebabkan pertumpahan darah. Masyarakat hidup 

mengikuti nafsunya masing-masing. Yang kaya menderita, susah hati dalam 
menjaga dan menambah kekayaannya, yang miskin tidak sabar, susah hati 

karena tidak memiliki harta dan melihat si kaya dengan penuh cemburu. 

Pergolakan politik di kalangan elit tidak pemah berhenti laksana air laut 
yang senantiasa bergolak, saling jatuh-menjatuhkan perkara biasa, berebut 

jabatan mengorbankan nyawa, muda-mudi hidup berfoya-foya dan terlibat 
narkoba, maksiat di mana-mana, kriminalitas tidak berhenti, ibarat air sungai 

yang mengalir setiap waktu. Manusia hidup dalam kesusahan dan 

penderitaan. Jiwa-jiwa masyarakat tidak tenang, mereka bagai hidup dalam 

neraka dunia. 

Krisis yang sangat membahayakan seperti yang dialami umat 
4 

manusia sekarang ini pemah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia dan 

A1 Qur'an memberikan contoh jalan keluamya. Jalan penyelesaian untuk 
keluar dari &isis multidimensi yang sangat berbahaya bagi umat manusia 

di dunia dan akhirat ini adalah dengan kembali dan merujuk kepada Tuhan 
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melalui 'wakilNya' di muka bumi. Di zaman ketika masih ada Nabi dan 
Rasul, manusia merujuk kepada para nabi dan Rasul utusan Tuhan. Ketika 
kenabian sudah ditutup dengan kedatangan Rasulullah SAW manusia diminta 
bertanya kepada para ulama yang haq, ulama pewaris nabi. Firman Allah 
SWT : 

"Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak 
mengetahui. " 

Untuk menyelamatkan umat Islam, dengan rahmat dan kasih sayang 
Allah, setiap awal kurun, Allah kirinlkan kepada umat Islam ini ulama besar 
yang bertaraf mujaddid (pembaharu). Rasulullah saw pernah bersabda : 

Teijemahannya: Sesungguhnya ALLAH akan mengutus 
pada umat ini (umat Rasulullah) setiap awal100 tahun 
seorang mujaddid yang membaharui urusan 
agamanya. " 

Jadi berdasarkan hadis ini jelas di setiap awal kurun (100 tahun), 
AL,LAH lahirkan seorang mujaddid. Mujaddid berasal dari perkataan jaddada 
yujaddidu, tajdidan, mujadidun, mujaddidun. 

Jaddada : dia telah membaharui 
yujadidu : dia sedang atau akan membaharui 
tajdidan : pembaharuan 
mujadidun :orang yang membawa pembaharuan 

Mujaddid maknanya orang yang membawa pembaharuan. Mujaddid 
itu bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris dikatakan "Reformer" yang artinya 
Pembaharu. 

Mujaddid yang lahir di setiap awal kurun tugasnya adalahyujadidu, 
membaharui urusan agama. Apakan maksud memperbaharui urusan agama? 
Adakah dia membaharui isi A1 Quran, atau isi Hadis atau isi Islam? Tidak. 
Ia tetap menibawa A1 Quran, Hadis dan akhlak Islam, isi yang lama yang 
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pemah dibawa oleh Rasulullah SAW Tetapi ia mendapat ilham dari Allah 
dan membawa satu penafsiran baru tentang A1 Qur'an dan hadis. 
Penafsirannya yang bersumber dari ilham itulah yang paling tepat dan sesuai 
untuk diamalkan di zaman itu. Dia tidak hanya menafsirkannya tetapi juga 
mengamalkan tafsiran tersebut dalam diri, keluarga, jamaah dan 
pe>juangannya. Dialah A1 Qur'an dan 'hadis berjalan' di kurun itu. 
Hasil dari keindahan Islam yang dibawa dan diperjuangkannya, banyak 

orang yang sangat fanatik dalam mencintai dan mengikutinya, tetapi tidak 

kurang juga yang sangat menentangnya, karena tidak faham atau hasad 
dengki dengannya. 

Dia juga membawa style yang baru yang tidak pernah ditempuh 
oleh orang lain selama ini. Hingga Islam dapat diamalkan oleh masyarakat. 

Dengan kata-kata lain, agama yang sudah lama ditinggalkan itu dapat 
dihidupkan kenlbali oleh nlujaddid tersebut dengan menggunakan methode, 
uslub, teknik, strategi dan kaedah baru yang sesuai dengan fikiran dan 

suasana zamannya. 

Dalam ajaran Islam ini tujuan dan matlamat tidak boleh berubah 
tetapi methode dan uslub boleh berubah sesuai dengan fikiran manusia 

yang senantiasa berubah dan keadaan masa di zaman itu. Sebab itu sekiranya 
ada seorang pemimpin tetapi dia ikut style yang lama, walau bagaimana 

hebat sekalipun kepemimpinannya tidak dianggap sebagai mujaddid. Lebih- 
lebih lagi kalau lahimya bukan di awal kurun. 

Karena zaman dan situasi yang berbeda antara 1 mujaddid dengan 

mujaddid lain, maka style antara satu mujaddid dengan mujaddid yang lain 

juga tidak sama. Tekniknya berbeda tetapi perkara yang dipe rjuangkan adalah 

sama yaitu mengajak manusia kepadaAllah SWT Sebab itu jika kita mengkaji 
sejarah walaupun Islam tidak menjadi imperium tetapi di tangan mujaddid, 

Islam tetap hidup dan berkembang. Masih berlaku kesyumulan Islam dalam 
jemaah pimpinannya. 

Jadi mujaddid itu tidak membawa agama yang baru, karena 

tidak ada Nabi dan Rasul selepas Rasulullah. Dia hanya membawa ajaran 
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Rasulullah. Supaya ajaran Rasulullah SAW itu diamalkan oleh masyarakat, 
maka dia meniti di atas teknik, methode, uslub, cara, kaedah, style dan 
strategi yang baru yang sesuai dengan kerusakan yang berlaku di zamannya. 
Sebab itu orang mudah menerimanya, sedangkan pejuang-pejuang lain di 
zamannya masih lagi mengekalkan style dan cara yang lama. Sebab itu 
masyarakat tidak dapat menerima mereka. Tetapi pejuang-pejuang yang 
tidak faham ini kadang-kadang menyalahkan masyarakat yang tidak mau 
menerima Islam. Padahal bukan masyarakat yang tidak mau Islam, tetapi 
kaedah mereka yang gaga1 untuk menarik minat orang kepada Islam. Tetapi 
kepada mujaddid, ALLAH menibekalkan padanya melalui ilham satu cara, 
methode dan kaedah yang tersendiri. Sehingga hati-hati manusia dapat 
menerima kaedah perjuangannya. 

KEDATANGAN MUJADID MEMPERBAIKI YANG RUSAK 
Dengan kasih sayang Tuhan, selepas kewafatan Rasulullah SAW 

didatangkan setiap seratus tahun seorang mujaddid. Kedatangan seorang 
mujaddid yang membawa satu kaedah, cara teknik dan metoda baru yang 
sesuai di kurunnya, bertujuan untuk memperbaiki yang rusak di waktu 
itu. Metode itu hanya menyangkut perkara yang telah rusak saja. Supaya 
yang rusak itu dapat dibetulkan dengan menggunakan metode yang baru. 

Ini berarti, seniakin ke ujung semakin banyak yang rusak dan perlu 
dibaiki, makin banyaklah yang hilang, banyak yang rusak, banyak yang 
biasa wujud sudah tidak wujud lagi. Artinya mujadid yang datang makin ke 
ujung, makin berat tanggung jawabnya. Sebab makin ke ujung makin banyak 
perkara dalanl agama Islam yang sudah rusak. 

Kalau begitu, tugas mujaddid pertama tidaklah seberat mujadid kedua. 
Tugas mujadid kedua tidak seberat mujaddid ketiga. Juga tugas mujadid 
ketiga tidak seberat mujaddid keempat. Tugas yang keempat tidak seberat 
yang kelima dan begitulah seterusnya. 

Sebagai contoh, mujaddid pertama ialah Sayidina Umar bin Abdul 
Aziz. Dia membawa pembaharuan hanya berkaitan dengan masalah negara 
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saja. Dia tidak menyentuh soal ibadah, akhlak, masyarakat atau ekonomi. 
Sebab di zamannya semua aspek itu tidak rusak. Yang rusak ialah soal 
pemerintahan negara. 

Begitu juga kedatangan mujaddid kedua, Imam Syafei. Dia datang 
bukan untuk membetulkan masalah ibadah, akhlak, ekonomi, atau 
masyarakat. Dia menyelesaikan hal-ha1 mengenai ulama. Sebelum 
kedatangan Imam Syafei, ulama-ulama memberi fatwa tanpa ada kaedah 
atau cara. Pada masa itu, orang membuat hukum dan fatwa tidak mengikut 
prosedur. Maka Imam Syafei pun membuat kaedah. Lahirlah dua kaedah 
yaitu usul fiqh dan khawaidul fiqhiyah. Sampai sekarang ulama menerima 
dan memakai kaedah ini. Jadi Imam Syafei datang untuk menyelesaikan 
masalah ijtihad. 

Di waktu kedatangan mujaddid ketiga, Imam Abu Hassan Asyaari, 
yang rusak adalah aqidah. Sebab di waktu itu Islam sudah mulai meluas, 
falsafah Barat dan knan i  sudah meresap masuk ke dalam Islam. Jadi 
mujaddid ini tidaklah menyentuh hal-ha1 ekonomi, akhlak dan ibadah, tetapi 
membetulkan aqidah yang sudah keliru. Sebab itu ada kaedah sifat 20 itu 
dalam ilmu tauhid dan usuludin. 

Begitulah pula datang mujaddid seterusnya, Imam Fakhrurrazi. Dia 
membuat kaedah bagaimana mentafsirkan A1 Quran. 

Kemudian, kerusakan semakin bertambah berat. Islam sudah 
terpecah-pecah. Ibadah sudah tidak ada hubungan dengan akhlak. Aqidah 
pula seolah-olah tersendiri. Datanglah mujaddid seterusnya yaitu Imam 
Ghazali, membawa suatu kaedah untuk menggabungkan ketiga-tiga asas 
agama yaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Dalam setiap amalan umat Islam 
mesti terangkum tauhid, fikih dan tasawuf. Sebab ketiga-tiga asas tersebut 
tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Kalau begitu, makin ke ujung makin besarlah masalah umat Islam. 
Di kurun ini semua masalah sudah wujud. Sistem pemerintahan sudah 
rusak, masyarakat rusak, rakyat rusak, ibadah rusak, aqidah rusak, akhlak 



rusak, tauhid rusak, ekonomi rusak, politik rusak, dan macam-macam lagi 
yang sudah rusak. Artinya seluruh aspek kehidupan itu sudah tidak dikaitkan 

dengan Allah. Sebab itu kedatangan mujaddid di kurun ini tentulah keadaannya 
lebih sulit lagi dan sangat menantang. Apabila hendak membetulkan semua 

perkara tadi, semua golongan yang terlibat dalam kerusakan itu yang 
mungkin belum paham akan menjadi penentang perjuangan dan kedatangan 

mujadid ini. Bila semua sudah rusak, artinya semua golongan yang terlibat 

akan tertantang dengan kedatangan mujaddid kurun ini. Tetapi dengan ilmu 
ilham yang diberikan oleh Allah dan ketaqwaan yang dimiliki oleh mujaddid 
tersebut, Insya Allah ia akan sanggup membaiki kerusakan yang ada. 

Siapakah dia ? 

Semoga kajian buku ini memberikan indikasi kepada kita siapakah 
yang layak untuk menjadi mujaddid di kurun ini. 



BAB DUA 
v 

Ciri Mujaddid dan 
Jamaa hnya 
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TERCMAT dalam sejarah, jemaah yang dipimpin oleh mujaddid 
luar biasa kepemimpinannya. ALLAH membantu mereka dengan 
membekalkan ilnlu, kemampuan dan kegigihan yang luar biasa sehingga 
pemerintah di zamannya segan dan takut dengan jemaah dan pimpinannya. 
Allah membekalkan ilmu ilham dan karamah kepada mereka dalam 
memperjuangkan agama Allah. Mereka sangat berwibawa karena ketaqwaan 
mereka. Pengikut mereka, walau sedikit, sangat taat setia, kuat beramal 
dan dapat membangunkan kesyumulan Islam dalam jemaahnya. Namun 
begitu walau bagaimana hebat pemimpin dan pengikut-pengikut jemaah 
itu, mereka tidak dapat nlenguasai negara, kecuali mujaddid kurun yang 
pertama : Saiyidina Umar bin Abd. Aziz. Selainnya, mereka hanya dapat 
membangun Islam dalam jemaah dan pengikut-pengikutnya saja sehingga 
berpengaruh di tengah-tengah masyarakat dan disegani oleh pemerintah di 
zamannya. Kerana itulah pemimpinnya selalu diburu oleh pemerintah dan 
dimusuhi oleh ulama-ulama suk (jahat) di zamannya. 

Kebiasaannya, jemaah yang dipimpin oleh seorang mujaddid, dia 
bukan bertaraf ummah, ia hanya bertaraf tho'ifah (jamaah). Tho'ifah- 
tho'ifah inilah yang dilahirkan oleh ALLAH setiap masa, setiap zaman dan 
setiap kurun dengan tujuan untuk menjaga bara api Islam agar tidak padam. 
Inilah diantara mafhum hadis Rasulullah SAW yang bermaksud : 
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kehidupan dan mereka tidak dapat dilemahkan atau dihancurkan oleh 
para penentangnya sekalipun mereka bekerja sama untuk melakukannya. 

Di antara ciri yang terpenting adalah setiap mujaddid ini mesti zahir 
di awal kurun. Sebab itu walau bagaimana hebat sekalipun ketokohan 
pejuang-pejuang Islam dan memang menepati syarat yang sudah dijelaskan 
di atas, ia juga tidak dianggap thoifah mujaddid sekiranya ia tidak zahir di 
awal kurun. 

Di antara ciri yang terpenting lainnya adalah perjuangan mujaddid 
itu mendapat tantangan yang hebat terutama dari kalangan pemerintah dan 
ulama suk (ulama yang ada kepentingan) di zamannya. Tetapi jainaahnya 
tidak dapat dihancurkan oleh para penentangnya sekalipun mereka 
bekerja sama untuk melakukannya, sebab Tuhan yang menjadi pembelanya. 
Mereka diberi ilham dan isyarat-isyarat ghaib oleh Allah tentang 
perjuangan mereka dan usaha-usaha musuh-musuh Isiam dalam menentang 
perjuangan mereka. Karena itu mereka selalu berada di depan strategi dan 
perancangan musuh-musuh mereka. Sebab itu walau bagaimana hcbat 
sekalipun ketokohan pejuang-pejuang Islam dan meinang menepatl syarat 
yang sudah dijelaskan di atas, ia tidak dianggap thoifah mujaddid sekiranya 
ia dapat dihancurkan oleh para penentang-penentangnya. 

Adakah pemimpin dan jamaah di zaman ini yang memenuhi ciri- 
ciri tersebut ? 
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MUKJIZAT DAN KARAMAH 
Rasulullah SAW bersabda : 'TakutilahJirasat orang mukmirz, karena 

mereka melihat dengan nur Allah" (hadist Rhvayat Tarmizi) 

Dalam sebuah hadist Qudsi Allah berfirman : 

"Dan hambaKu yang senantiasa bertaqarrub kepada- 
Ku dengan nawafil (ibadah sunnat) rekingga Aku 

mencintainya, maka jadilah Aku seolilh-olah sebagai 

pendengarannya yang ia mendengar dengannya dun 

sebagaipenglihatannya yang ia melihat dengannya dun 

sebagai tangannya yang ia bertindak dengannya dun 
sebagai kakinya yang ia bertindak dengannya. Dan 

andaikata ia memohon pasti akan Kuberipadanya. Dan 

andaikan ia berlindung kepadaKu, pasti Aku lindungi. " 

Apabila seseorang sangat dekat dengan Allah SWT disebabkan 
ketaatan dan keikhlasamya, hatinya senatiasa bersama Allah, takut, rindu 
dan cintakan Allah, maka Allahpun dekat dengannya dan melimpahkan 
rahrnat, kebajikan dan karuniaNya. Allah n~engaruniakan kepada mereka 
berbagai kelebihan yang tidak diberikan kepada hamba-hambaNya yang 
lain. Diantara kelebihan yang Allah anugerahkan kepada mereka adalah 
mendapat petunjuk, mendapat rezeki dari sumber yang tidak diduga, 
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mendapat ilmu secara wahbiah (anugerah) tanpa melalui usaha ikhtiar, 
mendapat kejadian atau peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal 
sebagaimana Allah mengaruniakan mukjizat kepada para Nabi dan RasulNya. 
Mujaddid sebagai hamba Allah yang paling bertaqwa di zamannya tentu 
saja mendapat berbagai kelebihan, bantuan dan pertolongan yang luar biasa 
dari Allah SWT yang sangat berguna dalam memperjuangkan agamaNya. 

Adapun peristiwa luar biasa yang tidak masuk akal atau di luar adat 
kebiasaan itu dapat terbagi menjadi 6 bagian : 

1. Mukjizat, yaitu kejadian luar biasa pada diri Nabi-Nabi dan 
Rasul-Rasul sesudah diangkat menjadi Rasul. Mukjizat dapat 
dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama mukjizat lahir seperti 
tongkat membelah lautan, tidak merasa panas dibakar, mengerti 
bahasa binatang, tongkat menjadi ular, membelah bulan dan 
sebagainya, dan yang kedua mukjizat maknawi misalnya diberi 
kesabaran untuk mendidik, diberi A1 Qur'an untuk mendidik 
manusia sepanjang zaman dan sebagainya. Mukjizat maknawi 
ini biasanya diturunkan kepada Rasul-Rasul yang mendidik 
manusia dan dia lebih bernilai dari pada mukjizat lahiriah. 

2. Irhash, yaitu kejadian luar biasa pada diri Nabi Muhammad 
SAW sebelum diangkat menjadi Rasul seperti dada dibelah oleh 
Malaikat tanpa merasa sakit dan sebagainya. 

3. Karamah, yaitu kejadian luar biasa pada diri wali-wali Allah 
dan para mujaddid. Karamah juga dapat dikategorikan menjadi 
2 jenis. Yang pertama karamah lahir seperti pandai terbang, 
mengusap daun menjadi uang, tidak merasa panas dibakar, 
menghidupkan ayam yang sudah mati dengan doanya dan 
sebagainya, dan yang kedua karamah maknawi misalnya 
diberi kesabaran untuk mendidik dan berjuang, diberi ilmu-ilmu 
untuk mendidik manusia, diberi ilmu-ilmu strategi perjuangan 
dan sebagainya. Wali yang benvatak Nabi biasanya Allah beri 
banyak karamah lahiriah untuk meningkatkan lagi wibawanya 
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di tengah masyarakat, karena mereka biasanya tidak berjuang 
dan tidak membangunkan jemaah. Sedangkan wali yang 
berwatak Rasul dan para mujaddid yang mendidik manusia lain, 
biasanya Allah beri karamah maknawiyah untuk memudahkan 
mereka mendidik dan membawa masyarakat kepada Allah. 

4. Ma'unah, yaitu kejadian luar biasa yang berlaku pada diri orang 
Islam awam. Biasanya terjadi karena berkat orang bertaqwa. 

5. Istidradj, yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang Islam 
fasik, misalnya tidak mempan dibakar, dibacok, ditembak dan 
sebagainya. 

6. Sihil; yaitu kejadian luar biasa yang terjadi pada orang kafir, 
misalnya tidak mempan dibakar, dibacok, ditembak, membuat 
orang sakit dari jauh dan sebagainya. 

ILMU ILHAM DAN ILMU LADUNI 
Kalau para Nabi dan rasul diberi wahyu oleh Allah yang 

kebenarannya 100%, maka wali-wali Allah diberi jalan singkat oleh Allah 
untuk memahami ilmu-ilmu Allah secara ilham atau laduni. Yaitu ilmu yang 
terus dijatuhkan ke hati, tanpa melalui akal. 

Allah berfirman : 
"Bertaqwalah (kepada Allah), niscaya Allah akan 

mengajar kamu" - A1 Baqarah ; 282 

"Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, maka 
Allah akan berikan kemudahan baginya dun rezeki dari 

sumber yang tidak diduga. " - At Tahrim ; 4 

Rezeki ini dapat dapat berupa ilmu, uang, makanan, kefahaman, 
dan lain-lain keperluan lahir batin manusia. 

Rasulullah SAW bersabda : 



3. Mujaddid dibantu Allah dengan Karamah dan llmu llham 

"Barang siapa yang mengamalkan apa yang dia tahu, 

Allah akan mengajarnya apa yang ia tidak ketahui. " 

Ilmu ilham biasanya diberikan kepada wali atau ulama yang 
benvatak Rasul yakni yang berperanan mendidik dan memimpin urnat, 
termasuk para mujaddid. Sebaliknya ulama yang berawatak Nabi, yang 
peranannya lebih kepada mendidik diri sendiri dan tidak wajib 
menyampaikannya pada orang lain, Allah beri ilmu laduni. 

Kedua-dua bentuk ini berbeda sedikit dari fimgsinya. Ilmu ilham 
banyak diberi atas keperluan masyarakat umum atau perjuangan 
semasa. llnlu laduni diberi bilamana seseorang itu memerlukannya. Misalnya 
untuk mengurai suatu ayat A1 Qur'an, wali yang berwatak Nabi akan diberi 
ilmu laduni untuk memahami dan menguraikannya bagi keperluan dirinya 
saja. Tetapi wali yang benvatak rasul atau mujaddid diberi ilmu ilhanl oleh 
Allah untuk memudahkan berhadapan dengan kejadian-kejadian dan 

pennasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Misalnya bagaimana 
memecahkan masalah sosial di suatu tempat, memecahkan masalah krisis 
kepemimpinan, krisis ekonomi di suatu negara dan sebagainya. 

Dalam memahami tentang ibadah dan mendekatkan diri pada Allah, 
wali yang berwatak Nabi, ada yang tidak pernah tidur malam sepanjang 
tahun, hanya tidur sedikit di siang hari saja. Hal ini tidak dapat ditiru dan 
dicontoh oleh anggota masyarakat secara umum. Sedang ulama yang 
berwatak Rasul dail para mujaddid, dalam memahami tentang ibadah dan 
mendekatkan diri pada Allah, mereka mengatakan bahwa ada 3 (tiga) jenis 
ibadah : ibadah asas (zakat, puasa, shalat dan sebagainya), fadhailul amal 
(seperti tahajud, baca Qur'an, berzikir dan sebagainya) dan ibadah secara 
umum dimana setiap aktivitas manusia, berbisnis, berteknologi, berbincang 
dan sebagainya, dapat bernilai ibadah dan akan mendekatkan diri manusia 
kepada Allah asal memenuhi 5 (lima) syarat : niat yang betul, pelaksanaannya 
betul, aktivitas itu betul, natijah (hasilnya) digunakan dengan betul dan tidak 
meninggalkan ibadah asas. Dengan konsep ini setiap anggota masyarakat 
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dimudahkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah melalui 
jalan masing-masing sesuai dengan pekerjaan dan bidang keahliannya. 

Ilmu ilham yang Allah berikan kepada mujaddid dan wali yang 
berwatak rasul yang memimpin (wali amri) dan be rjuang dapat juga berupa 
berita-berita ghaib yang akan terjadi pada suatu tempatlnegara, strategi 
yang sedang musuh lakukan untuk menghancurkan perjuangannya atau 
berita-berita lain yang akan memudahkan mujaddid atau wali yang berwatak 
Rasul tersebut untuk menyusun strateginya dalam be rjuang membangunkan 
Islam dan menyelamatkan umatnya. 
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WALAUPLrN A1 Quran dan Hadis tidak menyebutnya tetapi ulama- 
ulama telah pun menetap dan menentukan siapa mereka itu. Terdapat khilaf 
ulama dalam menentukan mujaddid setiap kurun, hanya mereka sepakat 
terhadap mujaddid kurun pertama : Saiyidina Umar bin Abd. Aziz, mujaddid 
kurun kedua : Imam Syafie, mujaddid kurun kelima : Imam Ghazali. 
Walaupun perjuangan mereka berbeda waktunya satu dengan yang lain 
tetapi mempunyai syarat atau faktor penentu kemenangan (taqwa) dan ciri 
pe rjuangan yang sama 

Sejak Rasulullah sudah tiga belas kurun berlalu, bemakna tiga belas 
mujaddid sudah berlalu. Ini mesti kita yakin sebab ianya sudah disabdakan 
oleh Rasulullah saw. Jadi ulama-ulama telah menentukan siapa mereka itu. 
Berdasarkan pendapat mereka seramai tiga belas mujaddid telah berlalu 
untuk tiga belas kurun. Diantara mereka adalah ; 

Mujaddid kurun 1 : Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
Mujaddid kurun 2 : Imam Syafei 
Mujaddid kurun 3 : Abul Hassan As-Syaari, Ibnu Suraij A1 Iraqi 
Mujaddid kurun 4 : Imam A1 Baihaqi, SyeikhAbu Hamid Isfaraini 

As Shafie 
Mujaddid kurun 5 : ImamAl Ghazali 
Mujaddid kurun 6 : Imam Fakhrurrazi 
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Mujaddid kurun 7 : Ibnu Daqiqi'Id 

Mujaddid kurun 8 : Albalqini 

Mujaddid kurun 9 : Imam As Sayuti 
Mujaddid kurun 10 : Imam Muhammad Ar Ramli 

Mujaddid kurun 11 : Abdullah Salim A1 Basri 
Mujaddid kurun 12 : Ad Dardiri 

Mujaddid kurun 13 : Al-Syarqawi 

Mujaddid kurun ini belum disebut dalam kitab sewaktu buku ini 
ditulis. 

Biasanya yang menentukan siapa mujaddid setiap 100 tahun adalah 
ulama yang sezaman dengannya. Memandangkan dia mempunyai kelebihan- 

kelebihan dibandingkan dengan ulama-ulama yang lain terutamanya dari 
segi perjuangannya, keberaniannya, ketaqwaannya dan kepemimpinannya. 

Sehingga orang dapat taat dengan kepemimpinannya dan memberi kesan 
kepada masyarakat. 

Tetapi ada juga di kalangan mereka sendiri yang mengaku dirinya 

sebagai mujaddid. Diantaranya ada dua orang yaitu Imam Ghazali dan Imam 
Sayuti. Imam Sayuti pemah memberitahu, "saya rasa di kurun ini sayalah 

mujaddidnya." Imam Ghazali juga pemah mengaku. Apakah mereka ini 
salah? Tidak salah! Kalau realitasnya memang begitu. Kalau ALLAH sudah 

mengilhanlkan mereka dan mereka juga sudah diberitahu oleh Rasulullah. 
Rasulullah yang menetapkan mereka itu sebagai mujaddid. Kemudian mereka 

mengisytiharkannya. 

Ada dua cara mengapa mereka menentukan diri mereka sendiri 

mujaddid di zamannya. Pertama, mereka layak untuk berijtihad sendiri. 
Bila dibandingkan dengan ulama-ulama yang sezaman dengan mereka, 
mereka rasa ALLAH telah memberi mereka kelebihan dari orang lain. Maka 

merekapun mengisytiharkannya. 

Kedua, secara kerohanian atau secara ilham mereka mendapat 
pengesahan dari Rasulullah. Rasulullah sudah memberitahu kepada mereka 
bahwa merekalah mujaddid di kurun tersebut. Ini tidak heran, sebab Imam 
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Sayuti mengaku telah bertemu dengan Rasulullah secara yakazah (jaga) 
sebanyak 75 kali. Begitu juga dengan Imam A1 Ghazali sewaktu ingin 
mengarang kitab, Rasulullah selalu berada di samping kanannya. 

Mereka berijtihad, mengaku dan mengisytiharkan dirinya sebagai 
mujaddid. Mereka tidak dikatakan sombong dan takabur. Mengapa? Sebab 
masih tidak berlawanan dengan sunnah Rasulullah. Hujahnya, Rasulullah 
pernah satu ketika berkata, "Sayalah orang yang paling takut dengan 
ALLAH" atau "Saya orang yang paling bertaqwa" atau "Saya orang yang 
pertama masuk syurga" atau "Saya orang yang fasih sekali menyebut dhat" 
atau "Saya orang yang paling mulia dikalangan orang Arab ataupun 

dikalangan orang Ajam." 

Inilah yang dikatakan "At Thaddus binikmatillah. " Menyebut 
nikmat yang realitinya memang berlaku pada seseorang itu. Kalau tidak 
boleh sukarlah kita nanti. Katakanlah kita memang seorang Menteri. Karena 
ingin tawadhuk, bila ditanya orang, "Apa jabatan bapak di kementrian ini?' 
Kita jawab, "saya pegawai kecil saja." Ini sudah berbohong! Menteri 
mengaku pegawai kecil konon ingin tawadhuk. Apa salahnya kita katakan 
"saya Menteri. Mana salahnya? Tidak salah asalkan jangan berbangga. Kalau 
hendak berbangga, tidak usah yang itu, benda lain pun kita boleh jatuh 
kepada khibir. Kita dapat sebuah apel. Jika kita berbangga dengan apel itu, 

maka kita juga akan jatuh dosa. 

Kebanyakan dari mujaddid, yang menentukan mereka adalah ulama- 
ulama yang se zaman denga mereka, kecuali dua orang saja yang mengaku 
dirinya sendiri. Ada juga ulama-ulama yang memberi pendapat bahwa setiap 
kurun itu ada dua atau tiga orang mujaddid. Tetapi tidak pernah orang 
mengatakan lebih dari pada tiga. Ada satu dua kurun saja yang mujaddidnya 
ada dua atau tiga orang secara serentak. Tapi kebanyakkannya hanya seorang 
saja. 

Buku ini mencoba untuk menganalisa dan mengkaji siapa yang 
berkelayakan untuk menjadi mujaddid kurun ini dan bukan untuk 
menentukan siapa mujaddid itu, sebab penulis bukan ulama. Melihat keadaan 
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dunia sekarang ini yang begitu kacau dan penuh hum-hara, bukan tidak 
mungkin Allah kirim kepada umat ini lebih dari seorang mujaddid. 

Salah seorang dari Mujadid kurun ini (bila ada lebih dari satu) sudah 
ada yang mengusulkannya. Menurut Abuya Syeikh Imam Ashaari 
Muhammad At Tamimi, mujaddid kurun ini akan lahir tidak lama lagi. Dialah 
Imamul Mahdi, Muhammad bin Abdullah. Dia juga seorang mujaddid, 
mujtahid dan khalifah yang akan h~enyalakan api Islam bersinar menerangi 
dunia. Lahirnya zaman ummah yang kedua di tangannya. Secara umum 
setiap mujaddid tidak mernerintah, hanya dapat berkuasa dalam jemaahnya 
sendiri kecuali mujaddid yang pertama. Tetapi mujaddid kurun ini juga 
memerintah. Sebab dialah yang akan mengembalikan zaman kegemilangan 
Islam di muka bumi ini sebelum berhadapan dengan kurun kiamat. 

Bila mujaddid di kurun ini lebih dari seorang siapakah yang lainnya. 
Apakah hubungannya dengan Imamul Mahdi? 

Karena besarnya kebangkitan Islam yang akan terjadi di tangan 
Imamul Mahdi di akhir zarnan ini, sudah tentu perlu ada orang besar Allah 
yang menyiapkan tapak kebangkitan itu. Dia tentu akan berhadapan dengan 
berbagai kerusakan yang menimpa umat Islam yang perlu diperbaiki, sebab 
sistem yang dibawa Imam Mahdi adalah sistem Islam. Ia mesti orang yang 
mempunyai karamah yang besar untuk membuat kerja-kerja besar 
menyiapkan tapak bagi mewujudkan kegemilangan Islam di akhir zaman 
yang sudah dijanjikan oleh Allah melalui lidah RasulNya. Ia mesti mempunyai 
hubungan dekat dengan Imamul Mahdi. Dalam berbagai hadis disebutkan 
bahwa ulama besar yang akan menyiapkan tapak dan jalan bagi pemerintahan 
Imamul Mahdi adalah Pemuda Bani Tanlim. Karena besarnya kerja pemuda 
Bani Tamim ini, bukan tidak mungkin dia juga seorang mujaddid. Jadi di 
kurun ini mungkin ada mujaddid kembar yang begitu rapat yaitu Pemuda 
Bani Tamim dan Imamul Mahdi sebagaimana pernah terjadi ada Rasul 
kembar yang begitu rapat yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. 

Siapakah Mujaddid dan Pemuda Bani Tamim itu ? 
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Penulis mencoba untuk membuat suatu kajian tentang Siapakah 
Mujaddid dan Pemuda Bani Tamim itu. Dari sekian banyak calon yang 
bertaraf ulama di seluruh dunia yang penulis kaji, penulis memutuskan 
untuk mengkaji secara lebih detil perjuangan Abuya Syeikh Imam Ashaari 
Muhammad At Tamimi. Diakah salah seorang mujaddid di kurun ini? 
Bagaimana pribadi dan pejuangannya? 

Analisa buku ini diharapkan dapat memberi petunjuk dan indikasi 
ke arah itu, sehingga memberi panduan kepada kita untuk mencari mujaddid 
yang sedang be juang menyiapkan tapak kebangkitan Islam akhir zaman, 
karena hanya dengan mengikutinya saja ada jalan kc ,elamatan. 
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KELAHIRAN YANG DIRANCANG 
Kemunculannya tepat di waktu ... saat dunia yang kian nazak 

dimamah derita zaman fitnah. Saat segala-galanya telah hancur musnah. 
Iman, persaudaraan dan seluruh cara hidup menjadi taring-taring tajam 
yang menggigit lalu membunuh. Semuanya dalam kacau balau. Gawat. 
Lantas dia pun muncul membawa bersamanya sinar dan harapan. Membawa 
hikrnah dan penyelesaian. Membawa obor yang akan membakar segala 
du jana, menerangi kembali kehidupan yang lesu ini. 

Dialah Imam, pemimpin Islam yang diakui di Timur dan Khurasan. 
Dialah Syeikh, guru lautan ilmu, yang mindanya dikagumi di Timur Tengah. 
Dialah Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi, pembela yang 

pengasih, penyayang dan cinta kepada anak-anak buahnya. Dan 
sesungguhnya dialah pemimpin, guru, sahabat dan ayah. Justeru itu lalu 
dipanggil dia dengan gelaran Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At 
Tamimi. 

Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi dilahirkan pada 
tanggal 30 Oktober 1937. Kelahiran yang terlebih dahulu sudah ada tanda 
dan isyaratnya. Seorang waliullah besar bemama Sayidi Syeikh Muhammad 
bin Abdullah As Suhaimi pengasas tarekat Muhammadiah berpesan dalam 
wasiatnya : 
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"Sepeninggalarh nanti, kamu semua akan jadi seperti anak ayam 
kehilangan ibu sehinggalah muncul seorang bernama Ashaari yang akan 
menguatkan kembali tareqat Muhammadiah ini." 

Sesungguhnya kelahiran itu terlalu unik. Segala-galanya bagai sudah 
diatur dan dicatur. Tempat, waktu serta orang-orangnya, telah diprogramkan 
sejak awal. Oh! betapa indahnya perancangan itu ... Maha suci Allah yang 
mentaqdirkan satu kelahiran yang dinantikan ... 

Lihatlah ... Bagaimana Syeikh Suhaimi telah mengarahkan 

khadamnyz, Lebai Ibrahim, supaya berpindah ke Kampung Pilin bersama 
adik beradiknya. Sebelum itu beliau juga mengutus seorang Khalifah 
kesayangnnya, Kiyai Syahid, berhijrah ke kanlpung yang sama. Pilin menjadi 
pilihan. Di situlali nanti bakal lahirnya seorang anak bertuah. 

Demi ketaatan dan menunaikan amanah guru, tanpa ocehan dan 
keluhan, menghunilah Kiyai Syahid di daerah asing itu. Daerah yang didiami 
sepi dan sunyi. Namun itulah kedamaian. Barangkali terkesan sesuatu yang 
aneh, gerangan mengapakah diutus seorang ulama yang warak dan 
berakhlak tinggi seperti Kiyai Syahid ke kawasan yang tidak mempunyai 
apa-apa itu? Jika diamati dengan nilaian lahir, tiada yang istimewa selain 
hening dan sunyi. Lalu mau dialurkan ke manakah bakat kepemimpinan 
Kiyai Syahid? Potensi seorang Kiyai besar, tidak sia-siakah jika hanya 
dimanfaatkan oleh umat desa terpencil itu saja? 

Tetapi teka teki itu tidak pernah pun terselit di celah benak Kiyai 

Syahid sebenarnya, walau cuma sekelumit. Begitu juga dengan Lebai Ibrahim' 
yang menyusul langkah Kiyai Syahid. Pa& mereka, yang utama ialah dengar 
dan taat saja. Demi mempertahankan ikatan cinta dengan guru, mereka 
rela menggadai nasib mempertaruhkan segalanya di desa terpinggir itu .... 
Pilin. Itulah cinta, dan begitulah bahayanya cinta. Ia tidak akan mengatakan 
tidak kepada yang dicintainya. 

Keanehan yang tercipta hasil ukuran yang dibuat melalui pandangan 
lahir kemudian terjawab juga. Demikianlah guru, dalam tindakan yang satu, 
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berbuah hikmah yang beribu. Di sebalik yang tersurat tercatat maksud 
yang lebih tersirat. Begitulah jua dengan Kiyai Syahid, dikirim ke Pilin untuk 
suatu persediaan. Beliau merintis laluan dan membuat tapak, untuk diduduki 
oleh halakah Aurad Muhammadiah. Dan Pilin pun menjadi semakin meriah 
dalam limpahan barakah. Barakah yang akan menaungi detik bersejarah 
tanggal 30 Oktober 1937. Salah seorang di antara adinda Lebai Ibrahim 
bernama Maimunah, dialah ibu bertuah yang melahirkan seorang anak 
bertuah, Ashaari Muhammad. 

Nasabnya dari zuriat yang mulia. Datuk di sebelah ayah bernama 
Idris berketurunan Arab - Bani Tamim bercampur Jawa. Beliau menetap di 
Wonosobo. Almarhum Idris adalah seorang yang soleh. Namanya senantiasa 
meniti di bibir mulut warga Wonosobo, hingga ke hari ini. Nama yang 
hanun, seharum bakti dan peribadi pemiliknya. Almarhuni Idris, bagai sudah 

dikhabarkan mengenai seorang putera yang bakal lahir, kelahiran yang susur 
galurnya ada berkait dengan dirinya juga. Lantaran ihi beliau berpesan kepada 
anak lelakinya Muhammad : "Jika kau hendak berk,twin nanti pilihlah dari 
belahan Syeikh Suhaimi, Insya Allah kamu akan selsmat dunia dan akhirat." 

Muhammad menginjak ke alam dewasa menjadi pemuda warak 
dan berani. Sangat cintakan ilmu. Pantang didengarnya ada orang 'alim, 
pasti dia akan ke sana untuk berguru. Apa jua rintangan yang menghalang 
tidak dipeduli, biarpun terpaksa meradung belantara atau bersepeda beberapa 
kilometer. Digagahinya jua demi menuntut ilmu. Akhirnya bertemu dan 
bergurulah Muhammad dengan Kiyai Syahid di Kampung Pilin. Memang ... 
ke mana lagi perginya sirih kalau tidak pulang ke gagang. 

Putaran roda waktu tak pernah henti atau terlambat. Dan putaran 
itu telah membawa Muhammad dan gurunya ke titik hubungan yang semakin 
mesra, terlalu mesra. Hingga mekarlah kelopak kasih menjadi sekuntum 
cinta yang semerbak harum. Kuntuman cinta yang menyerikan jambangan 
ukhuwah antara mereka. 

Tiba masa Muhammad inginkan seorang teman hidup, pada gurunya 
dia menyerah. Maka Kiyai Syahid pun memilih Maimunah, adinda Lebai 
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Ibrahim, yang ketika itu sudah bergelar balu (janda). Muhammad seorang 
anak muda yang ada rupa, di samping seorang pegawai kastam (bea cukai). 

Ada juga anak dara yang menyimpan hati dengannya. Tetapi dia tidak begitu 
memperdulikan ha1 tersebut. Pilihan gurunya adalah yang tepat dan terbaik. 

Muhammad ikut pilihan itu. Apalagi bila ia teringat kembali pesan almarhum 

ayahanda. Tepatlah ... bukankan Maimunah itu anak angkat dan sepupu 

kepada Sayidi Syeikh? Kalau begitu, Maimunahlah belahan Syeikh Suhaimi 
yang dimaksudkan oleh ayahandanya dahulu! 

Taat membawa berkat. Berbahagialah rumah tangga Muhammad 

dan Maimunah dalam restu dua ulama sufi - Kiyai Syahid dan Lebai Ibrahim. 

Lahirlah dari mereka zuriat demi zuriat. Ketika Maimunah sarat mengandung 

anak keduanya, Muhammad telah bermimpi. Beliau didahului oleh anaknya 
dalam perenangan menuju ke sebuah pulau. Anaknya sampai tetapi beliau 

tidak. Bila mimpi itu dirujuk kepada gurunya, Kiyai Syahid pun berkata, " 
Anak engkau ini lebih dari engkau, berilah nama Ashaari." 

Dan saat itu jualah Kiyai Syahid membuka rahasia. Rahasia yang 
sekian lama disimpan di dasar hatinya ... bahwa beliau diutuskan oleh Syeikh 

Suhaimi ke Pilin hanya untuk menanti seorang yang bernama Muhammad. 

Dari sulbi Muhammad itu akan keluar benih seorang putera, namakanlah 
dia Ashaari! 

Sejak kecil pendidikan agama anak lelaki yang bernama Ashaari 

dititik beratkan. Seolah-olah dia akan ditatang dan dijaga bagai minyak yang 

penuh agar tidak tumpah. Tetapi tidak begitu rupanya. Takdir mengatasi 

tadbir (pengaturan manusia). Dan berlakulah berbagai-bagai peristiwa ...p ahit- 

pahit belaka. Menyebabkan kasih sayang anak kecil itu berpindah-pindah. 
Beralih dari tangan ke tar,gan. 

Sewaktu usianya mencapai 5 (lima) tahun, ibundanya meninggal 
dunia. Tanggung jawab mendidik berpindah ke tangan pamannya, Lebai 

Ibrahim. Di situ dia dididik oleh seorang ahli zikir. Lebai Ibrahim, seorang 
wakil Aurad Muhammadiah. Zikrullah, tahlil dan maulid menjadi basahan 

lidah. Istiqamah membaca tahlil setiap kali sebelum tidur. Hingga kadang 
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kala kelihatan seperti sudah tidur tetapi mulutnya masih terkumat kamit 
membaca tahlil. Sampai kini, orang-orang tua Kampung Pilin masih bercerita 
tentang kewarakan dan kealiman Lebai Ibrahim. 

Hari-hari yang mendatang dilalui dengan tabah sebagai seorang anak 
yang sudah tidak punya ibu tempat bermanja. Sewaktu-waktu ketika beliau 
sedang bersama kawan-kawan sepermainannya, ada orang bertanya, " Anak 
siapa itu?" "Itulah anak almarhumah Maimunah." Sejenak dadanya sedih. 
Dia tunduk, mencoba mengawal perasaannya. Tapi emosi kanak-kanaknya 
tidak dapat disembunyikan. Lalu berlinanglah air matanya. Dibawa dirinya, 
bersendiri di sawah padi, bersama kerbau-kerbau sawah. Di pinggiran 
sungai, menghitung anak-anak ikan ... Begitulah didikan Allah. 

Tahun 194 1 membawa kepada 1943, Abuya kehilangan empat orang 

yang angat dikasihinya. Ibundanya Maimunah, kekandanya Rahmah, 
ilciindanya Asiah dan Kiyai Syahid. Kemudian, semasa usianya 12 tahun, 
mevir. gal pula pamannya, Lebai Ibrahim. Kematian yang bertimpa-timpa. 
Dia kemudiannya dipelihara pula oleh ibu tirinya, Zubaidah. Sejak itulah 
Abuya hidup berdikari. Menjahit baju sendiri, memasak, menampal sepatu 
dan menangguk ikan di kolam. 

Tahun 1951, ketika berumur 14 tahun, Abuya terpaksa 
meninggalkan Kampung Pilin, daerah yang banyak mengajarnya mengenal 
arti kehidupan. Di daerah itulah terciptanya seribu satu peristiwa dan 
kenangan yang mewarnai hidupnya. Abuya meninggalkan Pilin, 
meninggalkan segala cerita suka dukanya di Pilin menuju Segambut. Tinggal 
bersama nenek tirinya. Inilah jalan seribu liku, berbumbu susah. Namun di 
jalan inilah jiwa Abuya dikuatkan. Kental, lasak dan tabah menghadapi ujian 
hidup, persediaan untuk memikul beban perjuangan yang lebih berat dan 
mencabar. 

Di alam kanak-kanak, banyak yang luar biasa berlaku pada dirinya. 
Tingkah dan fikiran tidak sepadan dengan kadar berfikir anak-anak 
sebayanya, tanpa siapa pun mengajarnya. Dia melonjak-lonjak untuk belajar 



di sekolah Arab. Tanpa didorong sesiapa, beliau sendiri pergi mengaji A1 
Qur'an. 

Kepintarannya nampak sejak kanak-kanak. Khatam Qurail dalam 
waktu yang tidak sampai dua tahun. Kemudian dia sudah berkemampuan 
mengajar kawan-kawannya. Bakat kepemimpinannya sangat menonjol, dia 
menjadi pemimpin kecil kepada rekan-rekan sepermainannya. 

TEMPAT KELAHIRANNYA 
Segala-galanya bermula di Kampung Pilin, Negeri Sembilan 

Malaysia. Nama yang penuh simbolik kerana Pilin bererti putar atau pulas. 
Apa yang diputar? Apa yang dipulas? Tapi ternyata kini, putera Pilin ini 
telah memutar dan memulas pemikiran orang ramai. Memerangi ideologi 
dan isme ciptaan manusia. Untuk kembali kepada Islam yang murni. 

Pilin, bumi barakah. Tersisih tapi terpilih. Tersisih kerana jauh dari 
arus kemoderenan. Terpilih kerana selamat daripada nlungkar dan makar. 
Tidak diracuni hidup masyarakat atas nama kemoderenan dan kemajuan. 
Ketika itu masyarakat Pilin bersatu padu, berkasih sayang dan berkerja 
sama. Dan dalam suasana itulah Abuya terdidik. Di situ dahulu, setiap anak 
dianggap anak bersama. Boleh ditegur dan dipukul oleh sesiapa saja. 

Kalau tiba musim buah-buahan akan dinikrnati bersama. Kalau ada 
yang menangkap ikan, akan dibagi-bagikan kepada jiran-jiran. Kalau tiba 
musim kenduri, maka datanglah handai taulan membawa barang keperluan. 
Beras, gula, tepung serba sedikit. Begitulah ... hidup sungguh muafakat. 
Segala-galanya mengundang berkat. Dalam suasana itulah, Abuya terdidik. 
Kampung Pilin adalah Universitas Kehidupan buat Abuya. 

Remajanya penuh didikan. Ditarbiah dengan cara yang istimewa. 
Telah diijazahkan Aurad Muhammadiah di usia 12 tahun oleh pamannya, 
Lebai Ibrahim. Pada umur 17 tahun, terbit perasaan bencinya kepada wanita. 
Dalan~ situasi begitu, Abuya mengambil sikap menjauhkan diri dari bangsa 
hawa itu. Pemalunya bukan kepalang, sekalipun kepada saudara-saudara 
wanitanya yang terdekat. Suatu malam, di bulan Ramadhan, ketika Abuya 
tidur di surau.. . tiba-tiba kelihatan satu jalur cahaya sebesar tiang tertuju 
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tepat di hadapannya. Itulah di antara peristiwa, daripada sekian banyak 
peristiwa, sebagai bukti bahawa Abuya sudah dimonitor sejak dulu lagi. 

PENDlDlKAN 
Tiba masanya untuk disekolahkan, Abuya pun dikirim ke sekolah 

Melayu. Hatinya menderita, kerana dia terlalu ingin untuk ke sekolah Arab. 
Tetapi perintah ayahanda pantang dibantah. Setia warisan tetap berkekalan. 
Maka diteruskannya juga belajar di Sekolah Melayu hingga ke darjah tujuh. 

Setelah tujuh tahun dalam penantian, memendam cita yang tak 
kunjung suram, akhirnya Allah tunaikan juga hasrat Abuya untuk ke sekolah 
Arab. Dia berpeluang n~elanjutkan pelajarannya ke Maahad Hisyamuddin 
Di situ terserlah sifat yang diwarisi dari ayahandanya. Kecintaannya bepad;' 

ilmu sangan mendalam. Kecintaan itulah yang menemukaimya dengan guru- 
gurunya, ulama-ulama ul Amilin. Di sana beliau berguru dengan Sye~hh 
Mahmud Bukhari, ulama kelahiran Bukhara yang hafaz 10.000 I~sdis. 
Berguru kepada almarhum Syeikh Khalik, almarhu1.1 Haji Abdul Wak i-1~~21 

Azhari dan A1 Fadhil Ustaz Dahlan Abdul Manaf. 

Guru-guru itulah ayahnya. Cintanya kepada mereka hingga kini 

niasih menyala. Kalau Abuya menceritakan tentang guru-gurunya ... akan 
terpesonalah para pendengar. Ceritanya hidup dan segar. Akan terus subur 
dalam ingatan. Tersimpan kemas dalam kamar hati, yang budi dan jasanya 
dibawa mati. 

PERJUANGANNYA 
Hidup Abuya hidup berjuang. Itulah cita-cita dan hiburannya sejak 

lama. Di bangku sekolah lagi semangat perjuangan Abuya meluap-luap. 
Dalam usia 21 tahun dia menyertai PAS (Partai Islam se-Malaysia). Ingin 
ditegakkannya Islam di atas gelanggang partai politik. Namun setelah 10 
tahun bergelanggang dalam PAS temyata Abuya kecewa. Di situ lebih banyak 
slogan daripada tindakan. Banyak cakap dari sikap. Sistem hidup Islam 
tidak ditegakkan. Sekalipun pada diri, apalagi pada jemaah. 



5. M a r i  Kenali Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad A t  Tamimi 

Abuya semakin yakin bahawa politik Barat bukan caranya untuk 
memperjuangkan. Islam. Lalu berpindahlah dia dari satu jemaah ke satu 
jemaah. Ingin ditanamnya bibit Islam yang telah lama dalam genggamannya. 
Namun Abuya kecewa lagi. Niatnya tidak sampai. Hasratnya belum tertunai. 

Penantian itu, akhirnya sampai juga ke noktah penyudah. Pada tahun 
1968, Abuya bersama 10 orang rekannya memasang tekad yang bulat untuk 

menubuhkan sebuah jemaah pengajian 'tanpa nama' di pinggir kota Kuala 
Lumpur. Peringkat awalnya, digelar orang kumpulan 'Rumah Putih', kerana 
rumah tempat pengajian mereka benvama putih. Tetapi nama itu tidak ada 

nilai Islamik. Akhimya dinamakan Darul Arqam, mengambil barakah A1 

Arqam Ibnu A1 Arqam sahabat yang mewakafkan rumahnya untuk 
penyebaran Islam di peringkat awal. 

Dari rumah kecil itulah Abuya mula meniti titian perjuangan. 

Selangkah, dua langkah, tiga langkah dan berlangkah-langkah. Tertib dan 
tersusun. Tidak terdahulu dan tidak pula terkemudian. Ada ujian, menyusul 

bantuan. Ada sekatan, terbentang jambatan. Kawan jadi lawan. Lawan jadi 
kawan. Pengikut datang dan pergi. Namun bahtera perjuangan terus berlayar 
menungkah gelombang, menuju destinasi. Keyakinan Abuya sangat kental 

hingga katanya, "Kalau takdimya saya tinggal seorang nescaya saya akan 

kayuh juga kapal perjuangan ini ke tujuannya." 

Bibit perjuangan Darul Arqam semaian Abuya tumbuh, terus turnbuh 
dan tumbuh dengan subur sekali. Melewati zaman bayi, kanak-kanak, remaja 

dan dewasa. Berlalulah tahap demi tahap perjuangannya dengan teratur. 

Laju dan lancar. Asasnya Iman dan Ukhuwah. Platfomnya dakwah dan 
tarbiah. Hiasannya akhlak dan ulfah. Kekuatannya taqwa. Tetapi tidak 

melupakan quwwah (kekuatan lahir). Zahimya teknologi tinggi tetapi 
batinnya tetap tareqat. Catumya, catur pedagang, tetapi hatinya tetap sufi. 

Tadbimya (pengaturan), tadbir khalifah tetapi dirinya tetap abdi. 

Diasaskan pe rjuangannya dengan pembinaan insan. Jiwa, aka1 dan 
fizikal ditingkatkan. Mercu insan kamil didakinya. Iman disuburkan. Fikrah 
Islamiah dipasak. Fizikal dilatih tangkas, cergas. Bingkas menegakkan 

syariat. 
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Kemudian dibangunkan pula pembangunan material. Lahirlah 
peradaban dan kemajuan. Terbinalah Habluminallah dan hablumrninannas. 
Darul Arqam dibawanya untuk menepati ciri-ciri toifah Islamiah yang 

menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan bukan sekadar 

memperkatakannya. Kesyunlulan sistem hidup Islam, ekonomi, budaya, 
pendidikan, pertanian dan lain-lain pun mulai nampak. 

Simbolik nama Pilin, kian menterjemahkan maknanya, dihuraikan 

oleh puteranya sendiri. Mindanya (buah pikirannya) menakluk akal dan 

hati manusia. Perang fikiran dilancarkan. Pertempuran demi pertempuran 

disertai lalu meraih menang. Peluru mindanya deras bagai air bah melimpah. 
Penghalangnya musnah. Lemah-lerr~but, tetapi tidak mengalah. Tegas tetapi 

tidak keras. Ofensif tetapi tidak agresif. Inilah perang Minda Putera Pilin. 

Pada Abuya teras kekuatan adalah taqwa. Taqwa menggamit 

datmgnya bantuan Allah. Justeru itu, didampingkan senantiasa dirinya dan 
pengikutnya kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehampir-hampirnya. Kekuatan 

rohaniah, Aurad Muhammadiah dibinanya secara istiqamah. Itulah benteng 
Abuya, itulah perisai pe rjuangannya dari serangan musuh lahir clan batinnya. 

PRlBADlNYA 
Dia adalah pemimpin sejati. Punya kharisma semula jadi. 

Kepemimpinan Abuya ditunjuk oleh hati bukan jari. Padanya tergabung 

ketiga-tiga kekuatan dalaman insan : jiwa, akal dan perasaan. 

Jiwanya kuat, lahirlah sifat-sifat kepimpinan. Dia pencorak, bukan 

dicorak. Akalnya tajam, dialah pemikir global. Bila berpadu dengan hati 
yang bersih, terpancarlah ilham. Itulah mindanya yang sudah diluahkan 

melalui lebih 62 buah bukunya. Masih banyak lagi mindanya yang belum 

ditulis dalam bentuk buku. 

Perasaannya halus, sensitif dengan Tuhannya. Dengan rasa-rasa 
itulah dia bersajak, bermadah dan bemasyid. Jiwanya kuat tetapi tidak kejam. 

Adakalanya sentimental tetapi tidak perasaan. Sangat kuat berfikir tetapi 

ditunjangi syariat. Giat merancang tetapi kuat pergantungan dengan Ilahi. 
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Keberaniannya sungguh mengagumkan. Seorang diri dicabarnya 
kemungkaran. Dituduh sesat, dia tidak peduli. Dituduh syirik, dia makin 
berani. Dianggap penentang, dia makin lantang. Itulah jiwa yang ditempa 
oleh derita. Itulah hati yang sejak kecil dikeronyok mehnah. Ditegurnya 
ulama resmi. Dijawabnya sanggahan Perdana Menteri. Ke mana jua 
dibawanya perjuangan ... ke gubuk buruk petani, ke banglow hartawan, ke 

istana-istana raja. 

Peribadi Abuya sangat menyenangkan. Akhlak baiknya ketara. 
Lemah lembutnya memikat. Sering dia meminta maaf, sering pula memberi 
maaf. Sebarang keputusannya lebih-lebih yang ada kaitan dengan jemaah 
pimpinannya dibuat berhati-hati. Setelah menimbang begitu teliti. Sikapnya 
menjelmakan kata. Katanya membayangkan rasa. Pemurahnya luar biasa. 

Raut wajahnya tenang dan berseri. Kata orang yang memandang, 
wajahnya makin muda. Walaupun usianya sudah lebih enam puluh tahun, 
tetapi dia kelihatan seperti pemuda. Matanya sedikit merah ... di situ selalu 
tergenang air mata. Karena cinta dan takutnya kepada Allah, karena rindu 
dan cintanya kepada Rasulullah SAW 

Seri dan cahayanya ketara sekali. Sebelum didekati, dia digeruni. 
Kerana wibawanya. Bila bertemu terasa sayang. Kerana kemesraannya. 

Bila berjauhan berkocak rindu. Kerana kasih sayangnya. Payah membaca 
susah di wajah, kerana Abuya sering tersenyum ... lalu tersembunyilah derita, 
sedih dan bimbangnya. 

Abuya orang yang sangat cerdik karena akal dan hatinya yang tajam 
dengan Tuhannya. Dalam berdiskusi tutur kata dan argumennya tersusun 
rapi dengan bahasa yang lenibut. Berdiskusi bukan untuk mengalahkan 
orang tapi untuk menyampaikan kebenaran dengan berhikmah dan dapat 
diterima oleh akal dan hati pendengarnya. Dikalangan profesor, ulama, 
doktor dan cendikiawan dia nampak paling cerdik, berhikmah dan 
benvibawa. Sehingga mereka dapat tunduk dengan akhlak, ilmu dan 
hikmahnya tanpa merasa digurui dan sakit hati. 
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Ibadahnya sederhana tetapi sangat luar biasa. Dibuatnya penuh rasa 
kehambaan, hingga berkesan pula pada tindakannya. Istiqamah sunat- 
sunatnya. Tetapi bila berdepan dengan maslahat masyarakat, didahulukan 
keperluan rakyat. Sangat dijaga roh dan khusuknya. Sudah tradisinya 

menanti-nanti waktu sholat. Mengintai-ngintai detik pertemuan dengan 
Tuhan. Wudhuk waktu Subuhnya bertahan hingga Asar. 

Pakaiannya kemas dan segak. Serban dan ridaknya berseri-sen. 
Matanya bercelak senantiasa. Janggut dan misainya rapi. ~ e l a n ~ k a h  

gagah ... tidak ragu-ragu, tidak teragak-agak. Sesungguhnya dia adalah 

pemuda. Pemuda yang segar cita-cita. Pemuda yang h a t  kemauan. Pemuda 

yang berani menempuh gelombang lautan perjuangan. Pemuda yang tidak 
letih-letih kerana be rjuang. 

Dialah Abuya kita, Abuya mereka. Abuya bersama. 

Kini Abuya bukan milik Rufaqa' saja. Tetapi kepunyaan semua orang 
di dunia yang mencintai kebenaran. Dia lepas bebas mengembara. 

Melayarkan bahtera perjuangannya ke merata benua untuk mengaut 
penurnpang dan barangan. Gelanggangnya bukan hanya dari Malaysia, tetapi 

sudah ke seluruh dunia. Ditelusurinya Jadual Allah, terbinalah empayar Minda 
dan kepemimpinannya dari Timur ke Khurasan. 

Di Timur dialah pemimpin bagi ramai ahli dan berjuta simpati. Di 

Yunnan, China dia disambut dengan ucapan "Imam ... Imam ... Imam," Di 
Uzbekistan, kepemimpinannya diterima dengan kata-kata, "Imam dari Timur 

sudah datang, Imam dari Timur sudah datang." Di Timur Tengah dia 
dikejutkan oleh seorang cendekiawan, "Islam akan bangkit di Timur bermula 

dari kamu. Kamulah Syeikh umat ini," Di Barat, super power yang sudah 
kehilangan taring itu dikejutkannya dengan bukunya Barat di Arnbang Maut. 

Di robek-robeknya cara hidup sekularisme. Dihenyak-henyaknya ideologi 
materialisme. 
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Hayatilah mindanya. Resapilah rasanya. Fahamilah gelombang cinta 
dan rindunya pada Tuhan dan pemimpin yang disimpan. Pasti akan terasa 
bahawa dia sedang menanggung rasa cinta dan ghairah yang amat hebat. 
Amat dahsyat. Rindunya kepada pemimpin yang disimpan ... Baqiyatullah. 

Rindunya kepada pemimpin yang ditunggu-tung gu... A1 Muntazar Rindunya 
kepada penghulu segala pembaha ru... Sayidul Mujaddidin. Rindunya kepada 

Imamul Ummah Muhammad Ibni Abdullah - Imamul Mahdi. 

Lantas, di kejauhan ini, resapilah doa yang sering dipanjatkannya : 
"Ya Allah .... aku bermohon kepadaMu agar dizahirkan segera 
kedatangannya.. . . dengan pengharapan yang tinggi.. . lebih tinggi dari 
Sidratul Muntaha.. .dengun hati yang rendah lebih rendah dari dasar lautan 
yang paling dalam. " 

Pesannya, amanatnya, ingatannya ...p enyelamat itu pasti datang. 
Pembela itu pasti muncul. Membawa keamanan, keharmonian, kebahagiaan 
sejagat. Yang sudah sekian lama dirindukan oleh seluruh semesta, semua 

manusia. 

Abuya sering merintih, "Bila .. bila ... bila lagi?" Toifah ini sudah 

semakin syumul. ~ u a h n ~ a  sudah banyak yang masak. Harum, ranum. Lalu 
dia terus bekerja siang dan malam. Taqwa perlu terus meningkat. Tabur 

sebanyak-banyaknya makrufat. 

Semakin ke hujung dia semakin laju. Sedikit rehat. Seakan tak 

pernah dijenguk penat. Dia terus mengembara. Bermusafir, XPDC demi 

XPDC. Buku demi buku. Perancangan demi perancangan. Doa makin 
panjang. Munajat makin sarat. Langkahnya kian nekad, tapi terpimpin oleh 
Tuhannya. 

Padanya kali ini giliran Timur. Timur yang akan bangkit mengetuai 
kebangkitan semula Islam di akhir zaman seperti mana yang diisyaratkan. 
Timurlah yang akan bergabung dengan Khurasan untuk membangunkan 
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semula keagungan Zaman Ummah kali kedua. Pada Abuya, itu sudah 
muktamad. Pasti akan berlaku kerana sudah dijanjikan. 

Dia menagih janji itu. Janji yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW 

tentang sebuah tapak ummah. Sebuah Daulah Islamiah. Demi menuju 
urnmah. Abuya yakin sungguh janji itu akan terjadi sedikit masa lagi. Sebuah 
Daulah di sebelah Timur. ..Sebuah tapak Ummah di sebelah Timur. ..Dan 
Malaysia tercinta adalah calonnya. Itulah kerinduan Abuya. 

Puluhan expedisi sambil belajar seperti itu telah diadakan. Selain itu 

abuya juga menyampaikan puluhan tajuk ceramah (ceramah umum dan 
fardhu ain ) yang telah direkam dalam bentuk kaset dan video dan disebarkan 

ke seluruh dunia. Lebih 70 tajuk ceramah umum beliau telah dijadikan 
hapalan wajib bagi pendakwah-pendakwah dan kader-kader pe rjuangannya. 

ManaE sla pengajian secara formal, Abuya mulakan dengan membuka kelas 
pengaj1.m yang dihadiri oleh beberapa orang pelajar sehinggalah kini terbinalah 
sistem pendidikan Abuya di seluruh dunia. 

Selaku pemimpin Abuya senantiasa menulis dan menganalisa 
kemelut masyarakat kini dan seterusnya memberi buah fikiran yang bernas 

sebagai altematif kepada masyarakat yang rindukan keamanan, kesejahteraan 
dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga kini beliau telah 
menghasilkan lebih 70 buah buku merangkumi berbagai-bagai bidang seperti 

falsafah, tasawuf, tarbiyah, tauhid dan isu-isu semasa. Buku-buku itu 
menterjemahkan apa yang telah beliau buat dan apa yang direncanakan 

untuk dibuat. Fikrah beliau mengandungi gagasan-gagasan besar yang 
disampaikan dalam bentuk yang mudah difahami dan mudah dijadikan 

amalan dalam menyelesaikan masalah hidup, baik di peringkat din, keluarga, 
masyarakat, negara dan seterusnya alam sejagat. 

PENYAIR 
Sehingga kini Abuya telah menghasilkan 5 buah antologi sajak yang 

membawa mesej dakwah dan didikan. Ribuan lagi sajak, madah dan puisinya 
belum diterbitkan. Tidak keterlaluan kalau dikatakan bahwa beliau merupakan 
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penyair di dunia yang paling produktif menghasilkan puisi-puisi berunsur 
Islam. Banyak sajak beliau yang telah dinasyidkan termasuklah beberapa 
buah daripadanya digubah sendiri melodinya oleh beliau. Nasyid-nasyid itu 
didendangkan tanpa iringan musik (kecuali kompang) oleh putera-puteri 
dan murid-muridnya dan dikeluarkan dalam bentuk kaset dan video serta 
diedarkan ke tengah masyarakat sebagai altematif kepada lagu-lagu yang 
mengkhayalkan. Beliau juga telah menerbitkan satu album sulung "Oh 
Pejuangku" yang mengandungi nasyid-nasyid ciptaan dan dendangan beliau 
sendiri. 

TUTUR K ATA 
Tutur katanya manis, tidak suka menyakiti. Cakapnya benar. Bila 

beliau bercakap, tutur katanya menyenangkan setiap orang yang mendengar 
dah disertai dengan senyum. Abuya tidak pernah bercakap sesuatu yang 
menyebabkan orang terasa diajar atau diperbodohkan bahkan beliau sangat 
memuliakan pandangan orang lain. Sebab itu Abuya selalu berkata, 
"Silakan ... silakanlah, terpulang atau terserah." Abuya mengelak dari 
menyebut, "Jangan!" Sebab jangan itu tanda atau bererti menegur atau 
mengajar. Tutur katanya membuat orang tidak terasa atau rasa terhina atau 
dianggap tidak tahu, Bahasa pertuturannya mudah, tidak bombastik dan 
tidak banyak menggunakan istilah-istilah yang sulit dipahami. 

Abuya memaafkan orang yang bersalah. Jika kesalahan seseorang 
itu akan membahayakan jemaah, barulah dia dihukum. Abuya akan terus 
menegur, tidak menunggu jarak waktu yang panjang. Jika kesalahan itu 
agak ringan, mungkin beliau akan buat teguran pada masa yang sesuai. 

Abuya tidak pernah berdendam kepada orang yang bersalah 
kepadanya baik secara sengaja, tidak sengaja atau dirancang. Beliau 
memaafkan sebelum orang meminta maaf, apalagi bila kesalahan itu tertuju 
kepada pribadinya. Tetapi beliau akan tegas membela Allah, Rasul dan 
AgamaNya. Beliau tidak hanya memaafkan orang yang bersalah, bahkan 
membalas kesalahan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Seorang yang pemah 
merancang pengakapan Abuya, tidak hanya Abuya maafkan, bahkan Abuya 
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bantu kehidupannya sehari-hari bagai saudara atau anak sendiri semata 
mencari keredhoan Tuhan. 

Apabila Abuya menegur seseorang hiiigga didapati seseorang itu 
tersentuh hati, Abuya ada kaedahnya sendiri untuk memulihkan semula 
hati orang tersebut. Pemah di dalam satu ekspedisi, Abuya telah menjawab 
soalan seorang peserta ekspedisi yang mana jawapan itu memberi 
pembelaan kepada Amir yang Abuya lantik, bukan kepada peserta ekspedisi 
itu. Yang mana peserta itu mengharapkan Abuya berpihak kepadanya. Jadi 

dia rasa termalu dan Abuya tahu keadaan ini, kemudiannya beliau 
menghubungi peserta itu melalui telefon, bertanyakan khabar sehingga 

menyebabkan peserta itu terhibur. 

Jadi kesimpulannya, bila patut ditegur, Abuya akan menegur tetapi 
tidak sampai terus melukai hati seseorang. Kerana t~liuan menegur adalah 
untuk menyelamatkan seseorang daripada api neraka bukan memberi 
malu. 

Bila melihat orang-orang nakal di tepi-tepi jalan, Abuya biasanya 

akan jatuh simpati ataupun kasihan dan berkata mendoakannya, "Ya Allah ! 
Berilah hidayah kepada kaumku kerana sesungguhnya mereka tidak 
mengetahui ..." Kalau Abuya membenci, bukannya membenci mereka, tetapi 
membenci perbuatan maksiat yang mereka buat. Sebab itu Abuya tidak 
marah pada orang tersebut tetapi kasihan dan terus mengajak dan mendidik 
mereka. Abuya senantiasa memberikan nasihat walaupun dia sendiri dalam 
keadaan susah dan payah ketika diuji. 

Beliau senantiasa mengingatkan manusia akan syurga dan neraka 
dan hari pembalasan. Abuya begitu sedih apabila melihat terutama ulama 
yang tidak memberitahu apa yang diketahuinya dan pemimpin-pemimpin 
zalim yang menindas. 

TARBIAH DAN DlDlKAN 
Abuya senantiasa mendidik atau memberikan guide line kepada 

manusia baik dalam menegakkan perkara-perkara yang berhubungan dengan 
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fardhu ain atau fardhu kifayah (hablumminallah dan hablumminannas) 
sampai perkara-perkara yang kecil pun Abuya tetap mentarbiahnya. 

Cara tarbiah Abuya umumnya ada dua : 
1.  Melalui perbuatan (lisanul hal). Abuya buat sesuatu dan 

n~engharapkan orang ikut. Contohnya bila makan, beliau makan 
hingga piringnya licin, tidak tinggal walaupun sebiji nasi atau 
setitik kuah dalam pinggannya. Abuya tidak mau ada pen-~baziran 
dan ingin mengambil keberkatan dari seluruh makanan. 

2. Melalui percakapan (lisanul maqal). Misalnya sewaktu tiba di 
hotel, Abuya buat soalan, "Apakah perlu di wisma kita saja sepatu 
disusun, di sini tidak perlu? Sepatutnya disiplin itu berada di 
mana-mana saja." 

3 .  Abuya bukan sekadar memberi ilmu tetapi terus mendidik supaya 
orang tahu bagaimana hendak membuatnya. 

Abuya mendidik manusia agar belajar dari alum, karena setiap 
yang ada dun berlaku di sekeliling kita ada manfaatnya untuk diambil 

pengajaran. Misalnya ketika Abuya berhenti atau melalui tepi pantai; 
Abuya berkata, "Bayangkan kalau laut itu api neraka. Kalau neraka sebenar 
bagaimana agaknya?" 

Suatu ketika Abuya dan rombongan lalu di sebatang jalan di 
Indonesia dan melihat seorang lelaki yang mencoba menyelamatkan seekor 
kucing dari dilanggar mobil dengan menahan kucing itu melintas. Kucing 
itu mencakar-cakat lelaki itu seolah-olah marah. Beberapa kali lelaki itu 
cuba menyelamatkannya, tetapi ia terus mencakar-cakar. Lalu Abuya 
membuka petanyaan kepada ahli rombongan ekspedisi, "Kenapa kucing itu 
marah?" Abuya sendiri menjawab, "Kerana kucing itu tidak faham orang 
itu mencoba untuk menyelamatkannya. Begitu jugalah dengan kita sebagai 
pendakwah. Orang yang tidak faham dengan kerja kita akan marah kerana 
menyangka kita akan menyusahkan mereka." 



Diakah Mujaddid di Kurun ini ? 

Pada waktu yang lain, Abuya telah menggambarkan kepada anak 
buahnya akan kehidupan satu keluarga nelayan yang miskin tetapi hidup 

penuh harmoni dan bahagia. Lalu Abuya bertanya, "Sekadar itu sajakah 
yang kita nampak?" Kemudian Abuya menyambung lagi, "Kalau di samping 

miskin, redha pula dengan kemiskinan itu maka berbahagialah mereka di 
dunia. Manakala di akhirat akan dikurniakan pahala tanpa hisab (bighairi 

hisab). Tetapi kalau derhaka kepada Allah dan mereka tidak redha dengan 
kemiskinan itu, maka mereka akan miskin di dunia dan miskin pula di 

akhirat." 

Abuya sangat mengutamakan keselamatan iman orang. Pernah 

Abuya 'ditipu' rekan bisnisnya, Abuya memaafkannya, "Bukannya saya 
tidak tahu dia menipu saya!", kata Abuya. 

Tapi dia sedang stress dan menghadapi masalah. Lebih baik dia 
me nip,^ saya kalau tidak dia boleh bunuh diri. Dosa menipu lebih kecil 

daripada dosa bunuh diri dan dia ada peluang untuk masuk Islam. Kalaupun 
dia tid'ik n~asuk Islam, moga-moga ada keturunannya masuk Islam. 

PERGAULAN 
Pergaulan Abuya luas, meliputi bermacam-macam golongan 

masyarakat daripada peringkat yang setinggi-tingginya hinggalah serendah- 

rendah taraf kehidupan manusia seperti petani, buruh, nelayan, guru, siswa- 

siswi, golongan pentadbir, golongan pemerintah, pegawai negeri, para 
pedagang & pengusaha, wakil rakyat, menteri, duta, ulama, syeikh tareqat, 

kadhi, mufti iinggalah kepada peminlpin negara. Pergaulannya tidak men~ilih 
batas atau taraf hidup masyarakat bahkan beliau sendiri senang bergaul 

dengan golongan kelas bawahan seperti pedagang kecil, petani dan sopir, 
malah pernah membuat kenduri untuk mereka. Pernah dibuatnya di Filipina, 

Thailand, Indonesia dan Malaysia sendiri. 

Pergaulannya bukan sekadar berbicara di tepi jalan tetapi juga dapat 
berkenal dengan niereka dengan lebih rapat lagi di majlis-majlis kenduri 
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yang diadakan. Hasil dari itu, timbul kasih sayang mereka terhadap Abuya 
dan jemaah sehingga merekalah yang menjadi tenaga pembantu untuk 
menceritakan perjuangan Abuya kepada masyarakat lain. Dan sebahagiannya 
sanggup menjadi pembela di waktu Abuya dan para pengikutnya difitnah. 

Pergaulan Abuya biasanya bermula di warung-warung makan, 
restoran, kedai kopi dan di lobi-lobi hotel yang akhimya berpanjangan 
membawa kepada hubungan yang lebih rapat lagi. Jika Abuya dan 
rombongannya makan di restoran, biasanya Abuya akan membayar makanan 
yang dimakan oleh semua orang yang makan di restoran tersebut atau 
yang membelinya untuk dibawa pulang. Baik orang itu Abuya kenal ataupun 
yang Abuya tidak kenal. Sebagai tebusan dosa ana, kata Abuya. Pemurah 
dan tawadhu'-nya Abuya. 

Kalau yang ditemui itu terdiri daripada golongan pemimpin, mereka 
akan menyebarkan berita kepada pengikut-pengikutnya (orang bawahannya). 
Setelah kenal rapat, sebagiannya mengirim anak-anak mereka ke sekolah- 
sekolah Abuya. Bila golongan yang ditemui itu adalah kalangan bisnis, maka 
selepas itu berlangsung hubungan bisnis antara mereka dengan perusahaan 
Abuya. Berhadapan dengan golongan profesional, selalunya Abuya 
menyelesaikan beberapa masalah mereka dan menukar cara berfikir sekular 
mereka sehingga profesi mereka dapat dimanfaatkan untuk Islam. 

Biasanya pertemuan pertama dengan Abuya akan diikuti dengan 
pertemuan kedua dan ketiga, disertai dengan majlis-majlis dialog. Dengan 
lain-lain bangsa dan agama juga Abuya bergaul mesra. Bahkan duduk semeja 
dan makan sedulang dengan mereka. Adakalanya beliau berhibur-hibur 
dengan mereka. Kadang-kadang ditepuk-tepuknya bahu mereka. Seringkali 
pada simpati yang bukan Islam, Abuya akan beri mereka hadiah, mungkin 
berbentuk barang atau duit, dengan harapan dan doa agar mereka memeluk 
Islam suatu masa nanti. 

Pemah sewaktu ayah kepada seorang zimmi jemaah, tuan punya 
hotel terbesar di Phrae, Utara Thailand, sakit kerana pembedahan di perut, 
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Abuya bersama semua peserta ekspedisi bis eksekutif dua tingkat pergi 
menziarahinya. Bekas Datuk Bandar ini kemudian berkata, "Saya terhibur 
dengan kedatangan Abuya sehingga setengah dari sakit saya hilang." Abuya 
pemah berkata, "Dalam ajaran Islam, zimmi-zimmi ini dilindungi dan dibantu 
keperluan mereka. Kalau mereka dizalimi atau diganggu, orang-orang yang 
mengganggu mereka itu walaupun orang Islam sendiri, akan dihukuni. 
Hingga mereka selamat berada dalam naungan kasih sayang pemerintahan 
Islam." 

Abuya sangat mengambil berat kebajikan zimmi jemaah. Bila mereka 
masuk rumah sakit, maka Abuya akan menziarahinya dan menanggung 
pembayaraiinya. Pernah sewaktu nienyambut hari raya di Thailand, Abuya 
diserang demam yang hebat dan selepas agak pulih, mendadak saja Abuya 
teringatkan beberapa orang zimmi jemaah, l a lu  memiiita supaya 
dibungkuskan kue-kue raya untuk mereka yang b! kan Islam, diniatkan 
supaya lnereka masuk Islam. 

Sewaktu Abuya mengadakan misi dakwah I.ove & Care di Filipina, 
beliau membawa bersama beberapa zimmi jemadh dari Thailand dan 
Malaysia. Salah seorang daripadanya, pengurus hotel di Chiang Mai, rasa 
seronok ikut Abuya hingga mahu sambung satu minggu lagi bersama Abuya. 
Katanya, isterinya yang ikut serta dalam ekspedisi itu sudah berubah, cium 
tangannya tanda hormat pada suami. Dia sendiri sudali niula mau tahu 
tentang Islam dan mula ikut sembahyang Zuhur walaupun belum tukar 
aqidah. Abuya membiarkan dengan berkata, "Kita biarkanlah kerana dia 
nak sembah Tuhannya." 

Sehari sebelum Abuya ditangkap, Abuya menghadiahkan sebuah 
bingkisan dalam rangka ulang tahun bekas Gubernur Phrae tersebut. Di 
waktu yang sama Abuya turut menyumbang bagi pihak dirinya dan jemaah 
sebanyak 5.000 Baht untuk korban banjir di Phrae yang mayoritas 
penduduknya beragama Budlia. Pernah satu ketika seorang peserta yang 
mengikuti ekspedisi bersama Abuya di Thailand, sedang menghadapi 
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masalah yang agak berat. Setiap malam selama beberapa hari ekspedisi 
itu, beliau merintih dan mengadu kepada Allah, memohon agar Allah 

ringankan masalahnya. Semasa rombongan ekspedisi berjalan di sebuah 

kampung, mereka melalui sekumpulan kanak-kanak yang sedang bermain- 

main. Tiba-tiba Abuya memberi uang kepada peserta tadi dan diminta ia 

sedekahkannya kepada kanak-kanak yang sedang bermain itu. Di waktu 
yang lain pula ketika mereka singgah makan di sebuah restoran, Abuya 

menyebut tentang hikmah bersedekah yang mana melalui sedekah itu Allah 

permudahkan sampainya hajat kita. 

IBADAH ABUYA 
Sembahyang wajib 
Abuya senantiasa sembahyang di awal waktu dan beliau berada di 

tikar sembahyang setengah jam sebelum masuk waktu. Biasanya 

waktu menjelang solat itu, Abuya peruntukkan bersama anak buah 
atau tetamu. Memberi ilmu dan mentarbiah. Hampir-hampir tidak 

. pernah Abuya sembahyang seorang diri. Senantiasa bcrjemaah 
walaupun di waktu sakit berat. 

Sembahyang sunat - Abuya istiqamah bersembal~yang Tahajjud 

dan Witir di sepertiga hujung malam. Kemudian istiqamah 
sembahyang sunat Rawatib dan Dhuha serta sunat Awwabin di 

antara Magrib dengan waktu Isyak. Abuya akan memendekkan 

sembahyang sunatnya jika ada program-program resmi atau jika 

ada tetamu. 

Puasa wajib 
Abuya terlalu menjaga waktu berbuka, jangan sampai terbatal. 

Artinya, betul-betul yakin masuk waktu. Setelah selesai azan 

maghrib baru Abuya berdoa buka puasa dan berbuka. Abuya 
melebihkan waktu asalkan jangan termakan sebelum waktu 

berbuka. Begitu juga bersahur, beliau akan memberhentikan makan 
lebih awal (sebelum waktu imsak). Sewaktu berbuka, Abuya hanya 

menjamah sedikit makanan dan terus solat. Selepas solat Teravlih 

barulah beliau makan malam. Abuya selalu mengerjakan Sunat 

Terawih 20 rakaat. Kadang-kadang sebelum menjamah makanan, 
4 5 
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Abuya akan mengaji A1 Quran dan selalunya mengkhatam A1 Quran 
sebanyak 2 kali sepanjang bulan Ramadhan. 

Puasa Sunat - Abuya berpuasa enam hari setiap bulan Syawal. 

KESUKAAN ABUYA 
Di antara kesukaan Abuya adalah mengadakan kenduri, bersedekah 

dan beri hadiah. Kalau Abuya tidak dapat bertahajud malam atau Dhuha di 
siang hari, beliau akan ganti dengan kenduri. Abuya pernah memberi 
panduan kepada anak-anak buah, di samping banyak sembahyang hajat 
dan banyak berdoa, banyakkan bersedekah kerana melalui sedekah itu 
dipercepatkan makbulnya hajat. 

Abuya sangat memperhatikan keadaan orang kecil. Beliau selalu 
menyediakan makanan kepada peke j a  angkut sampah. Jika berbelanja ke 
pasar senantiasa dia bayarkan orang yang berbelanja di kiri kanan beliau. 
Tidak sampai hati dia berbelanja untuk diri dan keluarga sendiri. 

FlGUR INTERNASIONAL 
Abuya menggunakan hidupnya untuk berdakwah ke seluruh dunia. 

Dahulu Abuya buat sendiri, mengembara ke seluruh dunia, khususnya 
Thailand, Indonesia, Singapura dan sebagainya. Setelah dalam tahanan 
ISA (Internal Security Act) tugas itu disambung oleh murid-murid beliau 
temtamanya di bawah pimpinan Ust. Muhammad Jundullah dari Indonesia. 
Walaupun dulu sibuk berdakwah dan sekarang masih dalam tahanan kota 
pemerintah, tarbiyah dan nasihatnya tetap disalurkan kepada anggota 
jemaah khususnya dan masyarakat umum. 

Dalam berdakwah di seluruh dunia Abuya bertemu dengan banyak 
tokoh dari berbagai golongan masyarakat : mahasiswa, dosen, pedagang, 
petani, orang politik, kalangan pemerintahan, ulama, cendikiawan dsbnya. 
Biasanya Abuya dijadikan tempat bertanya dan meminta nasehat. Setelah 
Abuya diletakkan dalam tahanan kota, maka tokoh-tokoh dunialah yang 
datang berkunjung, meminta nasehat dan panduan dari abuya. Diantara 
yang datang adalah menteri, calon presiden yang kemudian jadi presiden, 
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konglomerat, ulama, keluarga presiden, keluarga raja, rektor universitas, 
dokter, tokoh-tokoh negara, jendral tentara dan polisi, artis dan lain-lain. 

baik yang menganut agama Islam ataupun yang bukan Islam. 

KASlH SAYANG ABUYA KEPADA BUKAN ISLAM 
Abuya sangat peduli dengan kebajikan golongan zimmi (orang 

bukan Islam yang telah menerima cara hidup Islam) dan juga mereka yang 
baru di Islarnkan. Abuya sering memberi hadiah kepada ratusan anak-anak 

Islam atau bukan Islam. Abuya juga pemah menghadiahkan 5.000 Baht 
kepada seorang ahli pemiagaan wanita yang baru di Islamkan walaupun 

diketahui wanita itu berpendapatan 100.000 Baht sebulan. Ini dilakukan 

untuk menggambarkan keindahan hidup di bawah naungan Islam agar 

golongan tadi rasa terhibur dan dapat merasakan suasana kekeluargaan di 
dalam Islam. 

Abuya mempunyai banyak kawan yang bukan Islam, baik hindu 

budha atau kristen dari berbagai suku bangsa cina, india, eropa, arab daan 
lain-lain. Mereka sangat menyayangi abuya. Ketika berhadapan dengan 

golongan bukan Islam, Abuya tidak sekali-kali meyentuh tentang agama 

mereka. Sebaliknya Abuya menceritakan keindahan cara hidup Islam dan 
menunjukkan akhlak Islam serta model kehidupan Islam dalam jemaah. 

Mereka kemudian dengan sendirinya tertarik kepada Islam yang dapat 

mereka lihat keindahannya. Hingga cara hidup Islam itu mereka terima 

walaupun mereka belum sanggup menukar aqidah (mereka akhimya Islam). 

Pemah satu ketika Abuya dan rombongan makan di sebuah restoran 
di Filipina. Semua pekerja restoran itu beragama Islam walaupun tuan punya 

restoran beragama Kristen. Seperti biasa selepas makan, Abuya dan yang 
lain-lain, membersihkan meja, memastikan tiada sebutir nasi yang tinggal, 
dan menyusun piring, gelas dan mangkuk bekas makan untuk memudahkan 

pekerja restoran membawanya.. Abuya berkata, "Inipun dakwah juga, di 

samping meringankan kerja orang. Walaupun kita bayar tapi meringankan 
kerja orang itu juga Allah nilai dengan pahala." Melihat itu pemilik restoran 

tersebut berkata, "Tuan dapat buat kerja-kerja besar karena perkara kecil 
begini pun tuan-tuan perhatikan." Di samping itu banyak juga yang terns 
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tertarik untuk memeluk Islam. Sewaktu Abuya mengadakan misi dakwah 

di Filipina pada awal tahun 1994, 17 orang memeluk Islam di tangan Abuya. 

Di Thailand, banyak penganut Budha memeluk Islam selepas bertemu 

Abuya termasuk pekerja-pekerja hotel tempat Abuya menginap. Seorang 

peke rja hotel di Manila ketika ditanya apa yang menariknya memeluk Islam, 

telah menjawab, "Karena akhlak Abuya berbeda dengan orang Islam lain 

yang pemah saya kenal." 

Mereka yang telah tertarik kepada cara hidup Islam, Abuya didik 

terus dan selalu Abuya hubungi. Sekiranya mereka dibawa berekpedisi 

atau dalam pertemuan tidak rasmi, dalam tarbiahnya Abuya gemar 

menggunakan tamsilan. Ini merupakan kaedah yang ditunjukkan oleh A1 

Quran. Mata ditamsilkan seperti lampu dan hati seperti batere. Seandainya 

lampu sering digunakan, bateri akan lemah. Begitulah mata, kalau selalu 

melihat maksiat, hati akan lemah. Abuya mengibaratkan kebenaran itu 

seperti bunga hidup walaupun cantik tapi cepat lay u, manakala kep '1 I suan 

ibarat bunga plastik yang bukan saja kelihatan can(:k bahkan tahan lama. 

Begitulah juga dengan usia kebenaran selalunya tidak lama manakala usia 

kepalsuan selalunya panjang. 

Abuya juga mengibaratkan hati seperti raja dalam diri manakala 

anggota badan seperti rakyat. Baik raja, baiklah rakyat. Artinya, baik hati, 

baiklah tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Tamsilan yang Abuya bawa 

dekat dengan kehidupan seharian sehingga mudah difahami dan dirasakan. 

Dengan cara itu, apa yang Abuya sampaikan dapat menyentuh fikiran dan 

hati, sehingga mendorong orang untuk membuat perubahan. Begitulah 

diantara kaedah Abuya dalam berdakwah. Abuya tidak pemah menyinggung 

mana-mana pihak. Caranya yang begitu berhikmah, lemah lembut dan 

penuh kasih sayang telah membolehkan Islam disampaikan dan ditegakkan 

di seluruh dunia, dengan tidak merusakkan kebijakan yang dipegang oleh 

pihak pemerintahan. 

Begitulah sedikit cerita tentang pribadi Abuya dan perjuangannya. 

Mudah-mudahan kita dapat mengenalnya dengan lebih baik. 
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SEKALIPUN berbagai macam usaha dibuat oleh musuh untuk 
menghapuskan Islam dan umat Islam d m  dunia ini untuk selamanya, namun 
usaha itu tak akan berhasil sepenuhnya. Allah tidak akan membiarkan 
agamaNya lenyap dari bumi ini. Lihat jaminan yang diberikan Allah : 

Artinya : Mereka (orang kafir) ingin memadamkan cahaya Allah 
(agama Islam) dengan mulut-mulut mereka. Sedangkan Allah akan 

menyempurnakan agama-Nya sekalipun dibenci oleh orang-orang kafir 
' (An Nahl:125) 

Untuk tujuan memelihara dan menyempurnakan agamaNya itu 
Allah SWT menentukan satu cara tertentu. Cara itu diberitahu pada kita 
melalui lidah Rasul-Nya, dengan sabda baginda : 

Artinya : Senantiasa ada satu (golongan) thoifah yang sanggup 
menzahirkan kebenaran, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang 

yang menyalahinya, hinggalah sampai datang ketentuan Allah. 

Artinya : Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat Islam 
seorang mujaddid (pembaharu) yang memperbaharui agama (Islam) pada 
setiap awal kurun. 
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Dengan jaminan Allah dan Rasul-Nya tadi maka berlakulah di 
sepanjang zaman proses menghidupkan kembali agama Islam oleh satu toifah 
dengan dipimpin oleh seorang mujaddid (pembaharu agama). Hampir seribu 
lima ratus tahun sudah kita ditinggalkan Rasul, dan umat Islam sejak itu 
menghadapi berbagai-bagai ancaman dan tekanan budaya, perubahan pikiran 
dan keadaan zaman, namun Islam tetap bertahan. Pemah juga jatuh tapi Islam 
bangun kembali, ibarat pohon tumbuh dengan perlahan-lahan hingga subur, 
membesar dan berbuah. Tapi akhimya layu dan tumbang, tapi benih yang 
dikeluarkannya tumbuh kembali dan subur lagi. Hinggalah kini, di seluruh 
dunia masih terdapat satu milliard umat Islam, yang tetap mengaku Islam dan 
fanatik dengan agamanya sekalipun banyak yang jahil dan lemah 
pengamalannya. Itulah rahrnat Allah yang besar kepada umat Islam di 
sepanjang zaman. Sekalipun tidak menyala, tapi baranya tetap ada. 

Apa yang dimaksudkan dengan toifah ialah mereka yang dapat 
melahirkan kebenaran dalam kurnpulannya. Mereka ialah sekumpulan kecil 
umat Islam yang dapat mengamalkan Islam, yang senantiasa wujud di setiap 
zaman. Kumpulan itu tidak bertaraf ummah, sebab jumlahnya tidak banyak, 
sebab itu dipanggil toifah. 

Sejarah telah membuktikan bahwa perjuangan Abuya tidak 
pernah padam. Selama 26 tahun, sejak penubuhan A1 Arqam tahun 1968 
sampai pengharaman dan penghancurannya secara sistematis tahun 1994, 
dunia telah mencatat kiprah Abuya dalam membangunkan Islam di segala 
aspek kehidupannya. Melalui jamaah A1 Arqam, Abuya telah menegakkan 
Islam dalam aspek-aspek ekonomi, kebudayaan, dakwah dan perhubungan, 
pendidikan, amar nia'ruf nahi munkar, penerangan dan penerbitan, sains dan 
teknologi, pertanian, keuangan, sosial kemasyarakatan, kesehataii, 
perdagangan dan industri, dan lain-lain. Islam dapat tegak secara syumul 
dalam jamaah Abuya dan dalam segala aspek kehidupannya kecuali : 

kehakiman, hudud, kepolisian dan ketentaraan, yang memerlukan kuasa 
negara (daulah) untuk menegakkannya. Pe juangan Abuya melalui A1 Arqam 
tidak hanya terbatas di Malaysia saja tetapi mencakup seluruh dunia : 
Australia, Asean, Uzbekistan, Eropa, Timur Tengan dan Arnerika. 
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Penangkapan Abuya, penyitaan aset-aset dan pembubaran A1 Arqam 
pada tahun 1994 tidak membuat toifah dan pe rjuangan Abuya hancur, tetapi 

tetap be rjalan dengan suatu format dan strategi baru. Pe rjuangan Abuya tetap 

berlanjut melalui Syarikat Aelah, lalu dilanjutkan dengan Rufaqa yang 

bergerak di dalam Malaysia dan Hawariyun yang bergerak di luar Malaysia. 

Kemudian Rufaqa dan Hawariyun digabungkan menjadi Rufaqa yang 
bergerak di seluruh dunia. 

Dengan jumlah pengikut yang semakin sedikit, perjuangan Abuya 
semakin hebat. Kalau pada tahun 1994 dengan jumlah pengikut 10000 orang 

projek yang Abuya bangunkan ada 27 buah, 7 tahun kemudian dcngan jumlah 
anggota yang hanya 5% nya yaitu 500 orang, projek yang Abuya bangunkan 

di seluruh dunia berjumlah harnpir 500 buah. 

Ragi Abuya ujian-ujian yang Allah berikan itu semuanya bermakna 
positif di mana Abuya dapat mengenal secara lebih dekat golongan orang 

yang sangat menentukan keselamatan suatu negara. Selain itu ujian in1 juga 
merupakan proses peningkatan keyakinan, iman, taq dari setiap peng~kut 

dan saringan bagi mereka yang benar-benar yakin dengan kebenaran 

perjuangan ini dan sungguh-sungguh ingin berjuang. Bagi Abuya biarlah 

pendukung perjuangan itu sedikit asal bertaqwa dari pada banyak tetapi 
banyak pula membuat dosa yang akan menghijab datangnya bantuan Allah. 

Sajak Abuya berikut lebih menjelaskan lagi perjuangan Abuya dan hikmah 

ujian tersebut. 

Perjuangan Ibarat sampan di laut 

Orang yang kuat jiwa dan berjiwa besal; 

dia tidak kenal kecewa dalam perjuangannya, 

kalau perjuangannya itu ibarat sampan di laut, 
waktu cuaca baik dun angin baik, 
lautan tenang, dia lajukan sampan, 

waktu sekali sekala berhadapan dengan ribut, 
pandai pula dia mengendalikannya 

dengan perlahan dun dengan penuh berhati-hati, 
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bijak menongkah ombak, 

dun pandai menggelecek angin, 
waktu kapalnya karam, 
setengah kawannya tenggelam, 

pandai pula dia berenang dun mampu ke darat 
sampai ke darat dia rehat seketika 

selepas itu dia membuat sampan 
dun mencari kawan-kawan 

kemudian berlayar semula, 

mungkin dengan satu taktik 
dun strategi yang baru pula, 
namun putus asa tidak ada dalam kamus hidupnya. 

Perjuangan hidup matiku 

Kawan, 

janganlah engkau anggap perjuanganku telah mati. 
Engkau jangan tafsirkan diriku seperti dirimu, 

engkau tetaplah engkau aku tetaplah aku 

Kawan, 
aku belum mati, 

darahku mengalir dun masih merah. 
l a  mengalir dun panas 
nafasku masih turun naik. 

Perjalanan jantungku masih normal, 

otakku masih dapat berfikir 
mataku masih dapat mebedakan, 
mana yang hitam mana yangputih. 
Mana boleh aku berdiam diri, 
mana boleh aku diam dun membisu 

diriku masih seperti dulu. 
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Aku masih ada kawan 
kawan yang telah tertapis dan tersaring, 
jiwa juang mereka masih membara 
aku dan mereka menunggu masa. 
Pejuang yang kecewa, bahkan berputus asa, 
aku ucapkan selamat tinggal, 
aku insya Allah kan tetap berjuang, 
perjuangan adalah hidup matiku 
bersama kawan-kawan yang sejiwa dun setia 

Perjuangan Abuya dalam tahanan kota terbatas mencapai puncaknya 
pada tanggal 19 Januari 2000 di mana Abuya menggabungkan secara resmi 
penggabungan Hawariyun dan Rufaqa dalam suatu majelis resmi 
penandatangan MoU yang dihadiri oleh duta besar Republik Indonesia untuk 
Malaysia HE Warmas Hasan Saputera. Penggabungan ini membentuk suatu 
pemsahaan baru bagi wadah perjuangan Abuya yaitu Zumala Group 
International yang memperjuangkan Islam dalam segala aspek kehidupannya 
dan secara pasti melangkah untuk mewujudkan Dunia Baru Islam. Zumala 
Group International ini kemudian berubah lagi menjadi Rufaqa Corporation 
International yang semakin berkembang di dunia internasional dan menjadi 
model pembangunan ekonomi Islam dan masyarakat madani. 

Nyatalah sampai saat ini bahwa pejuangan Abuya Syeikh Imam 
Ashaari Muhammad At Tamimi memang n~enepati ciri thoifah yang 
dimaksud oleh hadist Rasulullah SAW yaitu nienzahirkan kebenaran 
(kesyumulan Islam) dalam segala aspek kehidupan dan tidak dapat 
diniudaratkan (dihancurkan) oleh musuh-musuhnya. Kalaulah perjuangan 
Abuya ini tidak dijanjikan, sudah lama ia habis sebagaimana jamaah-jamdl 
Islam lainnya. 
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SEBELUM sampai pada bab-bab yang menguraikan dari 
pandangan Abuya tentang beberapa perkara dalain agama Islam, mari simak 
ayat A1 Quran berikut ini: 

" wabtaghifima ataka darul akhirah walci tansa nasibaka rnina 
dunia. ' 

Artinya : Carilah kebaikan di akhirat jangan lupa kebaikan kamu 
di dunia. 

Pada umumnya kebanyakan ulama menafsirkan ayat di atas seperti 
berikut : Ambillah apa-apa kebaikan untukmu di akhirat, tetapi jangan lupa 
nasib engkau di dunia. Ada ulama yang mengatakan beribadahlah, tetapi 

jangan lupa bekerja mencari nafkah atau buatlah kerja-kerja akhirat seperti 
sembahyang, puasa, baca Qur 'an dan lain-lain, tetapi jangan melupakan kerja- 
ke rja dunia seperti mencari nafkah, berhibur, makan-minum dan lain-lain. 

Dari penafsiran ini lahirlah manusia-manusia yang memisahkan 

dunia dan akhirat, yang tidak ada kaitan satu dengan yang lainnya. Bagi 
manusia yang ada kecenderungan hanya kepada dunia, mereka sudah merasa 

selamat dengan akhiratnya, walaupun agama bagi mereka hanya ada di tikar 
solat, berpuasa dalam bulan puasa; melaksanakan haji dan beberapa ibadah 
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ritual lainnya. Tetapi dalam dunia ke rja, pendidikan, kesenian, pertanian, 

prindustrian dan lain-lain bidang kehidupan, mereka tidak mempedulikan 

langsung apa kata ajaran agarna. Xdak ada hubungan antara dunia profesional 
tersebut dengan agama dan Tuhan. Bila adapun hanya sedikit-sedikit saja, 

itupun mereka merasa sudah cukup baik dan selan~at. 

Atau sebaliknya, ada juga kelonlpok manusia yang sama sekali tidak 

mau bersentuhan dengan dunia, sehingga akhirnya mereka menjadi manusia- 

manusia yang jumud, beku dan tidak berkemajuan. Mereka tidak mau tahu 
tentang urusan-urusan di dunia, mereka menganggap dunia mengganggu 

laubungan mereka dengan Tuhan. Mereka merasa diri sudah cukup dengan 
ibadah ritualnya. Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika akan 

membangun mesjid surau atau madrasah, akhirnya mereka hanya mampu 
menadahkan tangan meminta belas kasihan orang lain. Tentu saja 

menjatuhkan martabat dan harga diri agama Islam dan umat Islam secara 
lieseluruhan. Akhimya Islam tidak wujud dalam kehidupan sehari-hari. 

Padahal Islam adalah kebudayaan. Yang ada hanya dalam bentuk ilmu dan 

'mental exercise' saja. 

Abuya mempunyai pandangan tersendiri tentang ayat tersebut. 
Bagaimana pandangan Abuya Syeikh Imam Ashari Muhammad At tamimi 

tentang ayat ini? 

Dalam ayat tersebut Allah menyebut akhirat lebih dulu dari pada 

dunia, padahal manusia akan hidup di dunia dulu dan baru kemudian hidup di 
akhirat. Selain itu manusia saat ini sedang berada di dunia. 

Menurut Abuya, ha1 ini menunjukkan bahwa akhirat jauh lebih 

penting dari pada dunia. Oleh karena itu, buatlah kerja-kerja yang 
mendatangkan pahala dan kebaikan yang banyak untuk akhirat. Tetapi Tuhan 

ingatkan bahwa pahala dan kebaikan untitk akhirat itu tidak dapat dipenuhi 
kalau tidak melalui hal-ha1 dan urusan-urusan dunia. Sebab itu dunia mesti 
diambil dan dijadikan pahala dan kebaikan. Mana ada pahala dan kebaikan 

di akhirat yang tidak terkait dengan dunia atau tidak dibuat di dunia ini. 

badah-ibadah Fardhu ain atau fardhu klfayah, tidak ada yang t~dak ada 
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hubungan dengan dunia. Artinya kalau manusia hendak mendapat pahala dan 
kebaikan yang banyak di akhirat atau keselamatan di akhirat, maka ambillah 

dunia sebanyak-banyaknya tetapi gunakanlah semuanya untuk jalan menuju 
ke akhirat. Artinya dunia dan akhirat tidak terpisah. Setiap perbuaatan itulah 
akhirat, itulah dunia. Tetapi bila urusan dunia tidak dikaitkan dengan akhirat, 
tidak dikaitkan dengan Tuhan, maka tidak jadi urusan akhirat. Tidak ada nilai 

di sisi Tuhan. 

Ambil contoh misalnya sholat. Di mana kita melakukannya? di 
rumah atau di masjid. Rurnah atau mesjid itu dunia yang mesti dibangunkan. 
Kemudian mesti tutup aurat, artinya kita mesti berpakaian. Pakaian itu dunia. 
Jadi dengan ayat tadi, seolah Tuhan memerintahkan kita untuk mencari dunia, 

dan kalau kamu mendapat banyak dunia, jadikan untuk tujuan akhirat. Maka 
kita banyak mendapat pahala dan kebaikan untuk akhirat. Dengan kata lain 

dunia clan akhirat satu, tidak terpisah. Bukan hanya mencari dunia saja tanpa 
terkait dengan akhirat. Artinya manusia dibolehkan untuk mencari harta, 
mencari pangkat jabatan, tetapi digunakan untuk akhirat. Itulah maksudnya, 
bukan terpisah-terpisah. Allah tidak menyuruh manusia memisahkan akhirat 

dengan dunia. 

Suatu kali pemah seorang sahabat RSAW dalam majlis ilmu bersama 
para sahabat, bertanya kepada Rasulullah SAW' beruntunglah sahabat yang 

kaya, sebab ia dapat banyak bersedekah, maka dapatlah pahala.' 

Dari pemyataan sahabat ini jelaslah bahwa sahabat tersebut paham 
bahwa untuk mendapatkan akhirat kita perlu dunia. Lalu sahabat tersebut 

berkata lagi : 'Rugilah saya yang miskin ini karena tidak dapat bersedekah 

banyak'. Dari pemyataan inipun bisa kita pahami bahwa sahabat ini paham 
bahwa bila tidak ada dunia tidak ada pahala untuk akhirat. 

Tetapi apa jawaban Rasulullah SAW : Kalau kamu tidak dapat 
bersedekah dengan harta, membuang duri di tengah jalan untuk orang lain 

sama juga, bersedekah. Jadi kalau dunia berbentuk uang kamu tidak dapat 
sehingga tidak dapat berbuat kebaikan, maka dengan melempar duri di tengah 
jalan itu sama juga, mendatangkan pahala. 
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Rasulullah SAW tidak menyebut, kalau tidak mampu bersedekah 

gantilah dengan bertasbih, membaca Quran. Dunia itu bukan uang saja, duri 

di jalan itu juga dunia. Buanglah duri atau dunia itu. Maka dapat juga pahala. 

Bila disimak uraian Abuya atau tafsiran dari ayat pendek di atas tadi, 

terasa sangat sesuai untuk diterapkan di zaman ini, dimana manusia dituntut 
juga untuk berbuat kemajuan diberbagai bidang. Kalaulah kemajuan material 

tidak seperti sekarang, dan manusianyapun masih kuat dengan Tuhannya, 

maka umat Islam uzlah pun tidak akan menjadi persoalan. Tetapi di saat dunia 
semakin kronik dengan berbagai masalah, tentu peranan umat Islam dalam 
pembangunan dan kemajuan sangat diperlukan agar kemajuan, pembangunan 

itu dapat menambah cepatnya manusia dan masyarakat menuju Tuhan. Bila 
dunia diperintah oleh orang-orang yang kuat cinta dan takutnya pada Tuhan, 

maka akan pupuslah pembaziran, akan hilanglah pembangunan yang 
merusakkan insitusi keluarga dan masyarakat. Tetapi sebaliknya 
pembangunan yang ditadbir oleh orang-orang yang takut dan cintanya pada 

Tuhan hebat, akan membawa kepada kehidupan yang harmoni dan berkasih 

sayang. Masing-masing, dalam membangun akan memikirkan &pa yang 
terbaik untuk orang lain. Akan berusaha menjadi manusia yang paling 
bermanfaat bagi yang lain. 

Tafsiran ayat diatas adalah satu dari beribu contoh yang menyangkut 

berbagai bidang kehidupan, yang ditafsirkan oleh Abuya. Bila diteliti, 
tafsiran-tafsiran atau pandangan-pandangan beliau sangat sesuai untuk 

diterapkan di zaman ini, sangat praktikal dan dapat diterima serta diamalkan 
oleh semua golongan masyarakat. Lebih istimewanya lagi pandangan- 

pandangan atau tafsiran-tafsiran Abuyaini bukan hanya sekadar teori tetapi 

juga sesuatu yang sudah beliau amalkan pada pribadinya, keluarganya dan 
juga pada jemaahnya yang tersebar di seluruh dunia. Dirinya, keluarganya 
dan jamaahnya telah menjadi model bagi masyarakat luas dalam 

mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Pribadi yang begitu 
menonjol keistimewaanya, keluarga dengan 4 istri dan 40 anak yang begitu 
harmonis, berkasih sayang. Melalui perusahaan yang didirikannya di seluruh 

dunla, Abuya menunjukan bahwa lslam tidaklah jumud, tetapi aktif 
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menibangun dan membuat kebaikan bagi masyarakat bahkan dapat menaungi 
masyarakat luas termasuk orang yang bukan Islam. 

Melalui pemaparan di bawah ini akan kita lihat bahwa memang 
Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad at Tamimi adalah seorang yang 

telah memperbaharui banyak urusan dalam agama Islam. Dari pandangan- 
pandangan Abuya, kita dapat melihat betapa ilmunya sangat luas, luar biasa. 

Beliau tidak mengambil dari kitab-kitab yang pemah ditulis ulama-ulama lain 

sebagai reference atau rujukan, karena pandangan beliau adalah baru, 
tajdid dan tidak terdapat dalam kitab-kitab ulama sebelumnya. 
Disamping itu ilmu yang Abuya uraikan sangat praktikal untuk diamalkan dan 

mudah difahami oleh semua golongan masyarakat. T-Ial ini dapat menjadi 

bukti bahwa ilmunya adalah ilham dari Tuhan dan yang dapat digunakan oleh 
seluruh lapisan masyarakat, bukan untuk kelas tertenm saja dari masyarakat. 

llmu Abuya ini mencakup mulai masalah diri, keluarga, jamaah, perusahaan, 
negara, dunia intemasional, bahkan untuk perkara-perkara yang sifatnya 
universal, seperti kasih sayang, perpaduan, perdarnaian dan lain lain {Imu 

Abuya ini secara umum sangat menyentuh hati orang ,rang yang mendcilgar 

termasuk orang bukan Islam. 

Pemaparan di bawah ini hanya menguraikan sedikit dari banyak 
sekali urusan yang diperbaharui dan dipe rjuangkan oleh Abuya diantaranya : 

tentang Taqwa, Ibadah menurut Islam, Shalat membina pribadi agung, 
Pentingnya roh amal & rasa bertuhan, ekonomi Islam, Pendidikan Islam, 

Kesehatan Islam, Keadilan menurut Islam, Kemiskinan Menurut Islam, 
kepemimpinan Islam, kasih sayang dan perpaduan sejagad, menyelesaikan 

krisis dan gejala Sosial, masyarakat madani, keluarga, poligami dan 

sebagainya. 
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DI ZAMAN sekarang ini banyak orang salah tafsir tentang 
pengertian ibadah yang sebenarnya. Banyak di kalangan mereka 

berperidapat bahwa ibadah itu hanya menghendaki manusia shalat, 
herpuasa, menunaikan haji, berdoa dan berzikir semata-mata. Apakah hanya 
itu ruang lingkup pengertian ibadah? Akan terbatas segala syariat Islam 

sekiranya hanya itu yang meliputi bidang ibadah. 

Menurut Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad at Tamim, 
sebenarnya ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia 

sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam. Itulah yang kita amalkan dalam 

hidup kita sehari-hari asalkan tidak bertentangan dengan A1 Quran dan 
Sunnah. ALLAH menginginkan segala yang kita lakukan dalam hidup 

menjadi ibadah, yaitu cara kita berpakaian, cara kita mengatur rumah 
tangga, bentuk perjuangan kita, pergaulan kita, percakapan dan 

perbincangan kita, semuanya menjadi ibadah, sekalipun kita berdiam diri 
juga dapat berbentuk ibadah. Di samping itu aspek-aspek lain seperti 

pendidikan dan pelajaran, perekonomian dan cara-cara menjalankan 
ekonomi, soal-soal kenegaraan dan perhubungan antar bangsa pun, semua 
itu mesti menjadi ibadah kita kepada ALLAH. Itulah yang dikatakan ibadah 

dalam seluruh aspek kehidupan kita baik yang lahir maupun yang batin. 
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Ibadah-ibadah itu Abuya uraikan menjadi tiga peringkat ibadah 
yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu : Ibadah asas, 
Ibadah cabang-cabang dan ibadah yang lebih umum 

Ibadah yang asas merangkum soal-soal akidah dan keyakinan kita 
kepada ALLAH, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari pembalasan, 
ketentuan dan ketetapan ALLAH baik ataupun buruk. Itulah yang kita sebut 
rukun iman. Termasuk dalam uraian ibadah yang asas itu ialah rukun Islam 
yaitu syahadat, shalat lima waktu, puasa, zakat fitrah dan rukun haji (bagi 
mereka yang mampu). Kedua bentuk ibadah yang asas itu yaitu rukun iman 
dan rukun Islam adalah wajib ain atau fardhu ain bagi setiap muallaf. Berarti 
sebelum kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kedua perkara 
itu perlu ada pada diri kita dan telah dapat kita tanarnkan dalam jiwa kita. 
Tanpa keduanya, semua aktivitas yang lain tidak akan dinilai sebagai ibadah. 

Adapun ibadah yang menjadi cabang-cabang dari ibadah asas 
tadi meliputi perkara yang berkaitan dengan mentajhizkan 
(menyelenggarakan) jenazah, menegakkan jihad, membangun gelanggang 
pendidikan dan pelajaran atau mewujudkan perancangan ekonomi Islam 
seperti mewujudkan perusahaan-perusahaan yang melayani keperluan asas 
urnat Islam. Termasuklah di dalarnnya perusahaan yang dapat menghasilkan 
makanan wajib seperti gula, tepung, garam, kecap dan perusahaan minuman 
seperti susu, kopi, teh dan bentuk-bentuk minuman ringan lainnya. Selain 
dari itu di dalam bidang tersebut, termasuk juga penggalakan usaha-usaha 
pertanian yang akan menghasilkan beberapa makanan asas bagi umat Islam 
seperti beras, gandum, trbi dsb. serta perikanan yang dapat menghasilkan 
ikan basah atau ikan kering. Kalau kita tilik dari satu sudut, pasti kita akan 
merasakan bahwa ha1 itu merupakan persoalan asas dalam perjuangan kita 
menegakkan ibadah kepada ALLAH. Tentulah kita tidak mau darah daging 
kita berasal dari zat yang bertentangan dengan syariat ALLAH, yang pasti 
bisa merusak ibadah asas kita. 
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Dalam menegakkan bentuk pendidikan dan pelajaran, kita 
semestinya menitikberatkan hasil mutlak dari acuan pendidikan kita pada 

jiwa anak-anak yang dibina mulai dari peringkat taman kanak-kanak, 
sekolah menengah sampai universitas. Sehingga lulusannya nanti dapat 
menyambung perjuangan menegakkan syariat ALLAH. Selain dari itu 
ibadah yang tergolong dalam cabang-cabang itu ialah membangun klinik 

dan rumah sakit Islam, soal-soal politik serta pembentukan dan penyusunan 

sistem organisasi dalam negara Islam. 

Hal-ha1 yang termasuk dalam jenis ibadah yang kedua ini Abuya 

namakan fardhu kifayah, yaitu fardhu yang menitikberatkan pada soal 
kemasyarakatan Islam yang juga merupakan urat saraf dan nadi penghubung 

antara sesama Islam. 

Hal itu sangat besar artinya untuk selunih adividu Islam karena 
bila tidak ada satu orang pun yang mengerjaknnnya maka seluruh 
masyarakat itu akan menerima beban dosa dari ALLAH. Namun seandainya 

ada satu pihak melaksanakan tuntutan fardhu tersebt 1, maka pihak itu :zlah 

melepaskan tanggungan dosa bagi seluruh masyarakat Islam. Karena itulah 
fardhu kifayah merupakan urat nadi penghubung antara sesama Islam. Cuma 

masyarakat Islam tidak memahami peranan fardhu kifayah tersebut, karena 
itu hubungan ukhuwah Islamiah tidak begitu menonjol di zaman sekarang. 

Seandainya fardhu kifayah itu dapat memberi makna, sudah pasti kita 
merasa bersyukur sekiranya ada di kalangan kita yang telah melepaskan 

tanggungan dosa umum dan sudah pasti kita akan memberikan dukungan 
kepadanya. Karena itu tidak akan ada istilah gaga1 dalam melaksanakan 

fardhu kifayah. 

Termasuk dalam ibadah cabang adalah ibadah-ibadah yang 
disebut sunat ain. Kecil timbangannya tetapi besar maknanya. Tergolong 
di dalamnya yaitu shalat sunat rawatib, shalat witir, shalat tahajud, sh'alat 

dhuha, puasa syawal, puasa Senin dan Kamis, bersedekah dan membaca 
A1 Quran. Pelaksanaan ibadah itu mendatangkan pahala sedangkan jika 
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tidak dilakukan tidak akan mendatangkan dosa. Namun karena ibadah itu 
memberikan manfaat maka lebih baik jika dikerjakan. 

Dan ibadah ketiga yaitu ibadah yang lebih umum yaitu hal-ha1 

yang merupakan pelaksanaan mubah saja tetapi bisa menjadi ibadah dan 
mendatangkan pahala. Amalan seperti itu dapat menambah bakti kita kepada 

ALLAH agar setiap perbuatan dalam hidup kita ini tidak menjadi sia-sia. 

Tergolong dalam amalan-amalan itu seperti makan, minum, tidur, berjalan- 
jalan, benvisata dan sebagainya. 

Menurut Abuya Ashaari, kegiatan-kegiatan tersebut dapat bemilai 

ibadah asal memenui 5 syarat berikut : 

1. Niat yang benar 
2. Pelaksanaannya benar, tidak melanggar syariat atau peraturan 

Tuhan 

3. Perkara (subyek) kegiatan tersebut dibenarkan oleh syariat dan 

mendapat keredhaan ALLAH, misalnya berdagang makanan, 
minuman dan sebagainya. 

4. Natijah (Hasil) mesti baik karena merupakan pemberian 
ALLAH ataupun nikmat-Nya kepada hamba-Nya. Dan setelah 

itu, hamba-hamba yang dikaruniakan rahmat itu wajib bersyukur 
kepada ALLAH. Bagaimanakah seseorang itu menunjukkan 

tanda bersyukur kepada ALLAH? Di antaranya dengan 

berzakat, melakukan korban, serta membuat amal bakti seperti 

bersedekah dan sebagainya 
5. Tidak meninggalkan atau melalaikan ibadah-ibadah asas. 

1. Niat 
Di dalam ajaran Islam, niat memainkan peranan yang penting 

untuk membedakan antara amal ibadah dengan amal adat dan 
antara niat karena ALLAH dengan niat karena yang lain-lain. 

Agar perbuatan kita itu menjadi ibadah maka niat hendaklah 
betul. Artinya setiap perbuatan atau amalan kita sehari-hari mesti 

dimulai dengan niat karena Allah, untuk mendekatkan diri kita 
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dan mengajak orang lain kepada Allah agar Allah dicintai, 

dirindui dan dijadikan segalanya. Sabda Rasulullah SAW : 

Artinya: "Bahwasanya amalan-amalan itu adalah sah dengan 

niat dun adalah setiap seorang itu apa yang dia niatkan. " 

1 
Artinya: "Niat orang mukmin itu adalah lebih baik daripada 

amalanya. " 

2. Pelaksanaan 
Pelaksanaan menentukan apakah satu amalan itu menjadi ibadah 

atau tidak. Dan karena itu kita hams mendalami pengertian 

mengenai pelaksanaan agar benar-benar di atas landasan syariat. 

Dalam ha1 ini ALLAH tidak akan membiarkan seseorang itu 
tanpa panduan jika benar-benar mempunyai hasrat mengikut 
syariat. Untuk memelihara keselamatan manusia di dalam 

pergaulan agar senantiasa melaksanakan sesuatu menurut 

landasan yang ditetapkan, ALLAH berfirman: 

Artinya: "Dan jika memka berjuang pada jalan Kami (ikut 

peraturan Kami) sesungguhnya Kami akan tunjukkan jalan 

Kami ijalan keselamatan) bahwasanya ALLAH beserta orang- 

orang yang berbuat baik. " (A1 Ankabut: 69) 

Dalam ha1 ini ulama juga berkata: 

Artinya: "Yang hak kalau tidak adaperaturan akan dikalahkan 

oleh yang batil yang ada peraturan." 

Setiap perbuatan kita agar bemilai ibadah di sisi Allah, tujuannya 
adalah Allah, untuk mencari redho dan mendekatkan diri kepada 

Allah. Untuk mencapai tujuan ini sudah tentu Allah memberi 
jalan-jalannya kepada kita. Ilulah syariat. Tidak mungkin kita 

dapat mencapai tujuan tanpa mengikut syariat Tuhan, dengan 

cara mereka-reka atau mengikut jalan-jalan orang lain. 
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3. Perkara (subyek) 
Adapun perkara atau subyek yang menjadi tumpuan untuk 

dilaksanakan itu mestilah tidak dilarang oleh syariat dan 

mendapat keredhaan ALLAH. Subyek yang paling utama 

mestilah suci agar benar-benar menjadi ibadah kepada ALLAH. 
Hal itu menjadi lebih penting dan utama bila pelaksanaan itu 

melibatkan soal makanan dan minuman seperti dalam mencari 

rezeki untuk dijadikan makanan keluarga atau dalam perniagaan 

makanan yang hasilnya menjadi makanan semua umat Islam. 

Dalam ha1 ini Rasulullah SAW memberikan keterangan dalam 

haditsnya : 

"Eap-tiap daging yang tumbuh dari benda yang haram, maka 

neraka adalah yang lebih sesuai dengannya. " (Riwayat At 

tarmizi) 

"Hati dibina oleh makanan dun minuman." 

Jadi nyata sekali bahwa Rasulullah SAW begitu mengutamakan 

perihal makanan karena kalau yang dimakan atau diminum itu 

kotor mengikut syariat Islam, hati orang akan dibentuk sebegitu 

rupa hingga menjadi keras kepala dan sukar menerima 

kebenaran. Terkadang orang tersebut langsung menolak 

kebenaran dan menentangnya pula. 

4. Natijah (Hasil) 
Natijah merupakan hasil usaha seseorang. Hasil itu mesti baik 

karena merupakan pemberian ALLAH ataupun nikmat-Nya 

kepada l~amba-Nya. Dan setelah itu, hamba-hamba yang 

dikaruniakan rahmat itu wajib bersyukur kepada ALLAH. 

Bagaimanakah seseorang itu menunjukkan tanda bersyukur 

kepada ALLAH? Di antaranya dengan berzakat, melakukan 
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korban, serta membuat amal bakti seperti bersedekah dan 
sebagainya. ALLAH berfirman sebagai berikut : 
Artinya: "Jika kamu bersyukur niscaya akan Aku tambah lag1 
nikmat-Ku kepadamu dun jika kamu kufur sesungguhnya 
sikrraan-Ku sangat dahsyat." 
Dengan itu, natijah setiap amalan agar menjadi ibadah ialah 
dengan membelanjakan keuntungan yang diperoleh atau hasil 
usaha setiap pelaksanaan untuk jalan ALLAH. Seperti 
dibelanjakan untuk membantu kaum miskin atau anak-anak 
yatim. Jika berupa ilmu yang dicari maka ilmu itu hendaklah 
digunakan sesuai dengan yang diredhai ALLAH, begitu pula 
dengan natijah-natijah yang lain. Mestilah digunakan untuk 
perkara-perkara yang benar-benar sah dan halal. 

5. Tidak meninggalkan ibadah Asas 
Dua perkara utama yang menjadi ibadah asas ialah lukun iman 
yang terdiri dari enam rukun dan rukun Islam yang terdiri dan 
lima rukun. Kedua ha1 itulah yang merupakan tapak untuk 
menegakkan segala amalan yang lain. Bila tidak ada kedua ha1 
tersebut sama halnya seperti mendirikan rumah di atas air. Di 
dalam syariat Islam telah dijelaskan sebagai berikut : 

Artinya: "Yang awal di dalam agama ialah mengenal ALLAH 
Taala. " 

Begitu juga dengan lima perkara rukun Islam. Hal tersebut 
menjadi perkara asas yang perlu diketahui oleh setiap orang 
Islam dan melaksanakan amalan yang tergdong di dalamnya 
merupakan amalan asas. Amalan-amalan yang lain hanyalah 
merupakan pelengkap saja. Pokok segala amalan bermula dari 
rukun Islam. Di antara lima perkara dalam rukun Islam itu, 
adalah shalat. Rasulullah sangat menekankan begitu pentingnya 
amalan shalat dalam sabdanya: 



A~tinya: "Shalat itu adalah tiang agama. Barang siapa telah 

niendirikannya nlaka dia telah mendirikan agama. Dan barang 

siupa yang meninggulkannyu muku dia telah meruntuhbn 

ugama. " 

Jadi sangatjelas bahwa setiap amalan berasas kepada dua perkara 
ini yang merupakan amalan yang paling wajib. Artinya tidak 
boleh ditinggalkan sama sekali. Jika tidak ada rukun Iman dan 
rukun Islam, maka seluruh amalan lain, tidak ada artinya lagi. 
Jika kita ibaratkan amalan kita it11 seperti sebatang pohon, rukun 
lman adalah akar tunjangnya sedangkan rukun Islam adalah 

batang utanianya. Bila keduanya rusak, maka seluruh ranting- 
ranting, daun, bunga dan buah tidak ada artinya lagi. 

Bagaimana tindakan kita agar amal kita memenuhi syarat-syarat 
yang disebdkan itu hingga menjadi ibadah? 

Misalnya kita melibatkan diri dalam perdagangan dan hasrat kita 
perdagangan it11 menjadi ibadah kepada ALLAH. Pertama kita perlu meneliti 

niat kitaapakah sesuai dengan syarat pertama. Siapkan niat yang betul ~ ~ n t u k  
menunaikan perintah ALLAH serta untuk ~nernbant~l anggota masyarakat 

agar niendapat manfaat dari perdagangan kita. Kalau perdagangannya berupa 
makanan, makanannya ~nesci me~nudahkan umat Islam untuk membeli serta 
~iienienuhi keperluan hidupnya yang pokok, sedangkan kalau perdagangan 
kita berbent~~k pelayanan ~nasyarakat seperti pengobatan. notaris, penulisan 
dan bentuk-bentuk layanan profesional lainnya ~naka niatnya mestilah untuk 
melayan anggota niasyarakat karena ALLAH. Kalau perdagangan kita tidak 
diwu.i~ldkan. umat Islam akan susah karena terpaksa mendapatkan pelayanan 
dari orang yang bukan Islam. Begitujuga dalam bidang-bidang perdagangan 
yang lain di mana keberadaan perdagangan itu mesti diniatkan karena ALLAH 

dari memberi manfaat teriltalna untuk seluruli anggota masyaral<at Islam. 
Dengan demikian, kalau perdagangannya tidak niembant~~ 

masyarakat lslaln mendapatkan keperluan asasnya, seperti perdagangan 
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yang membawa kehancuran hidup maka sukarlah mengukuhkan niat yang 
betul. Kemudian kita fikirkw entang pelaksanaan perdagangan, yaitu cara 
kita menjalankan perdagangan. Tentunya ha1 itu melibatkan kejujuran, 
amanah dan bersih dari amalan-amalan yang bertentangan dengan syariat 
Islam dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita perhatikan apakah dalam urusan 
perdagangan itu terhindar dari hal-ha1 yang tidak halal atau tidak mengikut 
syariat Islam, seperti perdagangan menjual arak, rokok dan sebagainya. 
Keempat, kita tinjau natijah (hasil) perdagangan itu di mana kalau kita 
mendapat keuntungan, kita tidak mengabaikan zakatnya dan soal-soal 
pengorbanan serta turut membantu perjuangan menegakkan agama ALLAH 
serta membantu kaum yang miskin dan lemah. Yang kelima, kita perlu 
memikirkan soal-soal asas, yaitu dalam kesibukan kita menjalankan 
perdagangan kita tidak boleh melalaikan shalat, puasa dan sebagainya. 
Karena kesibukan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk meninggalkan 
atau melalaikan yang wajib. Perdagangan kita tidak bernilai ibadah di sisi 
Allah bila kita meninggalkan atau melalaikan perkara yang paling utama 
selepas iman yaitu shalat. 

Kadang-kadang dalam mencari rezeki kita mesti benar-benar faham 
apakah sesuai dengan lima syarat ibadah. Kita dapat tergelincir dalam usaha 
mencari rezeki hingga pegangan kita kadang-kadang menjadi salah. 
Bagaimana niat mencari rezeki yang benar? Yaitu mencari rezeki untuk 
menanggung dan membiayai hidup keluarga yang merupakan tuntutan wajib 
dari ALLAH. Terkadang ada di antara kita yang berniat untuk mencari 
kekayaan dan kemewahan hidup agar dipandang mulia dan dihormati 
masyarakat karena baginya kekayaan itu adalah kemegahan padanya. 

Pelaksanaan dalam mencari rezeki perlu sekali dipertimbangkan 
karena banyak di kalangan kita yang salah hingga usaha-usaha yang 
bertentangan dengan syariat dianggap sebagai sumber rezeki. Mencuri, 
riba, menjual kehormatan dan perbuatan sejenisnya kadang-kadang 
dianggap sebagai sumber rezeki yang benar, padahal sebenarnya 
bertentangan dengan syariat. Kadang-kadang dalam pelaksanaan mencari 



8. Pandangan Abuya tentang lbadah Menurut Islam 

rezeki kita bergaul antara lelaki perempuan yang bukan muhrim. Itu juga 
salah. 

Sah atau halalnya usaha-usaha kita dalam mencari rezeki dapat 
ditinjau dari jenis kerja yang kita lakukan misalnya bercocok tanam, 
menangkap ikan, berternak, beke rja di pabrik-pabrik yang hasilnya tidak 
bertentangan dengan syariat seperti pabrik roti, susu dan sebagainya dan 
bukannya pabrik-pabrik yang menghasilkan arak. Sumber keuangan tempat 
bekerja itu juga tidak bergantung sepenuhnya dengan hasil riba dan 
sebagainya. 

Keempat, natijah (hasil) mencari rezeki itu pun hendaklah dengan 
tujuan memberi makan, pakaian dan perlindungan kepada keluarga dan 
diri sendiri, bukannya untuk berjudi, bersenang-senang dengan berbagai 
bentuk hiburan atau meminum arak dan lain-lain yang sejenis. 

Akhirnya, sewaktu mencari rezeki, jangan kita melalaikan perkara 
yang asas seperti shalat dan puasa atau lalai dalan~ mencari ilmu fardhu 
ain. 

Demikianlah lima syarat ibadah bagi setiap amal dan perbuatan. 
Kalau setiap perbuatan kita, diselaraskan dengan syarat-syarat itu maka 
amal-amal kita dari wajib yang paling besar hingga mubah yang paling 
kecil, akan menjadi ibadah kepada ALLAH dan kita akan diberi ganjaran 
pahala dari-Nya. Dua puluh empat jam kita akan selalu dalam keadaan 
ibadah kepada Allah. 

Buatlah apa saja, biarlah bersama Tuhan, 
Berniaga dun carilah kehidupan sertakan Tuhan, 
Laksanakanlah apa saja, jangan tinggalkan Tuhan, 
Tuhan hendaklah dibawa kemana-mana, 
Tuhan sertakan di dalam perjuangan, 
Di dalam menuntut ilmu jangan lupa Tuhan, 



Tz~han adalah segala, 

la modal hidup mati kita, 
la uset yang kekal abadi, 
Yang nzenzheri keuntungan dun kebahagiaan kepada kita, 
Tuhan kenalalz ada di dalam sebarang ha1 

Dan keadaan; 

Jangan cuba tinggalkan, kita akan keczfndang, 

Tuhan ad~rlah harta yang bukan harta 
Yang sangat diperlukan 

Selain Tzlhan, adalah harta 

Yang tidak nzemberi jaminan, 
Tuhan adolah sangat diperlz~kan 
Di dalanz seharang keadaan, 

.lungan tin,qgalkan Ttlhan 

.Jika Tt~han sudah dilinggalkan 

Seba1.atig kehidupan kita sudah tidak 

Ada er/i apu di dalam kehidupan 
Begilufah besarnya Ttlhan 

Di dalanz kehidupan insan. 
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Dl Z A M A N  seknrang ini banyak orang salah tafsir tentang 

pcngcrli:ln laqwa dan jabi-jalan menuju kepada taqwa yang sebenamya. 
Hanyak qang berpendapat bdhwa bila manusia sudah shalat, berpuasa, 
~ncnuna~ kan hajj, berdoa dan berzikir. maka dia sudah bertaqwa, walaupun 

ekonotrllnya ~nasih ekorloml kapitahs, sumher rezek~nya mash belum jelas 
halal haramnya, pendidikan anak-anaknya belum Islami, h~ burannya t~dak 

ada beda dengan orang bukan Islam dan sebaga~nya. 

Menurut Abuya taqww adalah himpunan sifat-sifat baik yang 

ads dalam diri manusia, baik terhadap Allah mnupun tcrhadap scsarna 

rnakhlilk. Diantara sifat baik tcrhadap Allah adalah : msn bertuha~ yiu~g 

tajam, rasa cinta, takut, rindu, mengharap dengan Allah, rasa dl awasl, 

diperhati oleh Allah, melaksanakan semua yang diperinta h dan  Jianjurkan 
oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang dan dibenci oleh Allah. 
semata-mata untuk mencari redha dan kasih sayang Allah. Dianlara slfat 
baik terhadap sesama makhluk da t~  manusia adalah : pemurah, kasih sayang, 

bcrtoleransi, tolong menolong, pemaaf, sabar dan lain-lain yang sernuanya 

dibuat semata-mata untuk mencari redha dan kasih sayang Allah. 

Kalau Imam Ghazali mempunyai metoda Gunung Tujull u~~tuh 

tnendidik manusia menjadi insan yang bertaqwa di zamannya, maka Abuya 
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mempunyai formula 8 syarat taqwa yang terbukti sangat sesuai untuk 
mendidik manusia di akhir zaman ini yang tentu saja tantangan dan 
cabarannya sangat berbeda dengan di zaman Imam Ghazali. Dunia sekarang 
bagai tanpa batas, segala informasi yang baik, jahat dan mungkar dapat 
sampai ke seluruh dunia dalam waktu singkat. Tentu diperlukan cara yang 
tepat untuk mendidik manusia menuju insan bertaqwa di zaman seperti 
ini. 

Mula-mula Abuya mengatakan bahwa taqwa sangat penting 
dimiliki. Menjadi seorang muslim saja belum mendapat jaminan pembelaan 
dan bantuan dari ALLAH, akan diampunkan dosanya, amal ibadahnya akan 
diterima. Menjadi seorang muslim atau seorang Islam itu mudah. Apabila 
sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, lebih-lebih lagi sudah shalat, 
berpuasa, naik haji, kita tidak boleh menuduh orang itu kafir. Dia termasuk 
dalam golongan Islam tetapi belum tentu ia seorang bertaqwa. 

Setelah menjadi orang bertaqwa baru ada jaminan dan pembelaan 
dari ALLAH di dunia dan di Akhirat. Bila jadi orang bertaqwa barulah 
dosa diampunkan, barulah amal ibadah diterima, barultih mendapat 
pimpinan dari ALLAH, pintu rezeki akan terbuka, tidak tahu dari mana 
datang dan sumbernya, kerja-ke rjanya dimudahkan Allah. Buat ke rja sedikit, 
hasilnya banyak. Kalau buat banyak, lebih banyaklah yang akan diperoleh. 
Hal inilah yang dijelaskan oleh ALLAH melalui firmanNya : 

"Barang siapa yang bertaqwa pada ALLAH, ALLAH 
akan memberi jalan keluar dari kesusahan dun akan 
memberi rezeki dari sumber tidak terduga-duga ". 

"Barang siapa yang bertaqwa pada ALLAH, ALLAH 
akan mempermudahkan segala urusannya". 

"ALLAH menjadi pemimpin (pembela) orang yang 
bertaqwa ". 
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Dalarn ayat yang lain; 
"Sesungguhnya amal ibadah yang diterima dari orang 

yang bertaqwa ". 

"Dan jika penduduk sebuah kampung itu beriman dun 
bertaqwa, maka akan ALLAH bukakan keberkatan dari 
pintu langit dun bumi" (Al-A'rafi 96) 

ALLAH akan buka pintu keberkatan dari langit dan bumi, maka 
sudah tentu kehidupan orang bertaqwa akan aman damai, berkasih sayang, 
mesra, selamat sejahtera, tidak ada gangguan, penuh harmoni dan indah, 
di dunia sudah dapat 'syurga' dan pastilah di Akhirat akan dapat syurga 
yang kekal abadi. 

Oleh itu kita mesti berusaha bersungguh-sungguh dalam hidup ini 
untuk memiliki sifat taqwa. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang bcrcita- 
cita untuk membangunkan Islam, perlu berusaha menjadikan diri mereka 
orang yang bertaqwa. Orang Islam yang mempunyai cita-cita perjuangan 
bukan saja ingin memperbaiki dirinya tetapi juga ingin membaiki 
masyarakat. Untuk itu, dia mesti faham bagaiinana memperbaiki dirinya 
sendiri dan bagaimana untuk memperbaiki masyarakat. 

Menurut Abuya untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang 
bertaqwa, 8 (delapan) syarat perlu ditempuh. 

1. Dapat Petunjuk (hidayah) dari ALLAH 
Di sinilah modal utama ke arah taqwa, yaitu Allah beri hidayah 
dengan cara mengetuk pintu hatinya. Dia senang dengan Islam, 
sayang dengan Islam, suka dengan Islam dan terbuka hatinya 
untuk Islam. Rasa terhibur walaupun dia tidak tahu apa itu Islam. 
Firman Allah : 
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"Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi-Nya 
petunjuk, maka dilapangkan hatinya untuk menerima 
Islam." (A1 An'am: 125) 

Hidayah ini mempakan anak kunci yang pertama untuk bertindak 
memperbaiki diri. Tetapi kalau hati sudah tertutup, hidayah sudah tidak 

dapat, rasa senang hati dengan Islam sudah tidak ada, walau pakar Islam, 
hafiz A1 Quran, hafiz ribuan Hadis namun tidak akan dapat memperbaiki 
diri. Mengapa? Tidak ada dorongan. Rasa minat, cinta dan suka pada 
Islam, itulah dorongannya. Ibarat orang yang cinta dengan isteri, apa saja 

kehendak isterinya akan ditumti dan dia akan berkorban habis-habisan, 
hatta nyawa sekalipun. 

2. Faham antang Islam 
Faham tentang Islam. Bukan diberitahu tentang Islam. Bukan 
diajar tentang Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda 

Rasulullah SAW 

"Barang siapa yang Allah hendak jadikan dia orang 
baik, maka dia akan diberi faham tentang Islam". 

Kalau sekedar diajar, tidak ada jaminan seseorang itu menjadi 
baik. Tetapi kalau diberi "faham" itulah tanda seseorang itu akan 
membuat perubahan. "Diberi faham", akan jatuh ke hati, 
"diberitahu" hanya diakal saja, tidak mendorong untuk membaiki 
diri dan memperjuangkannya. 

Narnun periu diingat, kalau hali saja terbuka untuk menerima 
Islam, tetapi ilmunya tidak ada, maka seseorang itu tidak akan 
dapat berbuat. Berarnal tanpa ilmu, tertolak. Ada ilmu tetapi tidak 
diamalkan, laksana pohon tidak berbuah. 
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Jadi kefahaman tentang Islam ini perlu ada. Memahami Islam 
secara syumul, secara lengkap, bukannya secara serpihan. 

Memahami Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan 
manusia. Memahami Islam sebagai cara hidup, atau dengan kata- 

kata lain, memaha@ Islam sebagai agama akidah, ajaran ibadah, 
dakwah, ukhuwah, jihad, jamaah, amrun bil ma'ruf wanahyu 

a'nil mungkar, tarbiah, pendidikan, ekonomi, daulah Islamiah, 
antara bangsa dan hinggalah ke alam sejagat. 

Kalau sesuatu amalan itu dibuat atas dasar tahu tanpa disertai 

kefahaman, jadilah amalan itu sekedar betul lahirnya tetapi 
batinnya rusak. Misalnya, dia tahu tentang ghalat dan akan 
melakukan shalat tetapi roh shalat tidak ada. Bila r?h shalat tidak 
ada, hakikatnya dia belum melakukan shalat. Sebab 'mengetahui' 
itu hanya terhadap benda-benda lahir yang dapat dinilai oleh 
mata kepala. Tetapi 'faham' itu lebih mendalam yaitu hati atau 
rohani sama-sama merasa, bukan aka1 semata-mata. 

3. Yakin 
Apa saja ilmu yang kita ketahui dan fahami perlu diyakini 

terutamanya dalam soal-soal aqidah; keyakinan kepada Allah, 
kepada Rasul, kepada malaikat dan sebagainya. Keyakinan itu 

mesti kental, jangan dicelahi oleh syak, waham atau zan. Jangan 
jadikan ilmu Islam itu seperti ilmu-ilmu sekuler yang lain. 
Umpamanya sewaktu kita belajar ilmu ideologi, ilmu ekonomi, 

ilmu politik dan ilmu alam, kadang-kadang hati kecil kita berkata, 
"Betulkah hal ini?'Sudah belajar teori ekonomi, tetapi hati kecil 
pula berkata, "Eh, kalau aku buat ini, apakah dapat untung?" 

Ada rasa was-was. Tetapi terhadap ilmu Islam tidak boleh begitu. 
Terutamanya yang ada hubungan dengan akidah. Sebab itu kita 
mesti amalkan atas dasar keyakinan. 
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. 4. Melaksanakan 
Setelah kita mengetahui, faham dan yakin dengan ilmu-ilmu 
Islam, kita mesti bertindak dan mengamalkannya. Perintah 
fardhu dan sunnat mesti dilaksanakan; perintah haram dan 
makruh mesti ditinggalkan. Perintah buat itu baik yang fardhu 
ain, maupun yang fardhu kifayah. Manakala yang sunat kita 
laksanakan sejauh yang termampu. Kalau boleh, yang mubah 
pun dijadikan ibadah dengan menempuh lima syarat. 

Buah ilmu itulah amalnya. Jika ilmu itu tidak diamalkan, 

jadilah ilmu yang tidak berbuah. Begitu juga orang yang senang 
beramal tetapi malas menuntut ilmu, maka banyaklah kesalahan 
yang dibuat. Amalnya tidak disuluh dengan ilmu, maka akan 
tertolak arnalannya itu. Bila ada ilmu tidak diamalkan maka ibarat 
pohon tidak berbuah. Bahkan dalam Matan Zulbat berkata; 

"Orang yang berilmu tetapi tidak beramal akan masuk 
ke Neraka 500 tahun lebih dahulu dari penyembah 
berhala ". 

Jangan jadikan ilmu Islam sebagai 'mental exercise' atau 

riadhah aqliah saja. Jadikanlah ilmu yang ada pada kita itu, yang 
telah kita faharni sebagai panduan hidup dalam semua hal. Dalam 
menegakkan akhlak, masyarakat, perjuangan, membangun 
jemaah, berumah tangga, dalam ekonomi, pendidikan, mencari 
rezeki dan sebagainya. Hingga benar-benar menjadi panduan 
hidup, agar semua tindak tanduk kita jadi ibadah dan diterima 

oleh ALLAH sebagai pahala. 

5. Bermujahadah 
Walaupun hati sudah terbuka, rindu dan suka dengan Islam, 

sudah faham Islam dan yakin dengan yang difahami itu, tetapi 
bila hendak bertindak, masya-Allah, rupanya bukan musuh lahir, 
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seperti Yahudi dan Nasrani yang menghalang, tetapi musuh dalam 

diri kita, yaitu nafsu. Nafsu itulah yang lebih jahat dari syaitan. 

Syaitan tidak dapat mempengaruhi seseorang kalau tidak meniti 

di atas nafsu. Nafsu adalah highway untuk syaitan. Kalaulah 

nafsu dapat diperangi, maka tertutuplah jalan syaitan untuk 

mempengaruhi jiwa kita. 

Nafsu inilah yang menjadi penghalang utama dan pertama, 

kemudian barulah syaitan dan golongan-golongan yang lain. 

Memerangi hawa nafsu lebih hebat daripada memerangi Yahudi 

dan Nasrani atau orang kafir. Sebab berperang dengan orang 

kafir cuma sekali-sekali. 

Nafsu adalah penghalang yang besar. Kalau hendak shalat bukan 

mudah untuk mujahadah. Akhimya terlaml-,at shalat subuh. Siapli 

yang membisikkan kepada kita? Itulah i~afsu. Bukan mudaii 

hendak berjuang dan berkorban. Bukan n~udah hendak bers;~bar 

apabila berhadapan dengan ujian. Bukarl mudah sebab n:~i'i:.i 

tidak mau. Begitu juga hendak memberi maaf orang yang berbuat 

salah dengan kita? Kita rasa terhina hendak memaafkan orang 

yang bersalah dengan kita. Lebih-lebih lagi kita yang bersalah, 

hendak minta maaf lebih sukar lagi. 

Sebab itu barang siapa yang berjaya melawan hawa nafsu ia 

dianggap wira. Inilah yang dikatakan pejuang yang hakiki. Selagi 

hawa nafsu tidak dapat diperangi selama itu seseorang itu tidak 

akan tertuju kepada ALLAH. Tidak akan dapat benar-benar 

berkhidmat kepada ALLAH. Tidak akan jatuh cinta dengan 

ALLAH. Tidak akan beri ketaatan yang sesungguhnya kepada 

ALLAH. Kalau nafsu tidak diperangi, tidak akan dapat hidup 

dalam kebenaran. Hidup dalam pimpinan ALLAH. Firman Allah: 

"Mereka yang berjuang untuk melawan hawa nafsu 
karena hendak menempuh jalan Kami, sesungguhnya 
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Kami akan tunjuki jalan Kami. Sesungguhnya ALLAH 
itu beserta dengan orang yang buat baik". 

6. Istiqamah Beramal 
Beramal jangan bermusim, jangan ada turun naiknya, hendaklah 
secara tetap, secara rajin dan terus-menerus. Ini yang 
dimaksudkan oleh Rasulullah SAW 

"Sebaik-baik amalan itu, yang dibuat secara istiqamah 
sekalipun sedikit". 

Sebenarnya sedikit yang dimaksudkan oleh Rasulullah ialah 
amalan sunat sedangkan yang fardhu sudah ditunaikan. Amalan 
yang istiqamah akan memberi kesan pada roh atau hati 
seseorang. Laksana tetesan air, walaupun kecil dan lembut tetapi 
jika ia menetes sepanjang masa, lama-kelamaan batu akan lekuk. 
Sebaliknya, air banjir yang datang setahun sekali atau dua tiga 

tahun sekali, walaupun besar, tetapi tidak dapat melekukkan 
batu. Tegasnya, amalan sunat yang istiqomah sangat memberi 
kesan pada hati. Kesannya dapat dilihat pada gerak-gerik, 
membuahkan akhlak yang mulia. Sebaliknya amalan sunat yang 
dibuat walaupun banyak tetapi tidak secara istiqomah, tidak 
memberi bekas kepada jiwa, 

7. Ada pimpinan dari guru mursyid 
Abuya sangat menekankan pentingnya guru mursyid dalam 
perjalanan menuju taqwa, sebab ia dapat memimpin di bidang 

ilmu, akal atau hati. Yang lahir maupun yang batin dan dalam 
semua ha1 sehingga hidup kita ini dapat tertuju kepada ALLAH. 
Dia dianugerahkan ALLAH ilmu-ilmu yang luar biasa. Ada ilmu 
lahir dan batin. Bukan saja dia dapat mernimpin akal, tetapi 
terutama hati (roh) juga dipimpinnya. Walaupun mursyid itu 
seorang yang tidak hafal quran dan hadis. Sebab itu bagaimana 
hebat alim seseorang itu, dia mesti ada seorang pemimpin. Setiap 
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orang wajib ada mursyid yang memimpin dirinya, baik dia ulama 
atau tidak, hafiz atau tidak, pakar Islam atau tidak, mualim atau 
tidak. 
Mursyid itu susah dicari. Apalagi di zaman sekarang yang sudah 
jauh dari zaman Rasulullah. Orang yang jadi mursyid hanya 
dalam hitungan jari saja. Sebab itu mursyid kurang popular dan 
jarang disebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu pimpinan 
sudah tidak wujud lagi di kalangan umat Islam hari ini. Maka 
mereka be rjuang dengan main-main akal, beribadah sesuka hati, 
bertindak sembrono, tidak diukur secara ilmu lagi. 

Guru mursyid tempat rujuk dalam semua ha1 hanya seorang 
saja. Dalam hal apapun mesti dirujuk kepadanya termasuk dalam 
ha1 yang mubah. Walaupun mubah, tetapi untuk dapat berkat 
mesti bertanya padanya. Lebih-lebih lagi kalau sudah menjadi 
arahannya wajib ditaati. Setiap arahannya sudah menjadi wajib 
arodhi, sebab mentaati pemimpin adalah wajib. 

Jadi setiap orang yang ingin membaiki dirinya mesti ada mursyid 
yang akan mernimpinnya, sekalipun dia ulama, alim, hafaz A1 
Quran dan pakar Hadis. Mengapa? 

Dalam ajaran Islam ini, ada ilmu yang datang dari akal, dan ada 
yang dari hati; ada lahir ada batin; ada yang tersurat dan ada 
yang tersirat. Kalau seseorang itu diberi ilmu yang tersurat, 
belum tentu dia akan diberi ilmu yang tersirat. Bukan semua 
muhaddisin akan diberi ilmu-ilmu hati. Oleh itu, walau ulama 
pakar sekalipun, mesti ada guru yang memimpinnya. Di sinilah 
banyak orang salah faham; terutama para ulama. Hati mereka 
berkata, "Saya sudah jadi ulama, alim, sudah mengajar, profesor, 
sudah menjadi dosen, mengapa perlu pimpinan? Saya boleh 
pimpin diri saya sendiri. Buat apa bersandar pada orang lain?" 
Sebab mereka merasa mereka banyak ilmu dan dapat pimpin 
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din sendiri. Lebih-lebih lagi mereka tidak mau dipimpin oleh 

guru yang mursyid. 

Orang yang boleh mernimpin ataupun mursyid, hanyalah orang 
yang pintu hatinya terbuka, yaitu yang mempunyai basyirah. 

Bukan sekedar aka1 saja terbuka. Banyak orang yang akalnya 
terbuka, hingga dapat menangkap ilmu, tetapi sedikit orang yang 
hatinya terbuka. Mursyid itu ialah orang yang hatinya terbuka 

luas dan dapat mernimpin orang lain. Dia tidak semestinya lebih 
d i m  daripada orang yang dipimpinnya. 

Jadi setiap orang mesti mencari seorang guru mursyid untuk 
memimpin dirinya walaupun dia alim. Lahir dan batinnya perlu 
diserah kepada guru mursyid. 

8. Berdoa kepada ALLAH. 
Usaha kita tidak memberi kesan walaupun usaha itu diperintahkan 
oleh Allah. Kita sudah belajar, tetapi ilmu itu sebenarnya tidak 
memberi kesan. Kita bermujahadah, tetapi usaha kita membaiki 
din itu tidak memberi kesan. Mursyid kita tidak memberi kesan 
walaupun kita disuruh mencari mursyid. Yang memberi kesan 
hanyalah Allah. Allah-lah yang menghitamputihkan nasib kita. 

Begitulah keyakinan kita. Sebab itu kita mesti selalu panjatkan 
doa kepada Allah agarAllah senantiasa memberikan hidayah dan 
taufiq kepada kita. 

Begitulah formulasi dari Abuya Ashaari tentang 8 (delapan) syarat 

yang mesti ditempuh oleh seseorang agar ia menjadi orang soleh atau 
bertaqwa. Bila kita menjadi orang yang bertaqwa barulah kita akan mendapat 
ganjaran dari ALLAH di dunia dan di akhirat. Jadi sebelum kita menjadi 
orang yang bertaqwa ALLAH tidak akan membantu dan membela kita serta 
tiada jaminan dari ALLAH Swt. 



BAB SEPULUH 
v 

Pandangan Abuya tentang 
Kejayaan Menurut Islam 
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ABUYA Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi memiliki 
penafsiran yang berbeda dengan ulama-ulama lain mengenai makna kejayaan 
dalam Islam. Menurut Abuya makna sebenarnya dari kejayaan adalah 
berjaya seseorang atau sekelompok orang dalam mendapat redho, cinta 
dan kasih sayang Allah serta menegakkan peraturan-peraturan dan 
hukum-hukum Allah dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kejayaan 
ini tidak diukur dari kemampuan memonopoli kuasa politik, mengalahkan 
musuh, menguasai dan mengontrol ekonomi atau memiliki kekuatan- 

kekuatan lainnya. Jika orang-orang Islam berjaya dalam mendapat redho, 
cinta dan kasih sayang Allah serta dalam menegakkan hukum-hukum dan 
peraturan-peraturan Allah, inilah kejayaan yang hakiki. Semakin banyak 
hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah yang dapat ditegakkan, 
semakin berjayalah mereka. 

Pada sisi lain para pejuang Islam dinilai telah gaga1 bila mereka 
tidak be rjaya menegakkan hukum-hukum dan peraturan-peraturan Allah, 
walaupun mereka telah mendapat kuasa pemerintahan, menguasai dan 
mengontrol ekonomi, ketentaraan, ilmu pengetahuan dan berbagai kekuatan 

lainnya. Kejayaan yang sebenar adalah di Akhirat kelak ketika seseorang 
mendapat pengampunan dari Allah dan dapat masuk ke dalam surga dengan 
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rahmat Allah. Semua perjuangan di dunia ini bagaimana hebat dan cantiknya- 
pun, tidak ada maknanya bila tidak mendapat keredhoan Allah SWT. 

Untuk memahami persoalan kejayaan ini, mestilah dengan basyirah 
(pandangan mata hati) karena kalau hanya digali dengan mata lahiriah (mata 
akal) tidak akan tepat, karena pandangan mata lahiriah dan pandangan mata 
akal itu amat terbatas. Dengan pandangan mata lahiriah, kejayaan itu samalah 
seperti kejayaan orang-orang yang tidak beriman 

PEMBAGIAN KEJAYAAN : 
Abuya membagi 2 jenis kejayaan yaitu kejayaan hakiki dan kejayaan 

Nisbi (semu) 

1. Kejayaan Hakiki 
Kejayaan hakiki adalah kejayaan yang kekal abadi baik di dunia 
maupun di akhirat. Setiap kejayaan ini adalah rahmat Allah, baik 
kejayaan itu diberi melalui individu, atau kumpulan, tetapi 
malangnya orang tidak yakin dengan kejayaan hakiki ini karena 
ia hanya dapat dilihat dan dirasa dengan mata hati. Sedangkan 

kejayaan mengikut ukuran manusia hari ini adalah kejayaan 
yang nampak oleh mata lahir. 

2. Kejayaan Nisbi 
Kejayaan nisbi adalah kejayaan yang sementara waktu di dunia, 
seperti : kajayaan kaum Aad, kaum Tsamud. Bahkan si 
pembangunnya sendiri kadang-kadang belum dapat mengecapi 
nikmat kejayaan itu, telah mati dan tidak dapat melihat kejayaan 

di depan matanya. Kebanyakan kuasa-kuasa kejayaan tersebut 
telah Allah binasakan dan Allah telah abadikan dalam Al-Qur 'an, 
yang tinggal hanyalah sejarah untuk dilihat orang kemudiannya. 
Supaya umat-umat yang kemudian dapat melihat dan 
memastikan dengan mata hati supaya ia beriman. 
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USAHA UNTUK MENCAPAI KEJAYAAN 
Usaha Maknawiyah atau usaha secara taqwa, usaha juga namanya. 

Kebanyakan yang disebut usaha itu yang nampak saja seperti usaha dengan 
tulang empat kerat, membanting tulang dan sebagainya. Tetapi secara 
maknawiyah tidak dapat dikesan sehingga orang lain rasa tidak logik. Usaha- 
usaha maknawiyah inj ',llah beri dengan cara-Nya sendiri. Jadi usaha 
maknawiyah adalah usaha secara taqwa, inilah kejayaan yang ada jarninan 
Allah pembela bagi orang-orang yang bertaqwa. Walaupun mereka be rjayc 
dengan dunia tetapi hatinya sibuk dengan Allah. Abuya sangat mementingkan 
usaha taqwa ini dan mengatakan 90% kejayaan berasal dari usaha taqwa. 

Usaha Secara Lahiriah kalau disertakan dengan secara 
maknawiyah, maka kejayaannya dapat membawa taqwa yakni selamat dan 
menyelamatkan. Narnpak macarn lahirnya beke rja tetapi hatinya tetap dengan 
Tuhan. Kalau dia rasa kejayaan itu dari usahanya me ka dia akan rusak dan 
hanyut. 

RAHASIA MENDAPAT KEJAYAAN 
Sebab-sebab satu perusahaan, kaum atau bangsa mendapat 

kemenangan dan kemajuan di dalam berbagai-bagai bidang, ada sebab- 
sebab yang lahir, ada sebab-sebab yang batin, ada sebab-sebab yang tersurat 
dan ada sebab-sebab yang tersirat. Ada sebab-sebab yang dapat dilihat, 
ada sebab-sebab yang tidak dapat dilihat. Ada sebab-sebab yang logik. 
Ada sebab-sebab yang tidak logik. 

Umat Islam mencapai kemenangan dan kemajuan, sepatutnya tidak 
semata-mata bergantung kepada sebab-sebab yang lahir tetapi 
memperhatikan juga sebab-sebab yang batin. Umat Islam tidak bersandar 
dengan sebab-sebab yang tersurat saja, tetapi bersandar juga dengan sebab- 
sebab yang tersirat. Kemenangan dan kejayaan itu diperolehi dengan empat 
sebab seperti berikut : 
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Pertama : Melalui sifat taqwa 
Yaitu segala usaha dan perjuangan yang dilakukan dalam berbagai 
bidang kemajuan, ekonomi, penlbangunan, pendidikan, dakwah 
dan labla in  lagi dibuat di atas dasar taqwa. aalam berjuang 

hati tidak lalai dari pada bersama Tuhan dan syariat Tuhan tegak 
disitu. Di dalam berusaha tidak lupa baiki diri. Di dalam berjuang 

rasa bertuhan dipertajamkan. Di dalam berusaha rasa kehambaan 
makin dirasakan. Tidak lekang pergantungannya dengan Tuhan. 
Cara inilah Allah Taala memberi jaminan kemenangan dan 
kejayaan. Kemenangan dan kejayaan itu akan berlaku mengikut 

tahap-tahapnya. Kalau perjuangan itu besar, besar pulalah 
kejayaannya. Kalau kecil perjuangan itu kecil pula kejayaannya. 
Itulah yang dimaksudkan oleh Al-Quran: 

1) Berhak di atas Kami memberi kemenangan kepada orang 
mukrnin. 

2 )  Barang siapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya diberi 
dia jalan keluar dan diberi rezeki sekira-kira tidak tahu 
sumbernya. 

3) Barang siapa yang bertaqwa, nescaya diajarkan kamu akan 

ilmu. 

4) Maksud Rasulullah SAW, "Barang siapa mengerjakan apa 
yang ia tahu, nescaya Allah akan pusakakan apa yang dia 
tidak tahu." 

5) Inilah yang dimaksudkan oleh Wakiq (Guru Imam Syafie) 
kepada Imam As Syafie, "kalau hendak mudah menghafal, 

tinggalkan maksiat." 

Kedua : atas dasar berkat 
Kemenangan dan kejayaan yang diberi atas dasar berkat orang 
lain atau satu amalan yang dipandang besar oleh Allah Taala. 
Kejayaan ini juga dikurniakan Allah SWT kepada orang yang 
fasiq atau kafir. Seperti seseorang yang taat kepada kedua ibu 
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Yang diabaikan oleh umat Islam 
Seluruh dunia sekalipun u1ama'-ulama'nya, 

Senjata yang tersirat itulah yang paling tajam, 
Senjata yang tersembunyi itulah yang paling ampuh 
Untuk mengalahkan musuh-musuhnya, 

. Senjata lahir yang diusahakan oleh umat Islam 

Sama seperti yang ada pada musuh, 
Bahkan senjata yang ada pada musuh umat Islam 
Tzdak boleh menandinginya, 
Kerana kita juga berguru dengan musuh Islam, 
Lantaran itu hingga hari ini kemenangan 

Dan bantuan belum lagi datang, 
Kerana kita masih bersandar dengan musuh 
Hendak melawan musuh, 
Etapi senjata yang tersirat dun tersembunyi 
Itu tidak ada pada musuh, 

Senjata itu kita dapat dimct dari Tuhan, 
Jika kita memilikinya artinya kita menjadi orang Tuhan, 
Bila jadi orang Tuhan kita dapat pembelaan 
Dari Tuhan yang Esa, 
Tuhan bila-bila masa saja dapat 

mengalahkan musuh-musuh. 



BAB SEBELAS 
v 

Pandangan Abuya 
tentang Bersat u 
Menurut Islam 
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BERSNU merupakan masalah yang besar dan penting di dalam 

satu negara, negeri, perusahaan atau institusi. Berbagai usaha dibuat untuk 

mempersatukan manusia sampai mengeluarkan biaya dan usaha yang besar. 

Berbagai cara diusahakan untuk mempersatukan manusia : melalui olah 

raga, ekonomi, kebudayaan, teknologi, politik dsb, tetapi manusia tidak 

juga bersatu, tetap berpecah belah dan berkrisis. Manusia, termasuk para 

cerdik pandai, sudah tidak faham apa makna bersatu dan bagaimana 

mengusahakan pesratuan di kalangan manusia. 

Menurut Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad at Tamimi, 

bersatu bukanlah bermakna semua orang Islam bergabung dan duduk 

bersama dalam satu jamaah Islam yang besar di bawah satu kepemimpinan. 

Bersatu dalam Islam bermakna "Bersatu dalam mencintai Allah, 
memegang dan menegakkan hukum-hukum Allah ." Ini tidak 

bermakna semua orang Islam hams masuk ke dalam satu jamaah di bawah 
satu kepemimpinan. Bersatu secara inilah yang Abuya pe rjuangkan sejak 

40 tahun yang lalu dan sudah mulai nampak kejayaannya dalam jamaah 

yang Abuya pimpin sendiri. 

Menurut Abuya, bersatu yang hakiki merupakan bentuk perpaduan 

yang lahir hasil dari manusia takut kepada Allah, germ kepada neraka Allah 

dan cinta kepada Syurga Allah. Persatuan dan perpaduan itu ada hubung 
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kaitnya dengan hati. Pertautan hati itu pula adalah lahir dari takut kepada 

yang satu serta mencintai hanya yang satu yaitu takutkan Allah dan 
mencintai Allah semata-mata. Inilah yang menjalinkan rasa persaudaraan 
dan ukhwah yang mana adalah tumbuh di dalam hati manusia yang ia pula 

berhubung langsung dengan Allah yang Maha Esa. 

Dari kesatuan hati-hati manusia itulah maka timbulnya kesatuan 

yang lahiriah. Maka tercetuslah perpaduan yang ada hubungannya dengan 
tujuan yang satu iaitu tujuan menuju kepada keredhaan Allah S.WT. Dalam 

ha1 ini Rasulullah S.A.W bersabda tetang kesatuan hati: 

Maksudnya: 
"Roh-roh (hati-hati yang menyintai Allah (mengingat) 
itu timbal-menimbal di antara satu sama lain. " 

Inilah yang dikatakan bersatu mengikut pengertian yang sebenarnya, 

iaitu bersatunya manusia itu bersumber dari kesatuan hati-hati yang sama- 
sama mengingati Allah, mencintai Allah dan sama-sama takut kepada-Nya. 

Karena itu di dalam kesatuan umat Islam, manusia dengan manusia diikat 

oleh agama Allah S.W.T. Allah bertirman: 

Maksudnya: 

"Dan berpeganglah kamu semuanya dengan tali 
(agarna) Allah dun janganlah kamu bercerai-berai. " 

(Ali Zmran: 103) 

"Jangan kamu mengikut bermacam-macam jalan, 
nescaya kamu akan berpecah-belah " 
- (A1 An 'am: 153 ) 

Allah telah menegaskan kepada kita bahwa janganlah manusia coba 

mempersatukan manusia dengan jalan-jalan yang lain seperti nasionalisma, 

komunisma, sosialisma, demokrasi dan lain-lain., karena semua jalan-jalan 
itu hanya akan membawa manusia ini bercerai- berai dan berpecah-belah. 
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Bersatu di dalam Islam berarti kita meyakini, menerima, 
menghormati dan mengamalkan apa saja yang terkandung di dalam syariat 
Islam di dalam kehidupan kita sehari-hari,. Kemudian setiap hukurn kita 
jadikan dasar dan konsep hidup kita di dalam segala bidang dan urusan. 

Pokok dari pengertian ini ialah, pertama, bersama-sama kita 
mengakui wujudnya Allah S.WT serta mengakui sifat-sifat-Nya yang wajib, 
yang mustahil dan yang mubah. Kita juga takut kepada-Nya serta 
membesarkan-Nya. Kedua, setiap hukum yang kita terima, sama-sama kita 
amalkan dengan sungguh-sungguh. 

Ada lima hukum yang telah Allah sampaikan kepada manusia 
sebagaimana yang terkandung di dalam syariat Islam, yaitu hukum wajib, 
hukum sunat, hukum haram, hukum makruh dan hukum mubah. Dengan 
menerima dan mengamalkan kelima-lima hukum ini di dalam hidup kita, 
maka lebih terperincilah pengertian bersatu kita di dalam Islam. Bersatunya 
umat Islam ini berarti bersatu dalam menerima dan mengakui setiap hukum 
wajib dan bersatu pula dalam mengamalkan setiap yang diwajibkan itu. 
Kemudian umat ini pula bersatu dalam mengakui dan menerima hukum 
sunat- dan berusaha mengamalkannya setakat yang termungkin. Selain dari 
itu, setiap hukum haram sama-sama diterima dan diakui keharamannya 
dan adalah berkewajiban pulalah semua umat Islam ini menjauhkannya 
bersungguh-sungguh. 

Jika Allah telah menetapkan sesuatu itu makruh, umat Islam bersatu 
dalam menerima dan mengakuinya serta berusaha meninggalkannya 
mengikut keupayaan masing-masing. Dan manakala sesuatu itu telah 
ditetapkan oleh Allah sebagai hukum mubah, maka umat Islam hendaklah 
bersatu di dalam menerima keharusannya dan untuk mengamalkannya adalah 
terserah kepada seseorang itu kerana mengikut takrif hukum mubah, dibuat 
pun tidak menjadi suatu kesalahan dan meninggalkannya pun tidak mengapa. 

Selain daripada itu-, perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh 
syariat sebagai fardhu ain atau wajib ain hendaklah semua umat Islam 
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menerimanya sebagai fardhu ain dan hendaklah pula setiap individu 
mengamalkannya bersungguh-sungguh. Kemudian perkara-perkara yang 
dihukumkan sebagai fardhu kifayah pula hendaklah diterima oleh semua 
umat Islam sebagai hukum fardhu kifayah dan kemudian sama-sama 
bergotong-royong melaksanakannya. 

Di dalam A1 Quran, Allah telah menerangkan kepada kita siapakah 
musuh-musuh orang mukrnin serta siapakah yang dikatakan saudara kepada 
orang mukmin. Di antara musuh yang Allah tunjukkan kepada kita ialah 
Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrik. Oleh itu, siapa yang telah 
ditunjukkan oleh Allah sebagai musuh Allah dan musuh umat Islam 
hendaklah sama-sama kita mengakuinya sebagai musuh: dan sama-sama 
menjaga diri dan agama jangan sampai dirusakkannya oleh mereka. Dan 
siapa yang telah Allah tunjukkan sebagai saudara umat Islam, maka sama- 
samalah kita menjalin dan menghubungkan tali persaudaraan Islam kita. 

. Jelas kini, te rjawablah pertanyaan mengapa umat Islam hari ini tidak 
bersatu walaupun semuanya berada di dalam agama Allah. Apabila setiap 
individu Islam hari ini dapat berbuat apa yang telah diuraikan tadi, maka 
barulah umat ini dapat berpadu dan bersatu di dalam agama Allah. Tidak 
perlu seorang itu berada di dalam sebuah organisasi. 

Perlunya organisasi itu hanyalah sebagai ikhtiar untuk memperluas 
serta memudahkan lagi perpaduan dan persatuan urnat. Tetapi yang menjadi 
persoalan penting ialah setiap individu Islam mestilah bersatu dari segi akidah 
dan ibadahtya. Juga, pandangan, fikiran dan jiwanya mestilah sama dengan 
tindakannya. 

Hasilnya maka akan timbullah kemesraan sesama umat Islam dan 
tercetusnya rasa persaudaraan dan ukhwah Islamiah. Lantaran itu akan 
terjadilah satu gambaran umat Islam sebagaimana yang disabdakan oleh 
Rasulullah S.A.W. Maksudnya : 
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"Perumpamaan orang mukmin di dalam berkasih 
sayang adalah ibarat tubuh yang satu. Apabila sebagian 
dari anggotanya merasa sakit, rnaka seluruh anggota 
yang lain merasa sakit pula. " 

Inilah keindahan dan keagungan bersatu di dalam Islam. Ia adalah 
merupakan suatu ciri yang nyata dan menonjol. Tidaklah dikatakan bersatu 
kalau tidak lahir kasih sayang dan ukhuwah atau kalau tidak timbul bela 
membela antara satu sama lain. Bila satu bagiannya sakit, maka sakit pulalah 
bagian yang lain. Ini adalah karena hati yang sama-sama menuju kepada 

Allah itu akan merasakan kesusahan dan penderitaan orang lain sebagai 
kesusahan dan penderitaan dirinya sendiri, darah dazing orang lain seperti 
darah dagingnya sendiri dan nyawa orang Lain seperti nyawanya sendiri. 

Ciri-ciri ini jelas dipaparkan di dalam sejarah lerjuangan umat Islam 
di zaman Rasulullah S.A.W dan zaman para sahabat Kita telah perhatikan 
bagaimana kaum Muslimin di Madinah telah menjatli pembela dan penolong 
kepada kaum Muslimin di Mekah yang berhijrah ke "adinah. Kaum Arlsar 
telah membuat satu persiapan yang rapi dalam menerima sahabat-sahabat 
Muhajirin yang berhijrah dari Mekah bersama-sama Rasulullah S.A.W. 

Mereka tahu bahawa sahabat-sahabat mereka yang berhijrah dari Mekah 
adalah fakir-fakir kerana mereka meninggalkan rumah tangga, harta-benda 
dan kampung-halaman. Karena itu mereka telah menyediakan rumah-rumah 
tempat tinggal, makan, minuman, pakaian dan lain-lain. Malah ada di antara 
kaum Ansar yang bersedia menceraikan isterinya kalau dia ada dua isteri 
untuk dikawinkan dengan sahabat Muhajirinnya itu. 

Inilah ciri kasih sayang dan pembelaan di dalam perpaduan umat 

Islam. Perpaduan umat Islam yang semacam inilah yang menyebabkan 
jatuhnya dua empayar besar di masa itu iaitu Rom dan Parsi. Dan perpaduan 

di dalam kesatuan umat Islam yang begini jugalah yang menyebabkan Islam 
memerintah di tiga perempat muka bumi ini di zaman itu. 
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Bersatu umat Islam di zaman itu kerana mereka bersatu dari segi 
akidah dan ibadah, bersatu dari segi menerima dan mengamalkan setiap 
hukum hakam Allah dan bersatu di dalam semua bidang bidup yang telah 
ditetapkan oleb syariat, maka umat ketika itu dapat melahirkan satu 
tamaddun yang luar biasa yang dikagumi oleh setiap bangsa di dunia. Dengan 
kekuatan inilah, umat Islam ketika itu tidak bersandar kepada orang lain 
samada di segi niakan, minurn, ekonomi, sosial, pendidikan, ketenteraan, 
iktisad dan sebagainya. Umat Islam inilah yang dipuji oleh Allah S.W.T. di 
dalam firrnan-Nya: 

Maksudnya: 
"Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di 
tengah-tengah manusia, menegakkan yang maknrf dan 
mencegah yang mungkar dun kamu beriman kepada 
Allah. " - (Ali /mran: 110) 

Inilah puncak pada bersatu dalam Islam. Be rjayanya konsep bersatu 
di dalam Islam ialah apabila setiap tenaga umat Islam ini bersatu dalam 
satu fimgsi iaitu mencari keredhaan Allah S.W.T . di dalam setiap tindak 
tanduk kehidupan. Melalui cara ini sajalah baru dikatakan urnat Islam bersatu 
jiwa, tenaga dan fikiran. 



B A B  DUA BELAS 
I 

Pandangan Abuya tentang 
Asas Kekuatan 
JamaahINegara 
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UNTUK membangun sebuah jemaah perjuangan atau negara kita 
perlu tahu, apakah asas atau tapak untuk membina kekuatan dan ketahanan 
asas pada sebuah jemaah atau negara. Sebagaimana juga kita hendak 
membangun rumah, ha1 utama yang perlu kita fikirkan ialah sebidang tanah 
yahg mantap, tiang kayu serta batu yang h a t  dan tahan lama. Tanpa perkara 
penting itu, dinding dan atap cantik yang dibina dari luar itu tidak akan 
dapat menjamin rumah itu dapat ditegakkan dengan kukuh dan mampu 
menghadapi pukulan angin ribut dan topan. 

Di saat orang dan jamaah lain mementingkan anggota-anggota 
jamaah yang banyak, yang kaya, bergelar, berpendidikan, berkedudukan 
dan terpandang dalam masyarakat, Abuya memiliki pandangan yang jauh 
berbeda. Menurut Abuya, asas yang penting untuk kekuatan sebuah jemaah, 
sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang perlu ada pada setiap individu 
dan anggota jemaah : 

1. Iman yang sempurna. 
2. Ukhuwah yang kuat. 
3. Kesefahaman dan keselarasan di antara anggota dengan anggota, 

anggota dengan pemimpin dan pemimpin dengan pemimpin yang 
lain. 
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Bagi Abuya anggota yang ramai, kekayaan, gelar, pendidikan, 
kedudukan dalam masyarakat dsb adalah unsur tambahan saja yang akan 
bergma setelah ketiga asas kekuatan jamaah itu ada. Tanpa ketiga asas ini, 
anggota yang ramai, kekayaan, gelar, pendidikan, kedudukan dalam 

masyarakat akan menyebabkan semakin cepat hancur jamaah perjuangan 
atau negara tersebut. 

Setiap individu yang ingin menyertai perjuangan mesti melengkapkan 
diri dengan iman, sekurang-kurangnya iman bertarafAyan. Sifat-sifat orang 

yang mempunyai iman ayan ialah hatinya senantiasa mengingati ALLAH, 
senantiasa memikirkan ciptaan ALLAH dan senantiasa merasa dirinya 
diawasi oleh ALLAH. Cetusan dari iman itu akan timbullah dalam hatinya 
rasa malu terhadap ALLAH, rasa hebat terhadap ALLAH, rasa redha kepada 
ALLAH, rasa syukur kepada ALLAH, rasa tawakal kepada ALLAH, rasa 

kasih dan sayang kepada ALLAH, rasa sabar terhadap ujian-ujian ALLAH 
dan sifat mahmudah yang lain. 

Dengan cetusan rasa tersebut di dalam hati'seseorang, maka orang 
itu benar-benar akan memperoleh kemerdekaan dan kekuatan yang 

sebenarnya. Kekuatan dan kemerdekaan yang tidak dapat dikalahkan oleh 
kuasa apapun selain ALLAH. Demikianlah, betapa penting dan mustahak 
nya 'IMAN' dalam diri seseorang. Kalau diibaratkan sebagai mobil, maka 
iman merupakan mesiimya. Mesin yang baik tidak akan menjadi sebab 
melemahkan perjalanan sebuah mobil itu melainkan ALLAH saja yang dapat 

melemahkannya. Sebaliknya kalau mesin lemah, maka sebuah mobil itu 
akan mudah lemah pe rjalanannya walaupun tidak menempuh halangan, apa 
lagi kalau menempuh halangan, mobil itu akan langsung mati. 

Sebuah pe rjuangan yang dibangun oleh pejuang-pejuangnya yang 
h a t  iman, maka pe rjuangan itu dianggap h a t  walaupun anggotanya sedikit 
(minoritas). Sebaliknya perjuangan yang dibangun oleh pejuang-pejuang 
yang lemah iman dianggap perjuangan yang lemah sekalipun anggotanya 
banyak. Kedudukan itu telah ALLAH jelaskan di dalam A1 Quran: 
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Maksudnya : "Jika ada di kalangan kamu 20 orang yang sabar 
akan dapat mengalahkan 200 orang musuh. "(A1 Anfal : 65) 

Yang dimaksud oleh ALLAH 20 orang itu ialah 20 orang yang 
berjiwa tauhid, yang imannya kuat hingga menaikkan semangat berani 
berjuang dan cinta mati. Itulah kekuatan unggul yang tidak akan dapat 
dibina dengan sumber apa pun, kecuali melalui iman yang sebenarnya. 
Kalau setiap pejuang dapat menyiapkan diri dengan kekuatan itu, 
sesungguhnya sebagian dari kejayaan telah dapat kita capai. 

Ukhuwah dan persaudaraan yang h a t  di antara anggota jemaah 
juga merupakan unsur terpenting sebagai tapak dalam perjuangan. Ukhuwah 
juga turut menentukan h a t  atau lemahnya sebuah jemaah atau perjuangan 
itu. 

Oleh karena itu bagi setiap pejuang hendaklah masing-masing 
.,ierasa bertanggung jawab untuk membina ukhuwah sekaligus 
mempraktekkannya dalanl kehidupan serta berkorban bersungguh-sungguh 
dalam membina dan mengukuhkannya. Setiap orang mesti melibatkan diri 
dalam membina dan mengukuhkan ukhuwah. Lemah ukhuwah akan 
membawa lemahnya perjuangan. Jika perjuangan telah lemah, maka 
perjuangan itu akan menuju kepada kegagalan dan kehancuran. 

Abuya menguraikan beberapa perkara yang dianggap dapat membina 
ukhuwah (lihat Buku Inilah jalan Kita). Bila kita ikuti langkah-langkah itu 
dengan teliti dan hati-hati, insya ALLAH akan terbuka pintu ukhuwah untuk 
kita memasukinya dan mendapatkan intipatinya. Yaitu rasa persaudaraan 
yang membuat seseorang dapat merasakan kesusahan orang lain sebagai 
kesusahannya sendiri. Juga dapat merasakan kesenangan orang lain sebagai 
kesenangannya pula. 

Dengan merasakan itu sekaligus akan terhapuslah mazmumah, 
penyakit dan perusak jiwa manusia yang sangat berbahaya yaitu hasad 
dengki dan dendam kesumat. Dengan terhapusnya mazmumah itu berarti 
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bersemailah benih perpaduan, keamanan dan keharmonian di kalangan 

pejuang. 

Perpaduan adalah kekuatan yang kedua sesudah iman yang akan 

melindungi dan menyelamatkan perjuangan dari serangan musuh lahir dan 

batin. Ukhuwah melahirkan rasa kasih sayang, karena setiap kesalahan 

kawan ditegur dengan penuh tanggung jawab dan kasih mesra. Tidak ada 

perkataan atau perbuatan yang dapat menyakitkan hati atau memanaskan 

telinga. Bahkan teguran akan menambah perkenalan dan kesefahaman serta 

persaudarsan antara mereka. Dengan ukhuwah manusia akan senantiasa 

memelihara harga diri serta rahasia kawan. Karena mengasihi orang lain 

sebagaimana'mengasihi dirinya maka setiap keburukan'dan kelemahan 

kawan dipelihara rapi agar tidak diketahui oleh orang lain. 

Aspek yang ketiga adalah keselarasan dan kesefahaman yaitu 

tentang kesediaan bersama untuk menerima dan mengamalkan hukum- 

hukum Islam. Islam telah mengkategorikan semua perkara menjadi lima 

hukum yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan hams. Apa saja yang kita 

buat tidak akan keluar dari salah satu hukum tersebut. Kesefahaman antara 

kita hanya tercapai kalau kita semua bersedia dan sanggup untuk menerima 

perkara yang wajib sebagai wajib, lalu sama-sama diamalkan dan 

diperjuangkan. Yang sunat juga diterima sebagai sunat, lalu sama-sama 

berusaha untuk mengamalkannya serta memperjuangkannya. 

Tentang perkara yang haram, sama-sama pula menerima sebagai 
haram, sebab itu mesti ditolak serta diperjuangkan agar tidak berlaku dalam 

masyarakat. Yang makruh pun sama-sama dikatakan makruh, lalu coba 

ditinggalkan. Kemudian yang mubah kedudukannya sesuai selera. Hendak 

dibuat boleh, tidak buat pun tidak apa-apa. Yang baik adalah menjadikannya 

sebagai ibadah pada ALLAH SWT (dengan menempuh lima syarat yang 

sudah dibahas sebelumnya). 
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Itulah buah fikiran Abuya tentang konsep keselarasan dan 

kesefahaman yang dituntut oleh pe rjuangan Islam. Yakni sefaham dalam 

menerima dan mengamalkan serta mempe rjuangkan hukum-hukum ALLAH. 

Kalau dalam sebuah partai atau jemaah Islam, konsep itu dapat 

dilaksanakan secara bernmai-ramai dan berkelanjutan, maknanya jemaah 

itu mempunyai anggota-anggota yang sefaham dan itulah asas kekuatan 

jemaah itu. Coba gambarkan sejenak bagaimana bentuk dan suasana satu 

barisan tentara yang siap sedia untuk be rjuang. Mereka terdiri dari manusia- 

manusia yang mempunyai kesefahaman serta keseragaman lahir dan batin. 

Bertolak dari akidah, ibadah, akhlak, cita-cita dan tujuan yang satu, mereka 

maju ke medan perjuangan dengan langkah dan gerakan serta pakaian yang 

seragam. Mereka membangun benteng pertahanan yang kukuh, melalui 

rasa kesefahaman dan keseragaman yang dapat mereka buktikan. 

Itulah tentara ALLAH. Tentara yang terdiri dari pemimpin dan 

pengikut yang tahu dan mau menjalankan tugas masing-masing. Tentara 

yang anggota-anggotanya mempunyai iman dan ukl~uwah yang kuat. Juga 

mempunyai kefahaman, kejiwaan serta tindakan yang selaras dan satu 

tujuan. Tentara yang anggotanya mempunyai kesediaan dan kesanggupan 

untuk berkorban (sesuai kemampuan) demi menjayakan cita-cita pe rjuangan. 

Sikap itulah yang kita maksudkan mampu menjadi tapak perjuangan. Tapak 

yang kuat dapat pula menguatkan perjuangan. 

Itulah tiga sumber kekuatan yang asas bagi sebuah jemaah, 

organisasi atau negara. Tanpanya jemaah, organisasi atau negara akan mudah 

hancur. Perkara-perkara lain seperti uang, harta kekayaan, tenaga, 

kemahiran, kepandaian dan lain-lain hanyalah berupa kekuatan tambahan, 

yang hanya akan berfungsi bila kekuatan yang asas itu telah ada. Jika 

kekuatan yang asasi itu tidak ada, uang dan jumlah anggota yang banyak 

hanya akan menambah kocar-kacir keadaan. Ilmu pengetahuan dan 

kepandaian anggota juga tidak penting lagi. Kalau kekuatan iman dan 

ukhuwah tidak ada, semakin banyak orang yang pandai semakin cepat 
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perpecahan dan persengketaan terjadi sebagaimana f m a n  ALLAH clan hadis 
Rasulullah SAW : 

Maksudnya : 
"Kamu lihat mereka itu bersatu padu, tetapi hati mereka 
berpecah-belah. " (A1 Hasyr : 14) 

Dan Nabi SAW bersabda : 

Maksudnya : 
"Hampir tiba masanya bahwa kamu akan diserbu oleh 
bangsa-bangsa lain (musuh-musuh kamu) sebagaimana 
orang-orang menghadapi hidangan di dalam jamuan. 
Seorang sahabat bertanya, 'Ypakah karena ketika itu 
jumlah kami sedikit". Rasulullah.SAW menjawab, 
"Bahkan jumlah kamu di waktu itu banyak, tetapi 
kamu tak ubahnya seperti buih-buih di permukaan air 
sewaktu musim banjir. ALLAH akan mencabut rasa 
ketakutan dari hati musuh-musuh kamu dun sebaliknya 
dimasukkan ke dalam hati kamu penyakit 'AL WAHAN' 
". Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah SAW 
apakah A1 Wahan itu ?"Jawab Rasulullah SAW "ialah 
cinta dunia dun takut menghadapi maut. " (Hadis 
riwayat Abu Daud daripada Sauban) 
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Pandangan Abuya tentang 
Kesyumulan Islam 
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SEMUA kita tahu bahwa ISLAM adalah dgama yang syumul 
(kaafah) yang meliputi semua aspek kehidupan m,~nusia, berawal dari 
persoalan diri, keluarga, rumah tangga, jemaah, masynrakat, negara sampai 
kepada persoalan dunia internasional. Namun, boa1 bagaimanakah 
kesyumulan Islam itu dapat ditegakkan dalam setlap peringkat mulal Ila, i 

diri, keluarga, masyarakat, jemaah, negara seterusnya dunia internasional, 

kurang mendapat penelitian. Tegasnya, langkah praktis ke arah mencapai 
kesyumulan Islam dari tingkatan yang rendah menuju ke satu tingkat yang 
lebih tinggi tidak diperjelas. Kadang-kadang ucapan kesyumulan Islam itu 
sekedar untuk menyedapkan telinga para pendengar. Apa maksud 

kesyumulan Islam itu banyak orang tidak faham dan sudah tentu cara 
menegakkannya pun mereka tidak memahaminya. 

Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi mempunyai 
penafsiran tersendiri tentang kesyumulan Islam ini. Menurut Abuya, 
kesyumulan Islam ini berperingkat-peringkat : peringkat diri, keluarga, 

rumahtangga, jemaah, masyarakat, negara sampai kepada persoalan dunia 
internasional. Bentuk dan tahap kesyumulan Islam itu tidak sama antara 
satu tingkat dengan tingkatan yang lain. Adakalanya kesyumulan Islam itu 
tegak dalam diri tetapi tidak dalam rumah tangga; ada kalanya tegak dalam 
rumah tangga tetapi tidak tegak dalam jemaah dan begitu juga seterusnya. 
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Dengan kata lain, tegaknya kesyumulan Islam di suatu peringkat itu bukanlah 
jaminan tertegaknya Islam di peringkat yang lain. 

Jika kesyumulan Islam tidak tertegak dalam diri maka sudah tentu 

ia tidak akan dapat kita tegakkan dalam rumah tangga. Ini disebabkan 
menegakkan Islam dalam rumah tangga jauh lebih sukar daripada 
menegakkan kesyumulan Islam dalam diri. Jika kesyumulan Islam tidak 
dapat ditegakkan dalam rumah tangga, maka tidak usah diharapkan 
kesyurnulan Islam tegak di dalam jemaah, itu lebih sukar. Begitu juga, jika 
kesyumulan Islam belum dapat ditegakkan dalam jemaah, maka sudah tentu 

ia tidak dapat ditegakkan di dalam masyarakat. Kalau kesyumulan Islam itu 
tidak dapat ditegakkan dalam masyarakat sudah tentu kesyumulan Islam 
tidak dapat ditegakkan dalam negara. 

Yang menjadi tapak kesyumulan Islam bagi semua peringkat ialah 
kesyumulan Islam di dalam diri. Kesyumulan Islam dalam diri seseorang 
individu itu dicapai setelah ia dapat menegakkan perkara-perkara berikut : 

1. Mempelajari, memahami dan menghayati Rukun Iman yang 
enam sampai menjadi keyakinan yang padu di dalam hati. 

2. Memahami, meyakini dan melaksanakan Rukun Islam yang lima. 
Ia hendaklah memahami semua persoalan yang berkaitan 

dengan rukun-rukun Islam ini secara ilmiah dan kemudian 
melaksanakannya secara praktis. 

3. la mesti menegakkan akhlak pada peribadinya. Persoalan akhlak 
inilah vang dikatakan ajaran tasawuf. Akhlak itu terbagi dua : 
Akhlak terhadap Allah dan Akhlak terhadap sesama makhluk 
atau manusia 

Ketiga perkara itu (Iman, Islam dan Ihsan) mestilah tegak dalam 
diri seorang individu 1slam untuk mencapai tahap kesyumulan Islam di 
peringkat diri. Inilah individu muslim yang digelar insan kamil. Iman, 

Islam dan Ihsan hendaklah mendasari kehidupam kita sehari-hari. Jika ini 
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dapat dicapai barulah kita dapat meningkat ke satu tingkatan lagi, yaitu 
menegakkan kesyumulan Islam di dalam keluarga atau rumah tangga. 

Menurut Abuya, diantara ciri-ciri yang menunjukkan telah 
tertegaknya kesyumulan Islam di dalam sebuah rumah tangga ialah: 

a) Suami mampu memimpin anggota keluarganya ke arah 
mengamalkan Islam. 

b) Isteri, anak-anak atau siapa saja yang ada di dalam rumah tangga 
itu mentaati Allah, Rasul dan pemimpin rumah tangga (ayah 
atau suami). 

c)  Isteri-isteri dapat menjaga maruah dirinya ketika suami tidak 
ada di rumah. 

d) Isteri mampu mendidik anak-anak serta dapat menjaga 
kebersihan lahir dan batin dalam rumah tangga spserti soal 
pakaian, makanan, minuman dan lain-lain. 

e) Keluarga tersebut mempunyai sebuah rumah yang memiliki 
kamar-kamar yang dikhususkan buat tempat tidur ibu dan ayah 
(suami isteri) anak-anak perempuan dan anak-anak lelaki. 

f )  Jika tidak dapat shalat berjemaah karena rumah terletak jauh 
dari mesjid, maka anggota keluarga di dalam rumah tangga itu 
hendaklah mendirikan shalat berjemaah di rumah dengan bapa 
atau suami sebagai imam, isteri clan an&-an& sebagai makrnum. 

g) Isteri yang hendak keluar dari rumah (bersama mahram) mestilah 
mendapat izin dari suami. 

h) Isteri-isteri tidak membenarkan tamu datang untuknya tanpa 
mendapat izin dari suaminya. 

i) Seniua anggota keluarga hendaklah selalu berusaha supaya 
mempunyai sifat mahmudah dan menjauhi sifat-sifat 
mazmumah. Pergaulan, tutur kata dan gerak-gerik selalu dijaga, 
agar senantiasa sopan dan bermaruah 

j) Wujud suasana kasih sayang dan hormat-menghormati sesama 
anggota keluarga di dalam rumah tangga itu. 

k) Mempunyai rumah yang mengekalkan ciri-ciri kesederhanaan 
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menurut ajaran Islam. Tidak terdapat di dalarnnya lambang- 
lambang kemewahan, pembaziran dan hiasan-hiasan yang 
menyerupai orang kafir dan bertentangan dengan syariat Islam. 

1) Tidak terjadi pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. 

Itulah antara perkara-perkara asas yang perlu ditegakkan di dalam 
sebuah rumah tangga Islam dalam usaha menegakkan Islam sebagai satu 
agama yang syumul di dalam keluarga. 

Dari peringkat rumah tangga, kesyumulan Islam mesti dipe rjuangkan 
dan ditegakkan di dalam jemaah yang merupakan gabungan keluarga- 
keluarga yang disebut masyarakat kecil. Diantara tanda-tanda yang 
menunjukkan tertegaknya kesyumulan Islam di dalam sebuah jemaah atau 
masyarakat adalah jika jemaah itu dapat melindungi anggota-anggotanya 
dengan menyediakan semua keperluan hidup seperti makan minum yang 
halal, tempat tinggal yang aman, peluang pekerjaan yang sesuai, kemudahan 

mendapat pendidikan an&-an&, kemudahan mendapat pelayanan kesehatan 
dan bentuk keperluan lainnya. Oleh karena itu sebuah jemaah Islamiah itu 
mesti mampu mendirikan sistem pendidikan Islamnya sendiri, sistem 
ekonomi Islam yang bebas dari unsur riba, pabrik-pabrik yang dapat 
menyediakan bahan makanan dan alat-alat keperluan sehari-hari kepada 
anggota-anggotanya, mewujudkan rumah sakit atau klinik yang dapat 

memberi kemudahan perawatan dan pengobatan yang selaras dengan 
syariat dan membuka ladang-ladang pertanian dan pusat pentemakan yang 
berupaya menyuplai bahan-bahan mentah untuk membangun satu masyarakat 
yang berdikari dan dapat membangun kemajuannya sendiri. 

Dengan adanya usaha-usaha ini secara langsung atau tidak, anggota- 
anggota jemaah itu akan mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan, 
bakat dan minat masing-masing. Jemaah Islam ialah sebuah jemaah yang 
anggotanya tidak ada seorang pun yang menganggur! 

Ringkasnya, jemaah Islam yang syumul atau kaafah ialah jemaah 
yang mampu menjadi satu model negara Islam yang kecil atau bayangan 
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negara Islam. Cuma ada beberapa aspek tertentu saja yang belum dapat 
ditegakkan. Aspek ini ialah sistem perundang-undangan atau mahkamah 

secara Islam, dan ketentaraan secara Islam. Artinya, jemaah Islamiah belum 
mampu menegakkan mahkamah Islam yang dapat menjalankam hukum 
hudud kepada pencuri-pencuri atau penjahat-penjahat dan tidak dapat 
menegakkan sistem pertahanan dan ketentaraannya sendiri. Sebab kedua- 
dua aspek itu dipegang oleh negara. 

Jamaah Islam yang syumul menjadi payung kepada anggota- 
anggotanya dan masyarakat luar, dapat memberi khidmat kepada masyarakat 
melalui berbagai aktivitas kebaikan. Buah daripada kesyumulan Islam yang 
tegak di dalam sebuah jemaah Islamiah itu bukan saja dapat dinikmati oleh 

anggotanya tetapi juga oleh masyarakat luar. Susunan pengaturan dan 
program kegiatan serta khidmat masyarakatnya menjadikan ia seolah-olah 
sebuah 'kerajaan" kecil di dalam sebuah negara yang besar. 

Setelah kesyumulan Islam wujud di dalam sebuah jemaah, maka 
barulah Allah akan lnemberikan tanggung jawab yzng lebih berat dari itu, 

yaitu menegakkan kesyumulan Islam di dalam negara. Sebuah negara lslam 
yang sempurna ialah negara yang rakyatnya cinta dan takutkan Allah, 
memakai perundang-undangan dan sistem kehakiman yang berdasarkan A1 
Quran dan Sunnah. Dengan ini hukum hudud dapat ditegakkan secara adil 
dan seksama. Untuk itu, negara Islam mestilah berupaya melahirkan hakim- 

hakim yang berilmu, adil, berakhlak dan bertaqwa. Bukan itu saja, malah 
hakim-hakim itu hendaklah menlpunyai pengalaman yang luas, dalam ilmu 
dunia dan juga ilmu akhirat. 

Sebuah negara yang dapat menegakkan Islam secara syumul adalah 
negara yang dapat membentuk seorang pemimpin dan para menterinya 
yang faham tentang Islam, yang bertaqwa, yang adil dan yang 
mengutamakan kepentingan rakyat lebih dari pada kepentingan diri atau 
peribadi. Ia juga dapat membentuk gubernur-gubernur, bupati-bupati, 
camat-camat yang fahain tentang Islam, yang bertaqwa, yang adil dan 
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mengutamakan kepentingan rakyat lebih daripada kepentingan peribadi. Dan 
ia juga dapat membentuk panglima, komandan dan anggota tentara serta 
polisi yang bertaqwa, yang adil dan yang mengutamakan kepentingan rakyat 
lebih dari pada kepentingan din atau peribadi berserta satu angkatan tentara 
Islam yang anggota-anggotanya dapat didisiplinkan lahir dan batin agar 
senantiasa taat Allah dan Rasul. Tentara dan polisi yang shalat, berpuasa, 
berakhlak, berkasih sayang dan bertanggung jawab kepada keamanan 
negara, bangsa dan agamanya. 

Begitulah sifat-sifat tentara Islam di dalam sebuah daulah Islamiah. 
Lahimya lengkap dengan kekuatan fisik dan alat persenjataan yang modem 
(sesuai dengan perkenibangan zaman). Batinnya penuh dengan sifat 
mahmudah sebagai harnba Allah yang bertaqwa yang layak untuk mendapat 
bantuan Allah. 

Jadi jelaslah, jalan untuk menuju kepada tertegaknya kesyumulan 
Islam di dalam sesebuah negara itu tidaklah terlalu berat jika ia telah terlebih 
dahulu ditegakkan di peringkat jemaah. Sebuah jemaah Islamiah yang 
sempurna bagaikan wadah yang di dalamnya telah tegak sistem ekonomi, 
pendidikan, pertanian, pengobatan, perhubungan, kebajikan dan aspek-aspek 
hidup lain secara Islam. Dengan itu, untuk melangkah ke era seterusnya 
(yaitu ke arah negara Islam) tidaklah sukar, yaitu hanya dengan membesarkan 
dan memperluas lagi aspek-aspek yang telah ada agar mampu memberi 
khidmat kepada seluruh rakyat di dalam sebuah negara. Hal itu akan mudah 
dicapai jika asas-asas sebuah negara Islam yang sempuma telah wujud 
sewaktu di peringkat jemaah lagi. 
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ABUW adalah pelopor atau bapak pembangunan Ekonomi Islam di 

kurun ini. Jika orang berbicara tentang ekonomi Islam, khususnya di Asia 

Tenggara, ia tidak akan dapat melepaskan diri dari pengaruh buah fikiran, 

minda dan model yang telah Abuya bangunkan, baik ~llelalui Jamaah Darul 

Arqam dahulu maupun melalui Hawariyun dan Rufaqa. 

Menurut Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi, 

ekonomi adalah bagian dari perjuangan mengajak manusia kepada Allah. 

Dalam pe rjuangan menegakkan dan membangunkan Islam ini, ekonomi 

merupakan kekuatan tambahan yang utama setelah 3 (tiga) kekuatan asas, 

yaitu iman, ukhuwah, keselarasan dan kefahaman. Di mana tanpa ketiga 

pondasi tersebut maka kekuatan ekonomi akan mudah goyah sehingga Islam 

atau kebenaran yang diperjuangkan akan mudah dihancurkan oleh kebatilan. 

Niat dan tujuan berekonomi merupakan aspek penting sebelum 

memulai kegiatan ekonomi. Menurut Abuya, ada sepuluh tujuan utama 

berekonomi yaitu : 

1. Dengan ekonomi tersebut, kita ingin melahirkan kehidupan Islam 

dalam berekonomi. 

2. Dengan memiliki harta kita bisa mengerjakan ibadah asas. 
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3. Untuk membangun fardhu kifayah di bidang ekonomi sehingga 
terhapus dosa bersama. 

4. Untuk memberikan layanan kepada masyarakat (public service). 
5. Untuk dapat berdikari dan tidak bergantung kepada orang lain, 

terutama kepada orang bukan Islam. Dengan itu kita merdeka. 
6. Untuk pemanfaatan, efisiensi dan efektivitas sumber daya 

khususnya sumber daya alam yang kalau kita biarkan, kita akan 
berdosa. 

7. Untuk menghindari te jadinya monopoli atas surnber daya alam 
oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi. 

8. Untuk membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. 
9. Untuk mensyukuri nikmat Allah. 
1O.Untuk menjadi manusia yang sebaik-baiknya melalui pemberian 

kebaikan kepada masyarakat, seperti yang disebut dalam salah 
satu hadist rasulullah SAW, yang terbaik di antara manusia adalah 
yang paling banyak memberi manfaat kepada orang manusia 
lain. 

Berbeda dengan ekonomi yang diterapkan orang selama ini yang 
bertujuan semata mencari keuntungan material, Abuya membagi ekonomi 
kepada 3 (tiga) tingkatan yaitu : ekonomi fardhu kifayah, Ekonomi Komersiil 
dan Ekonomi Strategi. 

1. EKONOMI FARDHU KIFAYAH 
Ekonomi fardhu kifayah adalah ekonomi yang dibangun dengan 

tidak berorientasi pada keuntungan, karena tujuannya bukanlah untuk 
mencari laba melainkan untuk melahirkan kehidupan Islam dalam bidang 
ekonomi atau memenuhi keperluan asas umat Islam. Misalnya di suatu 
daerah, umat Islam memerlukan daging yang halal karena ditempat itu 
kebanyakan penduduknya tidak Islam sehingga susah untuk mendapatkan 
daging yang halal. Maka mengusahakan projek pemotonganlpenyembelihan 
hewan yang halal menjadi fardhu kifayah bagi orang-orang Islam yang 
tinggal di daerah itu. Bila tidak ada umat Islam yang mengusahakannya, 
maka seluruh umat Islam di daerah itu berdosa. Bila sudah ada sekelompok 
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orang yang membangunkannya, maka seluruh umat Islam terbebas dari 
dosa fardhu kifayah tersebut. 

2. EKONOMI KOMERSIL. 
Ekonomi komersil adalah ekonomi yang dibangun dengan 

berorientasi pada keuntungan material dengan tetap memenuhi aturan-aturan 
yang digariskan syariat Islam. Adapun tujuan membangunkan ekonomi 
komersil ini adalah sebagai berikut : 

1) Menyokong ekonomi fardhu kifayah yang non profit oriented. 
2) Untuk mendapatkan kemudahan hidup. Mencari kemudahan 

hidup dan keperluan dasar diperbolehkan, tetapi tidak sampai 
bermewah-mewah sampai mubazir. 

3) Untuk memudahkan menghadapi musuh. 
4) Untuk mencegah sumber daya alam agar tidak jatuh ke tangan 

musuh Islam atau ke tangan orang yang mendurhakai Allah 
SWT, karena mereka akan menyalahgunakannya. 

5) Membangun kemajuan dan peradaban Islam. Dengan itu umat 
Islam disegani dan ditakuti oleh musuh. 

6 )  Untuk dapat turut mengatur dunia berdasarkan hukum Allah 
didukung oleh teknologi yang canggih. 

7) Memberi layanan kepada masyarakat (Islam dan bukan Islam). 

Menurut Abuya, hukum membangmkan ekonomi komersial : adalah 
sunat atau wajib aradahi, tergantung situasi dan kondisi yang ada pada 
masa itu. 

Sunat (dianjurkan) 
Hukum asalnya adalah sunat dan ekonomi ini dibangmkan dengan 
bertujuan untuk mendukung ekonomi fardhu kifayah, seperti 
membantu jihad fisabilillah, membantu misi dakwah, membantu 
orang miskin dan anak yatim serta membangun perkampungan 
Islam 
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Wajib Aradhi (wajib mendatang) 
Hukum dasar ini dapat berubah menjadi wajib aradhi jika kekuatan 
ekonomi diperlukan oleh umat Islam untuk menghadapi musuhnya. 

3. EKONOMI STRATEGI 
Ada satu jenis ekonomi yang juga mesti menjadi perhatian bagi 

umat atau jamaah Islam yaitu : ekonomi strategi. Ekonomi ini dibangunkan 
dengan bertujuan : 

a. Menaikkan moral Islam agar Islam dipandang tinggi dan 
terhormat. 

b. Memudahkan (menjadi alat) menyampaikan dakwah (ajaran 
Islam). 

c . Meyakinkan orang kepada Islam. 
d. Menolak tuduhan dan anggapan negatif orang terhadap Islam. 

Dengan adanya proyek ekonomi strategi, terhapuslah anggapan 
bahwa Islam tidak bisa maju. 

e. Untuk membuat gentar dan menakutkan musuh. 

Mengenai sumber-sumber ekonomi, Abuya juga memiliki penafsiran 
yang jauh berbeda dengan sistem ekonomi yang banyak diterapkan banyak 
orang pada saat ini di dunia. Abuya lebih mementingkan aspek ketaqwaan 
dari pada kecerdasan, kekayaan intelektual dan ilmu ataupun sumber daya 
alam. Diantara sumber-sumber ekonomi dalam Islam adalah : 

1. Sifat taqwa. 
Sifat taqwa ini merupakan sumer utama ekonomi yang paling 
penting. 
Firman Allah bermaksud : 

"Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya 
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dun Dia 
memberi rezeki (kemudahan hidup) dari sumber dun 
jalan yang tak disangku-sangku. " (Ath Thalaaq: 2). 
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2. Sumber Daya Manusia. 

3. Sumber-sumber asli (sumber daya alam) sebuah negara, baik 
yang berada di atas bumi atau di dalam perut bumi. 

4. Bahan-bahan mentah yang diusahakan. Contohnya buah-buahan 
sebagai hasil perkebunan. 

5. Kepakaran (skill). 

6. Ilmu pengetahuan (science & technology) 

7. Buah pikiran (mind) tentang ekonomi. 

8. Kegigihan dalam berusaha. 

9. Istiqomah. Berjuang terns-menerns di bidang ekonoml. Tidak 
mudah menyerah dengan tantangan dan kesusahan dalam 
mempe rjuangkan ekonomi. Terus istiqamah. 

10.Doa. Dalam membangunkan ekonomi Islam sebagai sistem 
eltonomi yang haq, doa merupakan senjata utama bagi umat 
Islam. Bagi kita, kita yakin, usaha, tenaga dan kemampuan kita 
tidak memberi kesan. Yang memberi kcsan hanya Allah SWT 
Bersungguh-sungguhlah dalam bidang ekonomi, tetapi jangan 
lupa memohon keselamatan dan kejayaan dari Allah. 

Dalam membangunkan ekonomi Islam, Abuya selalu menekankan 
beberapa prinsip yang selalu diperhatikan, diamalkan dan diperjuangkan, 
diantaranya : 

1. Bersih dari riba, termasuk pinjaman dari bank konvensional yang 
berbunga tetap untuk perioda jangka waktu tertentu. 

2. Bersih dari perkara-perkara haram, misalnya dengan tidak 
menjual benda-benda yang haram seperti minuman keras. 

3 .  Bersih dari penindasan. Harga terlalu mahal melebihi yang 
seharusnya dalam Islam dinilai satu penindasan terutama 
terhadap rakyat kecil. 

4. Bersih dari monopoli dan oligopoli. 
5. Bersih dari hutang yang tidak dibayar. 
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6. Bersih dari unsur-unsur tidak bertenggang-rasa. 
7. Bersih dari berbohong dan ketidakjujuran. Hal ini berkaitan 

dengan nilai atau kualitas barang, harga barang, perjanjian, usaha 
yang sama dan lain-lain. 

8. Bersih dari ha1 yang melalaikan. Dalam berekonomi sesibuk 
apapun, mereka tidak boleh lalai dalam mengerjakan shalat, 
ibadah, menuntut ilmu yang wajib, akhlak, akhirat dan lain-lain. 
Bahkan agar usaha membangunkan dan memperjuangkan 
ekonomi Islam itu dibantu, ibadah-ibadah sunat perlu 
ditingkatkan seperti : shalat malam, baca Qur'an, bersedakah 
dan sebagainya. 

Dalam berekonomi, Abuya menyarankan agar setiap pelaksana 
ekonomi Islam memahami hakekat sebenarnya berekonomi dlam Islam, 
agar terbebas dari tipuan dunia atas nama profesionalisme. Menurut Abuya, 
hakikat ekonomi Islam adalah merasakan bahwa seluruh aset dan sumber 
daya yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi adalah milik 
Allah, bukan kepunyaan kita. Allah telah memberi kepercayaan kepada kita 
untuk mengelola alam dan segala isinya sesuai dengan kehendak Allah. 
Dengan kata lain, kita menjalankan aktivitas ekonomi adalah untuk 
meningkatkan keimanan dan kehambaan kepada Allah. Keuntungan 
yang diperoleh akan dikorbankan kembali pada jalan AlIah. 

Pendukung (tenaga penggerak) yang berkualitas dari ekonomi Islam 
adalah orang-orang soleh atau mereka yang bersungguh-sungguh untuk 
menjadi orang soleh. Mereka adalah pejuang-pejuang atau mujahidin Allah, 
bukan sekadar peke rja biasa yang hanya menunggu gaji atau keuntungan 
material setiap awal bulan. Mereka memiliki akhlak yang mulia, cinta pada 
Allah, jujur, pemaaf, peramah, tenggang rasa dan sifat terpuji lainnya. Mereka 
sanggup berkorban apa saja untuk menegakkan hukum-hukum Allah dalam 
ekonomi. 

Abuya tidak hanya memaparkan keindahan teori ekonomi Islam, 
tetapi membangunkannya sejak tahun 1968. Pada tahun 1994 ekonomi 
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Abuya di bawah benderaA1 Arqam Group of Companies telah dilarang dan 
ditutup oleh pemerintah Malaysia dan seluruh asetnya disita. Antara tahun 
1994-1997 ekonomi Abuya hanya sekadar bertahan saja, tidak mengalami 
pertumbuhan yang pesat sesuai dengan keadaan di malaysia saat itu. Barulah 
pada tahun 1997 Abuya mencoba bangkit lagi dan mengembangkan 
bisnisnya yang bermula dari Indonesia melalui Hawariyun Group. 
Sementara di Malaysia, Abuya bangunkan Rufaqa' Group yang terpisah 
dan independen dari Hawariyun. 

Dari sebuah perusahaan yang hanya memiliki 1 aktivitas ekonomi 
saja yaitu general trading (1997) dan 2 cabang di 2 kota di Indonesia, pada 
tahun 2002 ini Hawariyun telah memiliki lebih dari 4.00 rangkaian bisnis di 
dalam dan luar negera yang bergerak dalam bidang retail, supermarket, 
general trading, pendidikan, pelatillan dan pengembangan Sumber Daya 
Manusia, kebudayaan, Production House, entertainement, advertising, 
desktop publishing, tour and travel, restaurant dan cafe, warung 
telekomunikasi, warung internet, pertanian, perikanan & petemakan, general 
construction & pertamanan, klinik, toko obat, engineering consultant dsb. 
Seluruh aktivitas tersebut bemaung dalam 5 anak perusahaan yaitu : Hubullah 
Group, Suq A1 Anshar Group, Kebenaran Group, Ruhama Group dan 
Hawariyun Technology Center. 

Ketika hampir sebagian besar perusahaan di Indonesia menurun 
bahkan sebagiannya hancur di masa krisis ekonomi 1997-2000, tetapi dengan 
menerapkan kaedah-kaedah ekonomi Islam yang merupakan minda dan 
ilharn Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi, Hawariyun dapat 
berkembang dengan pesat. Tidak hanya bergelanggang di dalam negeri 
Indonesia, Hawariyun juga mengembangkan sayapnya di peringkat 
intemasional diantaranya Australia, Brunei, Singapore, Thailand, Malaysia, 
Jordan, Irak, Mesir, Turki, Arab Saudi, Maroko, Jerman, Perancis, Inggris. 
Beberapa misi bisnis untuk metr~buka cabang di Uzbekistan, USA dan Kanada 
telah dan akan dilaksanakan. 



14. Pandangan Abuya tentang Membangunkan Ekanomi Islam 

Pada tahun 2000, Abuya telah menggabungkan Hawariyun dan 
Rufaqa menjadi satu perusahaan internasional yaitu Zumala' Group 
International dan pada tahun 2002 penggabungan itu lebih disempumakan 
lagi di bawah nama Rufaqa' Group internasional. 

Penggabungan Hawariyun dan Rufaqa menjadi sebuah perusahaan 
baru, dari segi ekonomi memiliki potensi yang besar. Di tengah krisis yang 
melanda dunia maka baik Hawariyun maupun Rufaqa' yang membangunkan 
ekonomi Allah telah terbukti mampu bertahan bahkan berkembang hingga 
ke manca negara. Dengan wujudnya penyatuan maka akan wujudlah satu 
rangkaian produksi dan pemasaran yang luas untuk masing-masing 
perusahaan. Kedua perusahaan akan makin kokoh. Dan di sebalik itu ada 
potensi lain yang lebih besar yaitu sistem ekonomi Islam yang coba 
ditegakkan dalam kedua perusahaan itu. Konsep ekonomi Islam akan menjadi 
satu kekuatan yang berpengaruh di era kebangkitan Islam di alaf atau 
milenium baru ini. Sebagaimana ilham yang diterima Abuya Syeikh Imam 
Ashaari Muhamamad At Tarnimi bahwa kebangkitan Islam di Timur sedang 
berlangsung maka penggabungan perusahaan-perusahaan bangsa Timur 
diharapkan dapat menjadi bukti terwujudnya ilham tersebut. 
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ABUYA Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi meyakini 
betapa pentingnya mendidik generasi penerus yang akan meneruskan 
perjuang in dalam membangunkan Islam, menegakkah hukum-ht~kum Allah 
dalam segala aspek kehidupan manusia. 

Pendidikan yang ada di sekolah, pesantren dan berbagai universitas 
sekarang ini sudah diartikan sekadar transfer ilmu (sekalipun ilmu Islam 
seperti tauhid, fikih, tasawuf dan lain-lain) atau pendidikan moral yang 
tidak dikaitkan dengan cinta, takut dan rindukan Tuhan. Sistem pendidikan 
yang ada sekarang ini sekalipun dilabelkan Islam hanya mampu mengubah 
dasar, matlamat serta teknik pentadbiran lahiriah saja, tetapi tidak dapat 
mengubah jiwa manusia hingga membuatkan mereka merasa diri mereka 
hamba yang perlu patuh kepada ALLAH. Tegasnya, pendidik dan pemimpin 
dunia yang ada sekarang hanya mampu menjayakan pembangunan material 
saja sedangkan kejayaan besar seorang pendidik atau pemimpin ialah dapat 
melakukan pembangunan insaniah manusia sehingga mereka mengalami 
perubahan jiwa, fikiran dan fizikal. 

Sistem pendidikan yang ada sekarang melahirkan 2 (dua) jenis 
manusia yang ekstrim : sistem pendidikan tradisional melalui pesantren 
melahirkan manusia yang hanya berkutat kepada fikih, halal haram dan 
kurang memperdulikan kemajuan pembangunan material dan yang lainnya 
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adalah sistem pendidikan barat yang telah melahirkan manusia yang pandai 
membuat kemajuan material tetapi memisahkan Islam dan pembangunan. 

Dasar sistem pendidikan Abuya adalah mengubah individu-individu 
yang hidup dalam sistem jahiliah kepada peribadi-peribadi soleh dan solehah 
yang menjalankan sistem hidup Islam atas dasar cinta dan takutkan Tuhan. 
Dengan kata lain, sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh Abuya adalah 
untuk mengubah fikiran, jiwa dan fizikal manusia sehingga lahir zaman 
kegemilangan tamaddun manusia. 

Abuya mendasarkan pendidikannya kepada pembangunan insan 
yaitu untuk melahirkan manusia-manusia yang semula tidak kenal, tidak 
cinta, tidak takut dan tidak rindukan Allah kepada manusia yang kenal, 
cinta, takut dan rindukan Tuhan serta memiliki rasa bertuhan yang tajam. 
Mereka be rjuang membangunkan Islam dalam setiap aspek kehidupan tanpa 
upah dan gaji. Mereka be rjuang menegakkan peradaban dan empayar Islam, 
dengan tujuan menyelamatkan manusia dan dunia seluruhnya dari kekejaman 
dan pemusnahan. Keuntungan yang diharapkan bukan kekayaan dan 
kekuasaan tetapi keredhaan dan keampunan ALLAH. 

Salah satu keunikan sistem pendidikan Abuya adalah, sumber 
pengajaran dan ilmu pengetahuan yang semua itu berasal dari minda Abuya 
yang merupakan penafsiran A1 Qur'an dan As Sunnah untuk zaman ini, 
dan tidak dari kaedah-kaedah lain. Stail pendidikannya satu, ibarat air yang 
diminuni datang dari bukit, diminum oleh sesiapa saja yang lalu. Artinya 
tarbiah yang dibawa dari atas hingga ke bawah itu sumbernya satu, dari 
Abuya. 

Bahan pendidikan melalui A1 Quran dan Hadis ini adalah sebagai 
berikut : 

1. Mendidik jiwa tauhid agar tumbuh rasa kehambaan yang tinggi 
terhadap ALLAH SWT Ini dibuat dengan membawa manusia 
berfikir tentang kebesaran ALLAH, kuasa ALLAH, kehebatan 
ALLAH, kebaikan ALLAH, rahmat ALLAH serta nikrnat-Nya. 
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2. Mendidik hati agar rasa rindu dengan Syurga ALLAH, rahmat 
ALLAH, keampunan ALLAH, bantuan ALLAH dan lain-lain. Ini 
dilakukan dengan menyebutkan khabar-khabar gembira (tabsyir) 
tentang perkara-perkara tersebut. 

3.  Mendidik iman dan taqwa di hati agar manusia merasa germ 
dengan Neraka dan azab ALLAH, serta ancaman-ancaman dan 
kemurkaan ALLAH. Hal ini didapati dengan menyebut perkara- 
perkara yang menakutkan manusia (tanzir). 

4. Mendidik manusia agar melakukan amal soleh dan berakhlak 
mulia. Untuk itu, A1 Quran banyak menceritakan sejarah hidup 
para nabi, rasul dan orang-orang soleh yang patut dijadikan 
panduan hidup manusia. 

5. Mendidik manusia agar menghindari sifat-sifat jahat dan agar 
selarnat dari api Neraka. Maka diceritakan perihal orang-orang 
jahat atau musuh ALLAH seperti Firaun, Narnrud, Qarun, Haman 
dan lain-lain. 

6 .  Mendidik manusia agar memiliki sikap hidup yang khusus 
sebagai seorang Islam, agar selamat di dclnia dan di Akhirat. 
Maka A1 Quran mengajarkan tentang syariat atau hukum-hukurn 
ALLAH. Ada perkara haram dan makruh yang perlu dijauhi. 
Ada pula perkara wajib, sunat dan mubah yang perlu buat. 

Demikianlah secara ringkas garis panduan tentang kaedah 
pendidikan Abuya yang merupakan kaedah pendidikan yang pernah 
diamalkan oleh Rasulullah SAW Mengikutinya akan menjadikan seseorang 
itu beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia dengan ALLAH dan dengan 

sesama manusia, dan membanyakkan amal-amal soleh. Ini dapat kita lihat 
pada pribadi Rasulullah sendiri, dialah orang yang paling banyak 
melaksanakan bahan-bahan didikan dari ALLAH itu. 

Hal ini sangat berbeda dengan pendidikan sekular hari ini yang cuma 
mendidik ke arah pembangunan material yang cuma satu juzuk kecil dalam 
pendidikan Rasulullah. Pembangunan material tanpa pembangunan insan, 
iman dan akhlak akan melahirkan masyarakat yang timpang dan pincang. 
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Keadilan, keamanan dan kebahagiaan hidup masyarakat di dunia hilang. Di 
Akhirat tentu lebih dahsyat lagi. 

Diantara ciri lain proses didikan Abuya adalah tidak mengira masa 
dan tempat. Setiap kali berkumpul, bertemu dan berhimpun selalu ada proses 
didikan. Di mana saja Abuya berada bersama manusia, percakapannya, 
gerak-geriknya dan sikapnya bersifat mengajar dan mendidik. Tidak ada 
baginya istilah pengajian resmi dan pengajian tidak resmi. Oleh karena itu 
siapa saja yang bertemu dengan Abuya senantiasa mendapat ilmu dan 
bimbingan dari beliau. Kadangkala proses didikan itu berlangsung dalam 
majelis makan, menyambut tetamu, perjalanan dalam bus, atau bincang- 
bincang tidak resmi. Bahkan Abuya mengekalkan suatu proses didikan 

melalui program XPDC. Berbagai jenis aktivitas dapat dilakukan selama 
XPDC : kuliah, tarbiah, ulasan, tanya-jawab, negoisasi bisnis, rehlah, dakwah 
dan lain-lain. XPDC ini tidak hanya dilakukan Abuya di dalam negeri saja, 
tetapi juga di luar negeri termasuk di Indonesia, Thailand, Filipina, Timur 

tengah dan Eropa. Di Thailand Abuya membeli sebuah bus mewah bertingkat 
untuk program XPDC ini yang Abuya sebut sebagai Universitas bergerak. 
Selama 10 tahun hidup di luar Malaysia Abuya selalu berada dalam program 
XPDC untuk mendidik pengikut-pengikutnya menjadi orang Tuhan. 

Dalam sistem pendidikan Abuya, hubungan antara pengikut dengan 
pemimpin bagaikan murid dengan guru, dan hubungan murid dengan gum- 
gurunya bagaikan anak dengan ibu-ayahnya, sedang antara murid-murid 
yang muda dengan murid yang lebih tua bagaikan adik dengan abang dan 
kakak-kakak. Semuanya bagaikan dalam satu keluarga yang berasal dari 
satu ayah dan satu ibu. 

Salah satu ha1 penting yang menjadi dasar sistem pendidikan Abuya 
adalah kaedah pendidikan 24 jam. Sesuai dengan manusia itu yang Allah 
ciptakan untuk beribadah kepada Allah yaitu tunduk patuh kepadaNya. 
Seperti yang kita ikrarkan dalam shalat : 'Sesungguhnya shalatku, hidupku, 

matiku keseluruhannya hanya untuk Allah Ta'ala'. Jadi untuk membentuk 
manusia-manusia yang seluruh hidupnya hanya untuk Allah, maka 
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pendidikannya juga mesti be jalan 24 jam. Bukan terbatas dari jam 8 pagi 
sampai jam 2 petang saja, atau sampai jam 11 malam, tetapi 24 jam. 

Pendidikan dalam sekolah-sekolah yang Abuya bangunkan memiliki 
program resmi dan program tidak resmi, ada silabus resmi ada silabus 
tidak resmi. Silabus resmi yang ditulis di kertas mengikut tahapan- 
tahapannya. Program resmi itu bermula dari jam 7 pagi sampai jam 5 petang. 
Tetapi program tidak resmi tidak dibatasi dengan masa dan tidak disukat- 
sukat ilmu itu. Tidak ada batas yang diberi pada anak. Kalau ilmu dan 
didikan itu hanya diberikan pada program resmi, maknanya ilmu itu disukat. 
lni satu penzaliman. Dalam dasar komunis, kapitalis, memang ilmu itu 
disukat. Tetapi dalam Islam kalau disebut orang alim itu, seluruh persoalan 
hidup dia boleh selesaikan. 

Uslub sistem pendidikan Abuya adalah berpadu : kesepaduan dalam 
isi ilmu, kesepaduan dalam tindakan dan kesepaduan masa dan tempat. 
dahan atau ilmu yang dipakai untuk pendidikan Abuya adalah ilmu yang 
tepat yang bersumber dari A1 Qur'an dan As Sunnah. Oleh karena ia sesuai 
dan tepat dengan fitrah manusia, tidak berlaku trial and error atau kaidah 
mencoba-coba dalam sistem ini. Sedangkan ilmu yang diambil dari pada 
fikiran dan pengalaman manusia, tidak 

Kesepaduan dalam tindakan yaitu berlakunya gabungan ilmu dan 
khibrah atau ilmu teori dan praktikalnya. Contohnya, guru menceritakan 
dalam kelas tentang sembahyang, di luar kelas anak di bawa ke surau, ke 
masjid agar dapat terus bersembahyang bersama. Abuya belum akan 
menganjurkan murid-muridnya melakukan suatu amalan sebelum beliau 
sendiri lakukan amalan tersebut secara istiqomah untuk jangka waktu yang 
lama. Misalnya saja tentang shalat tahajud, Abuya baru 'mewajibkan' shalat 
malam kepada setiap pengikutnya, setelah beliau sendiri selama 30-40 tahun 
istiqamah membangunkan shalat malam. 

Kesepaduan masa, tempat dan lingkungan tempat tinggal sangat 
penting. Di luar sekolah keluarga dan lingkunganlah yang mendidik manusia. 
Karena itu dalam sistem pendidikan Abuya tidak ada pemisahan antara 
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sekolah dengan rumah dan kampung. Anak-anak sekolah dilibatkan ke dalam 
program.jamaah. Kegitan jamaah, itulah kegiatan anak-anak. Guru dan 
masyarakat contoh dalam perkampungan Islam adalah merupakan sillabus 
yang hidup. Anak-anak belajar mengikut apa yang mereka lihat. Apa yang 
mereka dengar dari gurunya akan mereka buat. Begitu juga dengan apa 
yang terjadi di lingkungan mereka. Apa yang dibuat oleh masyarakat Islam 
di kampung itu akan mereka tiru dan buat. Karena itu penting 
membangunkan masyarakat Islam sebagai tempat pendidikan informal bagi 
anak-anak. 

Hasil pendidikan Abuya yang berusaha menanarnkan iman, telah 
lahir peribadi-pribadi yang ibadah, akhlak, pengorbanan dan perjuangan 
mereka begitu hebat. Mereka sanggup mati syahid demi mempertahankan 
hak ALLAH dan Rasul. Mereka berhabis-habisan membelanjakan harta 
kekayaan untuk perjuangan Islam, membangunkan Islam dalam segala aspek 
kehidupannya. Akhirnya wujudlah sebuah masyarakat Islam atau masyarakat 
madani kecil yang sangat unik, cantik dan indah yang tiada bandingannya 
dengan masyarakat lain di dunia. Merekalah masyarakat Islam yang menjadi 
contoh kepada orang ramai yang sudah melupakan Islam atau membataskan 
Islam hanya pada ibadah ritual saja. 
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ABUYA memiliki konsep sistem kesehatan yang berbeda dengan 
sistem kesehatan lain baik sistem kesehatan yang bukan Islam ataupun 
yang dilabelkan Islam. Sistem kesehatan Islam sejati inilah yang sudah 
Abuya bangunkan sejak tahun 1975 dan sekarang sudah terbangun beberapa 
klinik, rumah sakit, toko obat di Malaysia, Indonesia dan beberapa negara 
lain. 

HIKMAH ALLAH BERIKAN SAKlT 
Mula-mula Abuya menguraikan akar pennasalahan setiap penyakit 

yang Allah timpakan kepada manusia, baik dia orang Islam, kafir ataupun 
nlukmin. Dengan memahaminya, mudah-mudahan pesakit, keluarga dan 
yang merawatnya faham maksud Allah berikan penyakit tersebut sehingga 
bertambahlah iman dan ketaqwaan mereka. Menurut Abuya ada tiga tujuan 
utama mengapa Allah timpakan penyakit pada seseorang itu : 

1. Untuk penghapusan dosa, rahmat dan peningkatan derajat. 
Sakit bukan saja menjadi bala, tetapi juga merupakan rahrnat dan 

kasih sayang Allah kepada hambaNya. Sakit dan ujian yang ditimpakan 
kepada seseorang yang diterima dengan penuh rasa hamba, kalau dia 
berdosa, itu adalah penghapusan dosa. Kalau dosanya terlalu sedikit, maka 
sakit itu merupakan peningkatan derajat atau pangkat baginya di akhirat 
kelak. 
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2. Penginsafan 
Melalui cara ini Allah hendak memberi keinsyafan pada seseorang, 

sebab selama ini ceramah agama, pengajian, nasehat orang lain, tidak dapat 
menyadarkannya. Tetapi bila ditimpa sakit, didikan dari Allah, sebagian orang 
boleh mendapat keinsafan. Insaf itu dirahmati Allah. Dia sadar dan insaf 
bahwa hakekat sakitnya itu adalah karena dosa-dosanya. Maka dia sabar 
dan redha dengan penyakitnya. 

3. Kutukan Allah 
Apabila Allah sudah marah atau kutuk seseorang itu, maka 

diazabNq a di dunia lagi sebelum di akhirat nanti. Biasanya kalau ada hubungan 
dengan kutukan Allah, susah hendak sembuh. Bila orang semacam ini 
ditimpa sakit, baik ketika sakit ataupun sesudah sembuh, dia akan bertarnbah 
lalai dan lupa dengan Tuhan, bertambah jahat. Imannya semakin rusak. 
Kalau mereka mati, mereka mati terhina. 

SYARAT DOKTERJPERAWAT ISLAM 
Setelah menerangkan asal sumber setiap penyakil, Abuya 

menerangkan persyaratan dokter atau perawat Islam yang akan menjadi 
tabib. Setiap dokter Islam, ia mestilah seorang yang warak dan bertaqwa. 
Sebelum mengobati pesakit dengan standard penobatan modem, dia mesti 
pastikan biodata atau latar belakang pesakit terlebih dahulu. Apa sebab- 
sebab sebenar penyalutnya itu. Apakah karena Allah sayang? atau karena 
Allah ingin insailcan dia atau karena Allah kutuk dia. n g a s  utama seorang 
dokter atau perawat Islam adalah merawat penyakit batin dari pesakit, 
tidak hanya penyakit lahirnya saja. Diharapkan setelah sembuh dan keluar 
dari rumah sakit maka iman, taqwa, rasa hamba, rasa bertuhan dan 
pe rjuangan dari pesakit, dokter dan perawat semakin meningkat. 

Dalam Islam dokter bukan sembarangan dokter yang hanya melihat 
dari aspek lahir saja. Begitu juga dengan yang sakit. Sebab itu orang yang 
sangat soleh atau memiliki ketaqwaan yang tinggi, dia tidak mau berubat, 
jika dia sakit. Dia bemntung dapat penyakit yang merupakan penghapusan 
dosa dan peningkatan derajat di sisi Allah. Bagi dia sakit adalah pahala gratis, 
anugerah dari Tuhan tanpa ia membuat berbagai ibadat. Bila kita beribadah, 
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berjuang, sering kali datang rasa megah, rasa riya, rasa hebat diri dsb, 
tetapi bila ditimpa penyakit tidak ada rasa bangga dan megah akibat penyakit 
itu. 

Menurut Abuya sebagian penyakit lahir itu, adalah luahan dari 
penyakit batin. Penyakit lahir ini tidak akan sembuh sebelum penyakit 
batinnya disembuhkan dahulu. Seorang dokter Islam mesti paham mengapa 
dan kenapa seseorang itu ditimpa penyakit. Adakah sakit itu semata-mata 
penyakit lahir atau luahan dari penyakit batin. 

PENYAKIT SUKARDISEMBUHKAN 
Selain itu ada beberapa penyakit yang sukar hendak disembuhkan 

walaupun pada zahimya dia sudah diberi berbagai ubat dan perawatan dengan 
teknologi canggih. Di antara sebabnya adalah : 

1. Derhaka pada kedua ibu bapak atau mencabar 'hhan 
Penyakit ini hanya dapat disembuhakan dengan meminta maaf 

sungguh-sungguh kepada kedua ibu bapak atau bertaubat sungguh-sungguh 
kepada Tuhan. Karena itu dokter yang merawatnya mesti paham sebab 
penyakit ini. Setelah dia paham, maka selain diberi ubat-ubat lahir, dia juga 
menyarankan pesakit untuk meminta ampun atau bertaubat kepada Tuhan. 

2. Mencacatkan orang atau wali Allah 
Mencacatkan orang-orang Allah ini sangat berbahaya, sebab 

Rasulullah SAW bersabda : "Daging para ulama itu racun. Barang siapa 
yang memakannya nescaya ia binasa". Bukan semua ulama tetapi ulama 
yang amilin. Siapa yang mengata, mengeji, memfitnah atau menyesatkan 
ulama yang arnilin, kalau dia tidak betul-betul taubat, kalau mati nanti munglun 
dia terhijab untuk nlati dalam iman. Bila dia sakit sakitnya susah disembuhkan 
atau bila sudah sembuh hidupnya sudah tidak menentu. Rumah tangganya 
hancur, tiada ketenangan. Karena itu dokter yang merawatnya mesti paham 
sebab penyakit ini. Setelah dia paham, maka selain diberi ubat-ubat lahir, 
dia juga menyarankan pesakit untuk meminta maaf kepada orang Allah 
tersebut dan kalau dia sudah meninggal, banyak-banyaklah hadiah A1 fatihah 
atau Qulhuwallah. 
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3. Akibat zalim kepada makhluk Allah. 
Pernah seorang sakit berpuluh tahun tidak sembuh-sembuh. 

Kemudian dia pergi kepada seorang doktor Cina Islam. Doktor itu tanya : 
"Apakah kamu memelihara ikan atau burung?". Diapun cerita bahwa dia 
memelihara ikan dalam akuarium dan burung dalam sangkar kecil. "Ini 
yang menyiksa kamu. Kamu biarkan mereka dalam tempat yang kecil. 
Mereka tidak bebas. Kau azab makhluk Tuhan, patutlah Allah azab kamu. 
Coba bebaskan binatang-binatang itu". Setelah dia bebaskan, sekejap saja 
dia sembuh. Ternyata orang yang zalim, Allah balas semasa di dunia lagi. 

ASAS S m A P  OBAT : BANGUNKAN JIWA 
Kadang-kadang sakit ini ada hubungannya dengan jiwa. Ada orang 

yang tidak boleh kena uji jiwanya, sehingga bila jiwanya bergolak akan 
memberi kesan pada fisiknya. Sebab itu bila diperiksa dokter biasa, secara 
lahir tidak ada sakit. Tetapi dirinya merasa sakit. Bagi doktor Islam yang 
bertaqwa, pesakit seperti ini perlu dikuatkan dengan tauhid. Perlu 
dibangunkan jiwanya dengan cintakan Allah selain diberi obat secara lahir. 
Obat itu sampingan saja, bukan asas. Obat mesti diberi juga sebab sudah 
ada kesan pada fisiknya. Tetapi merawat jiwa yang tidak tenang, perlu 
diutamakan yaitu dengan mengajak mengingati Tuhan, karena "Hanya 
dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. ". 

TUJUAN MANUSIA BEROBAT 
Agar sakit dan usaha kita untuk mengobatinya bernilai ibadah di 

sisi Allah, kita mesti paham dulu mengapa kita hidup di dunia ini. Tujuan 
kita dihidupkan oleh Allah SWT ialah untuk mengabdikan diri kepadaNya 
dan menjadi khalifahNya di muka bumi. Artinya segala persoalan hidup di 
atas muka bumi ini hendaklah diatur sesuai dengan kehendakNya. Jadikan 
sebagai bekal untuk keselamatan hidup kita yang kekal abadi dia khirat 
kelak. Badan dan fisik yang sehat amat penting bagi setiap orang muslim 
dalam melaksanakan dua tugas besar ini. Sakit akan menghalangnya dari 
beribadah dan mengatur muka bumi ini. Maka dia berusaha untuk mengobati 
penyakitnya agar dapat melaksanakan 2 (dua) tugas besar itu dengan sebaik- 
baiknya. Badan yang sehat ini akan dapat membina kecerdasan aka1 yang 
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sangat penting untuk bertindak, berfikir dan merancang derni masa depan 
Islam. Rasulullah SAW bersabda : 

"Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada 
mukmin yang lemah". 

SAKIT DAN JENIS PENYAKIT 
"Dalarn diri anak adarn ada seketul daging. Jika ia 
baik (sehat) rnaka baiklah (sehatlah) sekalian anggota 
(tubuh badan).  Jika ia rusak (saki t )  rnaka 
rusaklah(sakit1ah) sekalian anggota (lahir manusia). 
Ketahuilah itulah hati." 

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW mengkategorikan jenis 
penyakit kepada dua : 

- Penyakit lahir, terjadi pada anggota badan yang lahir 
- Penyakit Batin (hati), terjadi pada rohani atau jiwa manusia. 

Keduanya saling berkait. Di antara kedua je~s  penyakit ini, kesehatan 
rohani lebih diutamakan karena mempengaruhi kesehatan anggota lahir 
manusia. Jasad lahir yang sehat belum tentu melambangkan jasad batin 
manusia yang juga sehat. 

Jasad lahir adalah anggota badan fisik yang dapat dilihat dengan 
mata kasar sedangkan jasad batin adalah jasad ghaib yang menggerakkan 
seluruh anggota badan berfikir, merasa, mengingat, mengetahui, memahami 
dan apa saja yang kita miliki dalam diri yang lebih dikenal sebagai roh. 
Seandainya satu dari anggota jasad lahir kita tidak lagi dapat digunakan, 

kita masih wajib bersyukur pada Tuhan karena masih ada 1001 jeNs anggota 
lagi yang ada pada diri kita yang masih dapat digunakan. Tidak mengapa 
kalau kaki kita sakit, kita hanya tidak dapat berjalan, tetapi kalau hati yang 
sakit, kita akan hilang kebahagiaan. 

Sedang berlaku di depan mata kita kini penyakit-penyakit putus 
asa, kecewa, resah gelisah, penderitaan jiwa, kacau balau fikiran, rendah 
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Baginda berjaya mengobati penyakit masyarakat (bagaimana Rasulullah 
mengobati penyakit masyarakat). Karena itu kita perlu mengikuti jejak 
langkah baginda, obati krisis jiwa, ketegangan fikiran dan kejahatan batin 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ketengahkan kepada masyarakat 
pengertian hidup yang hakiki yang dapat mengembalikan manusia kepada 
fitrahnya. Formula untuk menjamin kebahagiaan hati dan keselamatan 

manusia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat yang kekal abadi. 

PENGOBATAN ROHANI 
Selain dari mengobati penyakit lahir menggunakan kaedah 

tradisional, hemopathy, akupunktur dan sebagainya ada satu kaedah lagi 
yang disarankan oleh Rasulullah SAW yaitu pengobatan Rohani. 

Setelah berusaha dan berikhtiar untuk menyembuhkan penyakit 
yang dihadapi, umat Islam dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah. 
Banyak kisah sejarah yang memaparkan bagaimana Rasulullah SAW, para 
sahabat dan orang-orang soleh menyerah diri kepada Allah setelah habis 
usaha dan ikhtiar mereka. 

Misalnya kisah Ibrahim Adham, seorang raja Iraq. Sebelum beliau 
menjadi wali, kehidupan sehari-harinya mewah sekali. Beliau sering keluar 

berburu di hutan. Suatu hati ketika sedang makan, datang seekor gagak 
menyambar rotinya lalu dibawa terbang. Ibrahim Adham lantas mengejar 
dengan kudanya. Tetapi burung gagak terbang semakin tinggi dan semakin 
jauh pula. Karena kuat keinginannya untuk mengetahui rahasia di balik 

peristiwa itu maka diikutinya terus burung gagak itu sampai ke dalam hutan. 

Di bawah sebatang pohon didapatinya sesosok tubuh manusia dalarn 
keadaan terikat kaki dan tangannya. Lantas baginda bertanya kepada pemuda 
tersebut, "mengapa saudara berada di sini dalam keadaan begini?" Orang 
itu menjawab, "Saya seorang saudagar. Sedang saya lewat di sini barang 

dagangan saya dirampok dan kedua tangan dan kaki saya diikat. Saya 
tidak dapat melawan karena jumlah mereka terlalu banyak". Di tanya lagi, 
"Sepanjang kaki dan tangan kamu diikat siapa yang memberimu makan?" 
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diri (inferiority complex), kesunyian, kekosongan hati, rasa keseorangan, 
ketegangan perasaan dan lain-lain bentuk sakit jiwa. Dan sedang terjadi 
juga dalam masyarakat hari ini penyakit-penyakit hasad dengki, bakhil, gila 
dunia, dendam, cepat marah, jahat sangka, tarnak, mementingkan diri sendiri, 
mudah takut, sombong, riya', ujub dan lain-lain. 

Walaupun sakitnya tidak nampak oleh mata kasar dan h a n g  diberi 
perhatian dan perawatan yang serius, tetapi siapa berani menafikan hakikat 
ini? Bahwa jumlah orang yang sedang menderita penyakit jiwa saat ini lebih 
banyak daripada jumlah penderita sakit fisik yang ada di rumah sakit. 

Kepakaran dan kebijaksanaan manusia seharusnya lebih serius 
memikirkan pengobatan kepada penderita sakit batin seperti seriusnya kita 
terhadap pengobatan fisik dan lahiriah manusia. Sebab orang yang menderita 
sakit fisik seperti penyakit jantung, ginjal, kencing manis dan lain-lain tidak 
pemah membunuh diri dan membunuh orang lain. Tetapi penderita sakit 
batin akan memungkinkan mereka membunuh diri sendiri atau membunuh 
oraug lain. 

Demikian satu bukti bahwa penyakit-penyakit batin itu sebenarnya 
memerlukan perhatian dan perawatan yang lebih serius daripada perawatan 
kepada penyakit-penyakit lahir. Bukan saja karena penyakit batin lebih 
menyiksa individu yang menderita sakit bahkan akan menjadikan kusut 
dan kocar-kacimya sebuah masyarakat. 

KESELAMATAN YANG HAKlKl 
Rasulullah SAW memandang keselamatan manusia ialah keselamatan 

pada hatinya (roh) bukan pada jasad lahirnya. Sebab itu baginda datang ke 
tengah masyarakat melihat kekusutan serta kemungkaran yang sedang 
meracuni kehidupan. Lalu baginda bekerja mengubah dan mengubat hati 
mereka dan baginda berjaya. 

Kekusutan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini sama 
sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat di zaman Rasulullah dahulu. 
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Dijawabnya, "Saya selalu berdoa kepada Allah supaya lepaskan saya dari 
kesusahan ini. Dengan rahmatNya didatangkan seekor burung gagak dan 
hinggap berdiri di atas dada saya sambil membawa makanan di paruhnya 
dan diletakkan ke mulut saya. Saya bersyukur kepada Allahyang 
menggerakkan gagak itu untuk memberi makan kepada saya sehinggalah 
tuan sarnpai ke sini". 

Dari kisah ini dapat diambil pengajaran bahwa manusia diwajibkan 
bertawakal dalam keadaan apapun. Salah satu cara bertawakal ialah 
memohon perlindungan kepada Tuhan baik kejahatan perbuatan yang gaib 
maupun dari perbuatan syaitan yang dapat dilihat oleh mata kasar. 

Justru itu Rasulullah SAW menyarankan agar urnatnya memohon 
pertolongan dan bantuan Allah yang Maha Berkuasa. Karena sifat Allah 
yang Maha Penyayang itu sangat suka mendengar rintihan hambaNya yang 
mukmin yang selalu berdoa dan bertawakal kepadaNya. Allah berfirman : 

"Berdoalah kepadaKu niscaya akan Aku kabulkan " 
(A1 Mukmin:60) 

Menurut sejarah setelah roh ditiupkan ke dalam jasad nabi Adam, 
Allah mengajarnya doa yang berbunyi, 

"Ya Tuhanku, tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan 
mereka yang memperoleh karunia dariMu bukan jalan 
mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka 
yang sesat". (A1 fatihah:6) 

Sejak itu mulailah doa itu digunakan oleh siapa saja yang 
menginginkan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sebab itu sebenarnya 
banyak penyakit yang berhasil disembuhkan hanya dengan doa-doa, 
membaca ayat-ayat Quran dan membaca selawat. 
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Cara pengobatan rohani seperti ini juga dikembangkan oleh dokter- 
dokter Abuya dalam berbagai klinik clan rumah sakit. Tidak hanya kalangan 
masyarakat biasa yang dengan izin Allah sudah disembuhkan dengan 
pengobatan rohani ini, bahkan beberapa dokter dan profesor kedokteran 
telah mengalaminya juga. 



BAB TUJUH BELAS -- 

v 
Tajdid Abuya tentang 

Keadilan Menurut Islam 
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PENDAHULUAN 
Kini masyarakat dunia sedang be rjuang untuk mendapatkan satu 

keadilan. Hampir setiap orang pernah merasa ketidakadilan manusia lain 
kepadanya. Manusia maukan keadilan dan meminta agar mereka diperlakukan 
dengan adil. Masing-masing menginginkan keadilan itu terlaksana di dalam 
kehidupan mereka. Setiap orang, baik Islam atau bukan Islam, dilahirkan 
bersama fitrah yang cintakan keadilan. Ketidakadilan atau penzaliman adalah 
sesuatu yang dijijik, dibenci dan dimusuhi oleh setiap hati manusia. 
Sedangkan manusia di dunia hari ini memperlakukan manusia lain dengan 
segala penzaliman, tekanan, penindasar., kekejaman, pembohongan dan 
ketidakadilan, secara langsung atau tidak langsung, dirancang ataupun tidak 
dirancang . 

Ilmu undang-undang tentang kehidupan manusia serta ideologi yang 
dipakai diseluruh dunia kini telah membuatkan setiap manusia terasa dizalimi 
oleh orang lain, lalu masing-masing meminta keadilan. Manusia merindui 
keadilan yang hakiki. Hampir semua pihak bertanya arti keadilan dan 
ketidakadilan yang sebenarnya. Pihak yang menzalim merasa sikapnya patut, 
manakala pihak yang dizalimi merasakan tidak patut. Lalu keadilan dan 
ketidakadilan itu apa sebenarnya? Dan bagaimana caranya untuk 
mendapatkannya dan menolak penzaliman itu? Sztiap pihak mengatakan 
mereka benar dan adil. Lalu menuduh pihak lawan tidak benar dan tidak 
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adil. Mereka mentafsirkan keadilan itu menurut kemauan dan keperluan 
mereka. Sedangkan di masa lain, tafsiran itu diubah lagi. Disesuaikan dengan 
keperluan mereka di waktu itu. Demikianlah setiap orang menyatakan 
keadilan berdasarkan emosi dan kepentingan mereka tanpa memperhatikan 
kepentingan orang lain. Sehingga yang adil pada seseorang dianggap tidak 
adil oleh orang lain. 

MAW KE ADlLAN 
Perkataan adil kalau dilihat artinya dalam kamus bahasa disebutkan 

sebagai saksarna atau samarata atau seimbang atau tidak berat sebelah. 
Menurut Abuya, sifat adil itu diartikan meletakkan sesuatu perkara atau 
seseorang atau benda itu tepat pada tempatnya, yang bersesuaian dengan 
keperluannya atau kepentingannya atau kewajibannya atau kedudukari 
sesuatu itu dan selaras pula menurut ketentuan syariat. Jika ketepatan itu 
serta keperluan atau kepentingan atau kewajiban itu tidak diukur dengan 
syariat, ha1 itu tidak boleh dikatakan adil. Sebaliknya ia dianggap satu 
penzaliman. 

Adil didalam Islam dituntut dan wajib perlaksanaannya dalam 
seluruh aspek kehidupan. Yakni adil kepada diri sendiri, keluarga, 
masyarakat, pemerintahan, rakyat, pentadbiran, politik, pendidikan, 
ekonomi, sosial dan dalam sebarang kerja buat setiap manusia. Kerana 
semua orang adalah pemimpin mengikut taraf dan kuasa masing-masing. 
Paling tidak memimpin dirinya sendiri. Rasulullah bersabda : 

Te rjemahan: 
"Setiap kamu adalah pengembala dan kamu akan 
ditanya tentang gembalaanmu". 

SUSAH UNTUK ADlL 
Bukan mudah untuk berlaku adil. Karena itu dalam A1 Qm'an disebut 

bahwa berlaku adil mendekati taqwa. Sedangkan amalan dan sifat-sifat lain 
seperti pemaaf, kasih sayang, pemurah, tawadhu dan lain-lain tidak disebut 
mendekati taqwa. Firman Allah SWT yang bermaksud : 
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Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu 
pendukung kebenaran kerana Allah, juga menjadi saksi 
dengan penuh keadilan. Dan jangalah kebencian kamu 
kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tiduk berlaku 
adil. ~er laku  adillah, kerana adil itu lebih dekat untuk 
mencapai taqwa. Dan bertaqwalah kepada Tuhan, 
sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (A1 Maidah : 8) 

Rasulullah SAW bersabda 

"Ada tujuh golongan yang mendapat perlindungan 
Arasy di hari tiada perlindungan selain perlindungan 
ALLAH. Mereka ialah raja yang adil.. . " 

"Satu saat seorang raja berlaku adil lebih baik dari 
dunia dun isinya 1000 tahun" 

Ini menunjukkan bahwa sangat susah untuk berlaku adil. Karena 
itu janganlah kita sibuk saja menuntut orang lain atau pemerintah berlaku 
adil sementara kita sendiri belurn berlaku adil pada diri, keluarga dan 
masyarakat. Kita tidak kenal Tuhan, tidak menyembah Tuhan, tidak 
melaksanakan hukum-hukum Tuhan dalam diri, menggunakan mata, telinga, 
mulut dan lain-lain tidak di jalan yang diredhoi Tuhan, artinya kita telah 
berlaku tidak adil dengan diri kita. Kita tidak didik anak isteri kita untuk 
cinta, takut dan rindukan Tuhan, artinya kita tidak adil kepada keluarga 
kita. Bagaiman kita yang belum adil ini kemudian menuntut pemerintah 
untuk berlaku adil. 

Seseorang yang tidak memperlakukan dirinya, keluarga, masyarakat, 
negara, rakyat dan setiap kerjanya tepat dan selaras dengan keperluan atau 
kepentingan atau kewajibannya yang dibenarkan oleh syariat, maka ia 
dikatakan tidak adil. Ternafilah sifat adil pada dirinya. Maka zalimlah ia. 
Demikianlah jika seseorang tidak menjalankan hukurnan kepada pesalah 
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dengan tepat, tidak meletakkan anak-anaknya pada tempat masing-masing 
dan tidak memperlakukan isteri-isterinya sesuai dengan keperluan, 
kepentingan dan kewajiban masing-masing. Begitu juga pemerintah kepada 
rakyat, maka tidak adillah orang itu. Atau zalimlah ia. 

KEADllAN YANG PALING UTAMA 
Menurut Abuya, keadilan yang paling utama dari seorang suarni 

kepada para isteri dan anak-anaknya, dari pemimpin kepada orang yang 
dipimpimya serta dari pemerintah kepada rakyatnya adalah mengenalkan 
mereka Bepada n h a n  sehingga Tuhan dicintai, ditakuti, dirindui dan 
mereka melaksanakan semua yang diperintah dan menjauhi semua yang 
dilarang semata-mata untuk mencari redho Allah. 

Selain itu setiap manusia memerlukan keperluan asas atail dharuri 
seperti makan minum, pakaian, tempat tinggal clan ilmu pengetahuan (sekadar 
fardhu ain). Kalau peluang-peluang memiliki keperluan asas ini dihalang 
atau disekat, mereka akan binasa. Manusia juga memerlukan kemudahan- 
kemudahan hidup untuk mengurus dan menunaikan keperluar~ asas dan 
dharuri t:idi. Atau menunaikan tanggungjawab atau tugasnya kemudahan 
itu seperti kenderaan, telpon dan lain-lain lagi. Kalau peluang-peluang 
kemudahan ini disekat atau dihalang atau ia tidak diberi peluang, manusia 
akan berhadapan dengan kesulitan dan kepayahan hidup. Dalanl istilah lain, 
keadilan menurut Islam telah ternafi. 

Begitu juga manusia, ia mempunyai harga diri atau maruah diri 
yaitu kemuliaan dirinya, keluarganya, hartanya, agamanya dan bangsanya. 
Maka harga diri ini tidak dibenarkan sebarang orang melanggarnya. Kalau 
ada yang berani melanggarnya pihak yang benvajib atau pihak yang 
bertanggungjawab mesti menghukum sesuai dengan kesalahannya. Bagi 
pihak yang dijatuhkan maruahnya, wajib diberi peluang untuk 
mempertahankan maruahnya dan apa yang ada hubungan dengan maruah 
dirinya itu. 

Oleh itu bilamana kita menegakkan keadilan didalam Islam, artinya 
kita telah menghormati hak asasi manusia. Penghormatan terhadap ha1 ini 
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sangat diambil berat oleh ALLAH swt. Dan di zaman dunia modern ini, 
dunia telah mengiktiraf tentang adanya hak asasi manusia dan setiap orang 
boleh mempertahankan hak asasinya serta orang lain tidak dibenarkan 
melanggar hak-hak asasi seseorang lain, yang merupakan maruah diri 
seseorang itu. 



BAB DELAPAN BELAS 
v' 

Pandangan Abuya 
tentang Kerniskinan 

Menurut Islam 
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HAMPIR semua manusia khususnya umat Islam hari ini 
menganggap dan memahami bahawa kemiskinan itu ialah miskin liarta 
semata-mata. Mereka juga yakin bahawa miskin harta itu adalah satu 
keadaan yang sangat berbahaya dan negatif sekali. Dikatakan miskin itu 
sebagai masalah yang wajib diatasi. Maka berusahalah manusia dan 
pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan harta ini. Anggapan dan 
fahaman ini sebenamya bertentangan dengan ajaran Islam. 

Menurut Abuya, dalam Islam miskin itu ada tiga jenis; 
I .  Miskin ilmu (akal). 
2. Miskin iman (jiwa). 
3. Miskin harta (fizikal). 

Ini kerana manusia terdiri atas tubuh fisik, tubuh rohaniah dan tubuh 
maknawiah yang semuanya memerlukan makanan. Bukan fisik saja yang 
perlu disuburkan, bahkan yang lebih penting untuk dijaga ialah akal dan 
jiwanya. Kalau akal dan jiwa tidak dilayan, cuma iisik saja yang diberi 
perhatian, manusia seolah-olah punya fisik saja tanpa akal dan jiwa. 
Sedaiigkan kemanusiaan itu lebih ditentukan oleh sifat akal dan jiwa bukan 
fisiknya. 
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Kerana itu tidak adillah kalau seseorang itu hanya memikirkan atau 
mengutamakan soal miskin harta saja. Sedangkan sepatutnya dalam masa 
yang sama penumpuan mesti dibuat kepada persoalan miskin iman dan 
miskin ilmu ini. Bahkan kemiskinan jiwa dan aka1 sepatutnya lebih utama 
difikirkan. 

1. MISKIN HARTA (MATERIAL) 
Seseorang yang pendapatannya kurang daripada keperluan asas 

hidupnya tetapi lebih daripada separuh keperluannya. Misalnya, 
pendapatannya Rp 500.000, sedangkan keperluan asasnya Rp 1.000.000. 
Orang ini sudah tentu akan menghadapi masalah tidak cukup makanan, 
pakaian, tempat tinggal yang tidak sempuma dan lain-lain lagi. Lebih-lebih 
lagi dia tidak berpeluang berjalan-jalan atau berbelanja untuk kemudahan 
hidup. Mereka ini kata orang, kais pagi malcan pagi, kais petang makan 
petang. Dalanl Islam, golongan yang pendapatannya dibawah separuh 
keperluannya, maka ia disebut fakir dan yang langsung tidak mampu 
dinamakan papa kedana. 

2, MlSKiN ILMU, 
Ilalam Islam ada dua jenis ilmu; 
a. Ilmu fardhu ain (untuk hablumminallah). 
b. Ilmu fardhu kifayah (untuk hablumminannas). 

Jadi terdapat dua jenis miskin ilmu ini yaitu miskin ilmu fardhu ain 
dan miskin ilmu fardhu kifayah. 

A. Miskin ilmu fardhu ain 
Seseorang yang tidak cukup ilmu fardhu ain yang asas seperti ilmu 

usuluddin, feqah (syariat) dan tasauf dikatakan miskin ilmu fardhu ain. 
Ilmu ini penting supaya seorang itu mempunyai asas-asas iman, memiliki 
asas-asas ibadah dan kebersihan jiwa agar ia mempunyai peribadi yang 
sempuma berdisiplin dan mantap. Bila ilmu ini tidak cukup, seseorang itu 
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tidak menentu arah hidupnya. Kurang menepati disiplin manusiawi dan 
banyak masalah pribadi yang tidak dapat diselesaikan. Perkara yang patut 
dibuat, tidak dibuatnya. Sebaliknya ha1 yang tidak sepatut dibuat, 
dilakukannya. Orang ini bagaikan berjalan digelap samar-samar tanpa lampu 
atau bagaikan si buta meraba-raba dijalan, terlanggar sana dan sini. 

B. Miskin ilmu fardhu kifayah 
Seseorang yang tidak cukup pengetahuan dalam bidang kehidupan 

yang dijalankannya. Katalah bidangnya, pertanian. Ketidakcukupan ilmu 
dibidang-bidang seperti ini, membuat ti& sempurnanya peke rjaan itu hingga 
membawa kepada kurang berhasil akhimya. Dengan itu hidupnya tidak 
sukses. Pendapatan kurang, negara tidak membangun dan kurang berhasil. 
Bangsa yang miskin ilmu ini tidak akan membawa kemajuan dibidang 
ekonomi, pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi dan lain-lain lagi. 
Mereka terpaksa bersandar nasib pada bangsa lain. Atau hidup dalam serba 
dhaif. Mereka terbuka kepada perangkap musuh dan dipermain-mainkan 
serta dipandang hina. Artinya, miskin ilmu ini juga turut membawa kepada 
miskin harta dan rendahnya harga diri sesuatu bangsa. 

3. MlSKlN IMAN (JIWA) 
Seorang yang kosong atau kurang jiwanya daripada keyakinan atau 

akidah atau syarat-syarat rukun irnan, dikatakan miskin iman. Dengan kata 
lain, hatinya tidak terisi penuh dengan keyakinan dan hubungan dengan 
ALLAH. Sedangkan hati kalau terbiar kosong dari hubungan dengan ALLAH, 
ia akan gelisah, terapung-apung, ketakutan, melonjak-lonjak di luar kontrol, 
mudah putus asa, menderita dan lain-lain lagi. 

Hati kalau tiada pengisian, tidak upaya untuk membawa inanusia 
mencari ketenangan, kelegaan dan kestabilan. Lebih-lebih lagi tidak akan 
menjadi manusia yang berakhlak. Manusia jadi macam kapal terbang yang 
tidak ada sayap, maka tidak dapat naik tinggi menuju kepada kemuliaan 
insaniah. Mereka cuma mampu menyamai watak-watak rendah hewaniah 
dan syaitaniah, hanya rupanya saja manusia. Miskin iman artinya manusia 
ketiadaan hati nurani, lalu hampir mendekati watak haiwan dan syaitan. 
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Itulah maksud ringkas bagi ketiga-tiga bentuk kemiskinan terhadap 
manusia. Ketiga-tiganya sangat menentukan keadaan atau sikap manusia 
itu. Orang yang terbaik ialah yang dapat mengatasi ketiga-tiganya. Dan 
yang paling malang ialah yang ditimpa ketiga-tiga bentuk kemiskinan ini. 

Dalam A1 Quran ALLAH berfirm.m; 
"Yang paling mulia diantara kamu ialah yang 
bertaqwa ". 

Dalam pandangan Islam, orang yang paling mulia ialah orang 
yang kaya jiwa dengan intan dan taqwa. Kemudian tidak dijanjikan mulia 
disisi ALLAH itu untuk orang yang kaya ilmu dan harta saja. Hal ini memang 
menjadi realitas dan pengalaman hidup kita. Orang yang kaya jiwanya, 
mulia akhlaknya, halus budinya itu, lebih kita sanjung dan sayangi daripada 
orang yang pandai tetapi sombong atau kaya tetapi bakhil atau sombong. 
Memang kepandaian dan kekayaan itu banyak gunanya. Tetapi kalau tanpa 
taqwa, buruknya lebih banyak daripada baiknya. Sebab itulah taqwa terpilih 
sebagai syarat paling penting dan utama bahkan wajib, yang paling bermakna 
bagi kemuliaan manusia. Demikianlah taqwa yang inerupakan kekayaan 
jiwa sangat dituntut oleh Islam. Artinya, taqwa wajib diperjuangkan dan 
lawannya kemiskinan, wajib diperangi. 

Ilmu juga sangat penting. Banyak ayat A1 Quran dan Hadis yang 
memerintahkan manusia menuntut ilmu. Ilmulah yang membina taqwa dan 
juga surnber kekayaan harta. Firman ALLAH : 

Terjemahan : "Allah meninggikan orang beriman dan 
berilmu itu beberapa tingkat". 

Sabda Rasulullah; 

Terjemahan : "Menuntut ilmu wajib bagi setiap 
muslimin dan muslimat". 
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Terdapat satu cerita yang te rjadi di Akhirat, bilamana berkumpul 
beberapa golongan ahli syurga, yakni orang bertaqwa dihadapan pintu 
syurga. Timbullah persoalan siapa yang layak mendahului yang lain. Orang 
yang berkorban harta, orang yang mati syahid atau orang alim yang 
bertaqwa. Te rjadilah pertimbangan yang memutuskan bahawa keutamaan 
diberi kepada orang berilmu yang bertaqwa kerana dengan sebab ilmu yang 
diberikannyalah maka orang dapat berkorban dan mati syahid. Demikianlah 
Islam sangat menggalakkan kekayaan ilmu untuk menjadi orang yang 
bertaqwa. Sebaliknya Islam sangat memusuhi kejahilan kerana menjadi 
sebab pada banyak masalah dalam masyarakat. 

Kemiskinan harta dalam Islam tidak digalakkan tetapi tidak 
dimusuhi. Ia tidak dianggap sebagai perkara hina dan masalah. Tidak seperti 
masalah ilmu dan iman yang mungkin akan ciencampakkan manusia dalam 
kehinaan. Dalam A1 Quran, ALLAH lebih banyak menyebut perihal orang 
kaya yang derhaka dari pada orang miskin. Orang kaya disuruh berkorban 
dan disuruh mengelak dari tipuan dunia. Terdapat Hadis yang meminta 
orang miskin bersabar dan bergembira dengan kemiskinan. Demikian juga 
zda keterangan Hadis lain, orang kaya lebih banyak masuk ke Neraka dan 
orang miskin ramai masuk syurga. Bahkan Rasulullah sendiri berdoa; 

"Ya ALLAH, jadikan aku orang yang miskin, 
himpunkan aku bersarna orang miskin dan 
masukkanlah aku ke syurga bersama orang miskin" 

Artinya, dalam Islam, kekayaan harta individu tidak digalakkan. 
Kekayaan dicari untuk dikorbankan dijalan ALLAH. Supaya jemaah, 
masyarakat dan negara menjadi kaya dan kuat. Individu hidup sederhana. 
Tetapi masyarakatnya mewah. Yakni kekayaan bersama. 
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SALAH FAHAM TENTANG MASYARAKAT MADANI 
GOLONGAN cerdik pandai clan ulama Islam di seluruh dunia sedang 

sibuk memperkatakan dan sebagiannya memperjuangkan satu masyarakat 
aman damai makmur dan mendapat keredoan Tuhan dengan kata lain suatu 
masyarakat madani. Mereka sendiri tidak faham gambaran masyarakat 
madani itu, mereka sangka seperti masyarakat barat dimana kekuasaan ada 
di tangan rakyat sipil yang diperoleh melalui demokrasi. Maka mereka 
gunakan cara demokrasi atau cara-cara yang mereka tafsir sendiri untuk 
merealisasikan perjuangan mereka. Sayang sekali semakin mereka be juang 
dalam masyarakat, hasilnya semakin jauh dari pada masyarakat yang pernah 
ada pada zaman rasulullah, para sahabat dan salafus salih. 

Hasil dari perjuangan mereka, hari ini kita lihat umat Islam dan 
masyarakat kusut sekali, ham-biru, huru-hara, kelam-kabut, tidak berakhlak 
dan tidak berdisiplin. Umat Islam tidak sehaluan, tidak sependapat dan tidak 
satu fikiran, masing-masing ada tujuan-tujuan yang tersendiri, tidak seia- 
sekata, tidak serentak, tidak menuju satu tujuan yang menjadi cita-cita Islam, 
bersimpang-siur satu sama lain, tidak dalam satu barisan yang tersusun 
rapi, bercelaru, satu ke hulu, satu ke hilir, satu ke darat, satu ke baruh, satu 
ke lurah, satu ke bukit, satu ke timur, satu ke barat. Akhirnya berkelahi 
sesama sendiri dan umat Islam yang rugi. 



19. Pandangan ~ b i ~ a  tentang Membangun Masyarakat Madani 

Ada yang kaya berpoya-poya, sombong, membuang masa dan 
pembaziran, hidup sendiri-sendiri. 

Ada yang miskin tidak sabar, merungut sana, merungut sini, 
mengeluh di sana, mengeluh di sini, kelihatan resah gelisah. Yang berilmu 
memikir din, mencari harta dengan ilmunya, bergaul dengan mayarakat 
hanya di majlis-majlis rasmi, hidup juga bersendiri. Pemuda-pemudinya 
hidup tidak tentu arah, tidak tahu tujuan hidup, berkumpul membuang waktu, 
bergaul bebas dan tidak sedikit yang terkena dadah (narkoba). 

Para pemerintah dan penguasa menggertak-gertak, membentak- 
bentak, mangancam dan rnenakutkan, tidak tahu bagaimana hendak 
rnendidik rakyatnya menjadi baik. Di dalam hluarga, masing-masing heiidak 
iari keluar terutarna anak-anak, gelisah saja, panas punggung dnduk di rumah 
kerana di rumah tiada ketenangan dan tiada kebahagiaan. 

. Begitulah garr~baran masyarakat Islam seluruh dunia begitu kusut 
dan menyakirkan mata memandang kalau kita hendak membuat perbandingan 
sepertilah kain buruk yang luntur warnanya, berculang-caling, bertompok- 
toinpok, ada hitam ada kelabu, ada merah, ada biru, ada kuning, dan lain- 
lain wama kerana ditimpa berbagai-bagai ha1 yang keadaannya begitu comot 
sangat, sakit mata memandang, perasaan hati terasa jijik. 

GAMBARAN MASYARAKAT MADANI YANG SEDANG DIPER,BUAWGKAN 

ABUYA 
Abuya menggambarkan bahwa masyarakat maclani ialah 

masyarakat bertuhan yang maju atau berperadaban. Ia maju karena 
anggota-anggota di dalm diri manusia itu dapat dibangunkan atau diniajukan 
berlandaskan iman. 

Akalnya dapat dibangunkan dengan bermacani-macam ilmu yang 
memberi manfaat baik yang berupa ilmu-ilmu Akhirat ataupun il~nu-ilmu 
dunia yang bermacam-macam cabangnya, dipenuhi dengan pengalaman- 
pengalaman. Jiwanya dapat dibangunkan rasa tauhid atau rasa bertuhan, 
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sifat ikhlas, kasih sayang, pemurah, berani, sabar, tawakal, lapang dada, 
bertolak ansur, redha, qanaah, zuhud. Nafsunya dapat dibangunkan, 
dibersihkan dari nafsu-nafsu jahat kepada nafsu-nafsu baik (dari ammarah 
menjadi nafsu lawwamah seterusnya mulhamah, mutmainnah, radhiah, 

mardhiah, kamilah). 

Membangunkan jiwa dan nafsu ini bersifat rohaniah. Kemudian 
anggota lahirnya (jawarih) dapat membangun kemajuan fizik dan material 
berpandukan ilmu, bertunjangkan iman yailu keperluan-keperluan kehidupan 
dunia yang bersifat material seperti dapat membangunkan keperluan makan 

minum yang sebaik mungkin, tempat tinggal, tempat kerja seperti gedung- 
gedung, industri dan lain-lain secanggih mungkin, kemudahan-kemudahan 
kehidupan seperti jalan raya yang baik, kenderaan yang canggih mengikut 
zamannya, alat-alat senjata yang canggih yang seimbang atau lebih untuk 

keperluan mempertahankan harkat dan martabat agama, bangsa dan tanah 
air dari serangan-serangan musuh. 

Masyarakat madani adalah satu masyarakat yang wujud begitu unik, 
indah, menyenangkan, nyaman karena di dalarnnya penuh dengan sifat- 
sifat dan ciri-ciri ukhuwah, kasih sayang, toleransi, rasa bersama, 

bekerjasama, menyenangkan, nyaman, bersatu padu, bertolak ansur, 
bermaaf-maafan, doa-mendoakan, bertolong bantu, pemurah, berani di 
sudut kerohaniannya, berdisiplin, bersih daripada dosa dan noda. Kalau 

terjadi juga kejahatan, maka terlalu sedikit atau ada tetapi tidak dapat dilihat 
karena ia telah tenggelam dengan pahala atau kebaikan yang tercetus dari 
masyarakat Islam. 

Anggota masyarakat benar-benar hidup di dalam suasana arnan 
makmur, maju, membangun, fasilitas serba mudah. Makan rninum cukup, 
boleh jadi mewah, pakaian serba ada, tempat tinggal sehat dan nyaman, 
perhubungan dan transportasi mudah, perniagaan, industri, pertanian, 
pendidikan maju. Semua orang mempunyai pekerjaan, tidak ada orang yang 
menganggur. Mudah mengarnalkan ajaran agama lahir batin, mudah mencari 
rezeki, mudah belajar, klinik-klinik dan rumah sakit banyak dan 
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menyenangkan. Martabat dan kehormatan agama, bangsa dan negara 
terjaga, semua asp& hak-hak asasi manusia terjamin, dijaga dan diamalkan, 
dipertahankan. Siapa yang melanggarnya akan diadili dan dihukum setimpal 
dengan kesalahannya. Manusia merasa bebas membuat aktivitas. Di dalam 
kebebasan tidak melanggar peraturan, tidak merusakkan hak asasi manusia. 
Manusia aktif tetapi berdisiplin. Rajin tetetapi tidak pula melanggar etika 
masyarakat. 

Di dalam membangun suasana tetap tenang, di dalam kesibukan 
tidak ada pelanggaran undang-undang. Bebas bertemu, berkumpul, bergaul, 
berbincang, bermusyawarat, bercakap tetapi dengan penuh bersopan, 
rendah di ri, tidak ada orang yang berlagak dan menunjuk-nunjuk. Semuanya 
dalani suasana hormat-menghomati, jaga-menjaga, ingat-mengingati, tegur- 
menegur, sayang-menyayangi, berlumba-lumba untuk membuat kemajuan 
dan kebaikan tetapi tidak ada hasad dengki, tidak ada pelanggaran. Semuanya 
bersifat selamat dan menyelamatkan. 

Dalam masyarakat madani semua orang apapun agamanya merasa 
puas, senang dan tenang, merasa aman dan damai, selamat dan 
menyelamatkan, merasa gembira dan bahagia, merasa saling berkasih sayang 
dan hidup dalam keadaan harmonis. 

Para pemimpin bertindak adil, melindungi dan menyayangi, lemah 
lembut dan berakhlak tinggi. Cendikiawannya tawadhuk dan menyerah diri 
kepada Tuhannya, siapa saja yang bergaul dengannya senang hati. Si kaya 
dan yang berada sombongnya tiada, tidak menunjuk diri dan berbangga, 
mereka menjadi bank bagi masyarakat dm negaranya. Fakir miskin mendapat 
pembelaan dari mereka, mereka disayangi dan menyayangi, tidak ada orang 
yang sakit hati, kecuali orang yang hasad dengki. 

Satu golongan tidak menzalimi golongan lain. Penjarahan tidak akan 
terjadi, pengangguran akan dapat ditekan. Lapangan ke rja terbuka dimana- 
mana, uluran tangan si kaya tidak susah dicari, ketika itu pula si miskin 
redha menerima. Kemiskinan dihadapi dengan sabar, tidak meminta-minta, 
tidak pernah menipu dan berkeluh kesah, hidup mereka tetap tenang dan 



Diakah Mujaddiddi Kurun ini 7 

menenangkan, sehingga orang tidak mengira kalau mereka adalah fakir 
miskin. 

Dalam masyarakat madani para ulama senantiasa menjadi obor, 
menyuluh hidup setiap manusia ke jalan yang diredhai oleh Allah, belas 
kasihan kepada si jahil, sering memberi pengajaran kepada mereka, berlemah 
lembut kepada manusia, kasih sayangnya sangat ketara, melihat muka mereka 
teringat orang kepada Tuhannya, mereka sangat disayangi oleh manusia, 
mereka adalah tempat rujuk dan sandaran manusia. Orang-orang tua 
dihormati, karena wibawanya tinggi dan dijaga. Semakin tua semakin dekat 
dengan Allah. Kata-katanya bak mutiara sangat memberi pengajaran kepada 
manusia, makin mereka tua makin disayangi oleh manusia. Mereka tidak 
disia-siakan apalagi oleh an&-anak cucunya. Muda-mudi berakhlak mulia, 
bersifat malu, lebih-lebih lagi pemudi-pemudi atau wanita-wanitanya, tidak 
ada pergaulan bebas antara lelaki dan wanita yang bukan mahrom, rajin 
bekerja, dan gigih berjuang menegakkan kalimah Allahnya. Mereka tidak 
berfoya-foya. Waktu mereka diisi dengan aktifitas-aktifitas yang baik. 
Mereka sangat mempertahankan harga din agama, bangsa dan negara. 

Dalam masyarakat madani, tidak ada kemungkaran dan maksiat 
yang terang-terangan, tidak ada kejahatan, kalaupun ada hanya sekali-sekali 
karena manusia sangat takut dengan Allahnya dan sangat mencintai akhirat 
sehingga barang-barang yang tertinggal atau hilang akan ditemukan atau 
dikembalikan. Perempuan-perempuan yang be jalan, walaupun sendirian, 
tidak ada yang mengganggu dan menodainya. Antara tetangga saling 
menghormati, menjaga, menengok, memberi, menolong, menziarahi, apalagi 
di waktu sakit. Masing-masing memperhatikan satu sama lain, terutarna di 
waktu mendapat kesusahan. 

Orang yang bersalah mudah meminta maaf, yang tidak bersalah 
mudah memaafkan, walaupun tanpa diminta. Tidak ada dendam dan hasad 
dengki. Mereka hidup bertenggang rasa, penuh dengan kasih sayang dan 
harmoni. Setiap orang yang susah, miskin, mendapat bencana, tidak ada 
yang terlantar, orang berebut untuk memberikan pertolongan dan bantuan. 
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Kemana saja kita pergi bermusafir mudah saja menjadi tetamu, orang berebut 
menerima kita. Ada saja bantuan di dalam perjalanan. Bila kehabisan bekal 
ada yang memberi bantuan dan menolong. Bila tersesat ada yang 
menunjukkan jalan. 

Tanda-tanda kebesaran Allah serta syiar-Nya nampak di mana-mana, 
kemana saja kita pergi terlihat orang beribadah, menutup aurat, memberi 
salam dan menjawab salam, belajar agama, berbudi bahasa, berbudaya mulia, 
tolong menolong, bertenggang rasa, mengutamakan orang lain, menjamu, 
mudah menerima tetamu, memberi dan membantu. Oleh karena itu 
masyarakat menjadi damai, aman, bersatu, berkasih sayang, tenang, senang, 
bahagia dan harmoni. Hilang rasa ketakutan dan yang membimbangkan. 
Masyarakat tidak takut lagi dengan kejahatan mumsia. Mereka merasa tidak 
ada lagi orang yang hendak menipu, mencuri hartanya, membuat khianat, 
mengambil peluang untuk kepentingan diri, melakukan sabotase, 
perampokan dan sebagainya. Terjadilah satu kehidupan yang Allah taala 
gambarkan ~nelalui A1 Quran yang bermaksud : 

'Negara yang aman makmur dun mendapnt keampunan 
Allah'. 

LANGKAH-LANGKAH MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI 
Menurut Abuya ada 5 (lima) langkah untuk mewujudkan rnasyarakat 

madani yang berkasih sayang, aman. damai, makmur clan mendapat 
keredhoan Allah. 

1. Menyeru masyarakat kepada Allah secara menyelunih, serius 
dan istiqamah. 

2. Membuat program didikan dan pinlpinan yang berterusan. 

3. Membuka dan memperluas projek-projek kebaikan dalarn 
masyarakat. 

4. Menutup segala pintu dan peluang-peluang berlakunya kejahatan 

5. Aparat pemerintah dan tokoh masyarakat mesti berwibawa. 
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1. Menyeru masyarakat kepada Allah secara menyeluruh, serius dan 
istiqamah 

Hari ini kebanyakan manusia sudah melupakanAl1ah. Hampir seluruh 
lapisan dan peringkat masyarakat sudah melupakan Allah dalam kehidupan 
mereka. Pemimpin lupa Allah, rakyat lupa Allah. Pedagang, dosen, profesor, 
dokter, ahli hukum, artis, petani, buruh, semua lupa pada Allah. Sebagian 
mereka mungkin masih shalat, membayar zakat, berpuasa, tetapi tidak 
merujukkan seluruh aspek kehidupan mereka kepada Allah. Seolah-olah 
ekonomi, politik, teknologi bukan urusan Allah. Hanya shalat, zakat, puasa 
dan haji saja yang kita rujukkan kepada Allah. 

Manusia yang sudah melupakan Allah dan tidak merasakan 
pengawasan ghaib dari Allah, sudah tidak takut untuk berbuat curang, 
menipu, berbohong, melanggar hukum clan aturan hidup Allah, apalagi hukum 
dan aturan hidup buatan manusia. Bahkan dalam masyarakat yang sudah 
melupakan Allah boleh terjadi ha1 yang tidak benar sudah dianggap biasa. 
Yang tidak melanggar hukum dianggap aneh dan terasing sebab semua 
orang sudah biasa melanggar hukum. Maka timbullah kekacauan dalam 
masyarakat. 

Karena itu langkah awal untuk membangun masyarakat madani 
adalah membuat program besar-besaran secara nasional untulc menyeru 
manusia untuk kenal dan cinta kepada Allah dengan seagung-agung cinta. 
Yakin dan rindu dengan Kampung Akhirat, tempat asal kita. Serta amat 
takut dan gerun dengan azab Alam Barzakh dan Api Neraka yang menyala- 
nyala. Bila rasa keimanan yang tertanam dalam hati ini benar-benar sudah 
memenuhi ruang dada manusia, barulah hukum dihormati dan ditaati orang 
sehingga wujudlah masyarakat yang aman, damai, kreatif atas dasar cinta 
dan takut pada Allah. 

Hari ini siapa tidak tahu korupsi, kolusi itu salah, mark-up, menipu, 
mencuri, mengumpat dan mernfitnah itu dosa besar? Tetapi mengapa banyak 
orang yang masih korupsi, kolusi, menipu, mencuri, mengumpat, memfitnah 
dan lain-lain. Padahal mereka mengerjakan shalat, puasa, haji, umroh dan 



19. Pandangan Abuya tentang Membangun Masyarakat Madani 

lain-lain. Kerana cinta Allah tidak ada. Takut dengan Neraka tidak ada. 
Rindu dengan Syurga juga tidak ada dalam hati mereka. Kalau ada pun 
terlalu tipis, tidak mampu untuk mencegah dari berbuat salah. 

Yang ada pada kita semua ialah cinta dunia, takut miskin di dunia 
dan ingin kaya di dunia, gila pangkat, gila kuasa, ingin masyhur, tidak suka 
orang lain sukses dan lain-lain lagi. Sebab itu kita bersungguh-sungguh 
untuk mengejar apa yang dicintai itu. Sehingga sanggup jatuh-menjatuhkan, 
hina-menghina, fitnah- memfitnah dan lain-lain. Kalaulah kita dapat didik 
hati-hati manusia untuk cinta Allah, gerun dan takut dengan Neraka dan 
rindu dengan Syurga, nescaya mereka akan bersungguh-sungguh pula untuk 
kecintaar, itu. Waktu itu barulah aturan hidup itu dipatuhi dan jadi lebih 
bermakn,l. Mereka akan menjadi manusia yang paling membangun. 

l fntuk berdakwah, selain membawa mesej yang tepat dengan 
keperluan masyarakat, alat-alat juga mesti dipelbagaikan. Jangan hanya 
membawa gigi dan lidah saja. Kita mesti membawa mesej Islam yang kaafah 
dalam segala bidang kehidupan seperti ekonomi, keuangan, pendidikan, 
kebudayaan, kesehatan, teknologi dan lain-lain. dengan menggunakan segala 
bentuk media cetak dan elektronik yang akan memberi kesan mendalam 
melalui approach dan perseinbahan yang saintifik dan up-to-date. Para 
pendakwah tentunya orang-orang yang sudah menegakkan Islam dalam 
diri, dan keluargai~ya serta cantik akhlaknya. Tanpa akhlak orang tidak 
aka11 tertarik padanya. Usaha-usaha dakwah dengan segala kecanggihan 
pendakwah dan segala bentuk persiapannya tadi, mesti dipastikan memberi 
kesan dan membawa perubahan pada hati-hati masyarakat. 

2. Didikar~ dan Pimpinan Yang Berterusan 
Untuk mengamalkan cara hidup Islam mesti melalui proses didikan 

dan pimpinan. Jika tidak, mustahil dapat diamalkan dengan tepat dan 
istiqamah. Maka kita perlu siapkan pula pendidik dan pemimpin yang akan 
mendidik dan memimpin umat yang sudah didakwahkan tadi untuk selalu 
taat dan patuh pada hukum. Jumlah mereka juga perlu ramai supaya tenaga 
mereka cukup untuk bekerja di seluruh negara. Sebab itu gabungan tenaga 
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pendidik dari seluruh badan Islam di seluruh negara amat perlu. Kalau 
mengharap tenaga dari satu partai atau satu jemaah Islam atau Majelis Ulama 
saja, mana cukup? Bila tidak cukup, jadilah seperti sekarang, dimana umat 
Islam terbiar tidak dididik sehingga tidak faham dan tidak patuh pada hukum 

Allah, lebih-lebih pada hukum buatan manusia. 

Selain dari tenaga pendidik dan pemimpin, persediaan satu 
lingkungan yang dapat mendidik secara praktikal juga penting. Supaya di 
sana orang-orang yang mau mendidik dirinya mendapat peluang untuk 
melatih dan membiasakan diri dengan amalan itu. Sebab dunia kini dalam 

suasana jahiliah yang di dalamnya, iman dan syariat senantiasa tercabar 
dan dirusakkan, hukum sudah tidak dipedulikan. 

Kita memerlukan suasana dan alam hidup yang damai. Sebab itu 
model-model masyarakat madani yang taat hukum, berkemajuan atas dasar 
cinta dan takut paad Allah perlu dibangunkan. Di situlah orang- orang yang 
mau melatih diri, berpeluang meniru dan menjalankan cara hidup yang 
disiplin. Bila sudah biasa dengan cara hidup yang disiplin, nanti bila 
menghadapi cara hidup jahiliah, mereka tidak lagi lemah iman dan takut 

serta malu untuk tetap mengikut cara Allah. Tanpa latihan dan didikan, 
biasanya seseorang yang sudah disedarkan melalui dakwah tadi akan hanyut 
semula oleh arus jahiliah. 

Langkah-langkah pendidikan berpandukan A1 Quran dan Hadis yang 

telah dipakai oleh Rasulullah dalam sistem pendidikan beliau adalah : 

1. Mendidik jiwa tauhid agar tumbuh rasa kehambaan yang tinggi 
terhadap ALLAH SWT. Ini dibuat dengan membawa manusia 

berfikir tentang kebesaran ALLAH, kuasa ALLAH, kehebatan 
ALLAH, kebaikan ALLAH, rahmat ALLAH serta nikmat-Nya 

2. Mendidik hati agar rasa rindu dengan Syurga ALLAH, rahmat 
ALLAH, keampunan ALLAH, bantuan ALLAH dan lain-lain. tni 

dilakukan dengan menyebutkan khabar-khabar gembira (tabsyir) 
tentang perkara-perkara tersebut. 
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3. Mendidik inian dan taqwa di hati agar manusia merasa gerun 
dengan Neraka dan azab ALLAH, serta ancaman-ancaman dan 
kemurkaan ALLAH. Hal ini didapati dengan menyebut perkara- 
perkara yang menakutkan manusia (tanzir). 

4. Mendidik manusia agar melakukan amal soleh dan berakhlak 
mulia. Untuk itu, A1 Quran banyak menceritakan sejarah hidup 
para nabi, rasul dan orang-orang soleh. Cerita-cerita itu 
bermaksud untuk menjadi panduan kepada manusia, bagaimana 
mereka harus menjalani hidup sebenamya. 

5. Mendidik manusia untuk menghindari sifat-sifat jahat agar 
selamat dari api Neraka. Maka diceritakan perihal orang-orang 
jahat atau musuh ALLAH seperti Firaun, Namrud, Qarun, Haman 
dan lain-lain. 

6. Mendidik manusia agar memiliki sikap hidup khusus sebagai 
seorang Islam, agar selamat di dunia dan di Akhirat. Maka A1 
Quran mengajarkan tentang syariat atau hukum-hukum ALLAH. 
Ada perkara haram dan makruh yang perlu dijauhi. Ada pula 
perkara wajib, sunat dan mubah yang perlu buat. 

Melalui didikan ini maka jadilah para sahabat generasi contoh Islam 
yang telah be rjaya membangun peradaban serta empayar Islam yang menjadi 
rahmatan lil'alamin dalam waktu yang singkat. 

3. Membangun berbagai projek Kebaikan dalam Negara 
Selain dari usaha-usaha dakwah dan tarbiah kepada umat secara 

menyeluruh dan istiqamah dibuat, pada masa yang sama pemerintah, serta 
jemaah-jemaah Islam mesti mengusahakan agar setiap rakyat mendapat 
keperluan hidup yang asas secara halal, sekalipun dia bukan seorang Islam. 
Setiap orang dari kalangan rakyat mempunyai pekerjaan dan pendapatan 
yang cukup untuk keperluan hidup. 

Untuk itu pemerintah mesti bekerjasama dengan orang-orang kaya, 
ormas-ormas dan jamaah-jamaah Islam untuk membangunkan berbagai 



Diakah Mujaddid di Kurun ini ? 

projek pembangunan Islam dalam negara : ekonorni, pendidikan, teknologi, 
pertanian, kebudayaan dan lain-lain. Selain memberi lapangan pekerjaan 
yang halal bagi anggota masyarakat, pembangunan ini akan mewujudkan 
sistem Islam yang sudah dirindui oleh seluruh lapisan masyarakat. Orang- 
orang kaya yang sudah kita dakwah dan didik mesti menjadi 'bank' kepada 
masyarakat. Kalau degil dan sombong juga, pemerintah berhak mengambil 

sebagian hartanya selain daripada zakat, demi kepentingan negara dan rakyat. 

Taraf gaji dalam negara sebaiknya tidak terlalu berbeda antara 
menteri dan rakyat. Bahkan mereka mencontohi Rasulullah. Baginda dan 

Sahabat-Sahabatnya utama, nyata lebih miskin daripada rakyat. Bukan kerana 
tidak ada harta. Tetapi harta itu digunakan untuk negara dan rakyat. Agar di 
Akhirat tidak banyak hisab. Hingga kerana itu rakyat akan hormat kepada 
mereka. 

Sistem maasy (pemberian keperluan hidup mengikut keperluan) 
perlu diamalkan dalam negara yang rakyatnya sudah lebih cinta Allah dan 
Akhirat. Maka pembangunan negara dan peradaban rakyat dapat digiatkan 
tanpa perlu berhutang dan bersandar pada orang lain. Hari ini negara 
berhutang sana sini. Itupun pembangunan peradaban umat masih tidak 
memuaskan kerana masing- masing mengambil uang untuk poket, keluarga 
dan klik masing-masing. Akibatnya negara menanggung hutang yang besar. 

Maka dapatlah Bank Dunia, IMF dan kapitalis menjerat rakyat dengan 
macam-macam penipuan dan beban. Hanya iman, taqwa rakyat serta sistem 
maasy saja yang dapat menyelesaikan masalah yang telah menyiksa selama 
ini. 

Bila setiap rakyat yang sudah dididik cinta dan takutkan Allah dapat 
menikrnati kemakmuran negara, maka masalah-masalah sosial dalam 
masyarakat akan mengecil. Orang kaya akan menjadi bank dalam masyarakat 
dan orang-orang miskin akan redho dengan kerniskinannya dan tidak akan 
membuat masalah sosial dalam masyarakat. 
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4. Menutup Peluang-peluang Maksiat dan Kejahatan (sadduz zara'i) 
Setelah kerja-kerja amar makruf (menyuruh kepada kebaikan) 

dianjurkan secara serius dan istiqamah ke setiap lapisan masyarakat di seluruh 
negara, usaha-usaha nahi mungkar pun diseimbangkan. Yakni selain 

menasihat manusia jangan buat maksiat dan membuka seluas-luasnya pintu 
kebaikan, segala sumber dan peluang maksiat mesti ditutup. Peluang mencuri 
ditutup dengan menarnpung keperluan setiap orang miskin. Si kaya diminta 

menjadi bank masyarakat. Peluang minum arak ditutup dengan ditutup kedai- 
kedai arak dan disekat kemasukan arak ke dalam negara. Riba ditutup 
dengan menyekat segala bisnis dan ekonomi berasaskan riba serta bank- 

bank riba. 

Zina, perkosaan dan pelacuran ditutup dengan menutup pusat-pusat 

maksiat cian pendorong ke arahnya seperti disko, kasino, kelab malam, 
bioskop, majalah dan akhbar yang mengumbar aurat, video porno dan lain- 
lain lagi. Pendedahan aurat dan pergaulan bebas yang semuanya merupakan 
pintu-pintu maksiat juga dibasmi. Perempuan berjalan seorang diri, yang 
memungkinkan ia diperkosa, juga dielakkan. 

Pendek kata, segala pintu maksiat mesti ditutup dulu oleh pihak 
berkuasa. Itupun bukan dibuat dengan paksaan secara membabi buta. Ia 
mesti melalui nasihat, tarbiah dan ilmu yang meyakinkan. Di samping pintu 
rezeki mereka dibuka kepada jalan yang halal serta tempat-tempat hiburan 
yang halal juga disediakan. Usaha ini bukan boleh dibuat dalam sehari dua. 

Ia mesti bermula dengan dakwah dan tarbiah yang tentunya akan mengambil 
masa. 

Ayat perintah haramkan arak bukannya turun sekaligus. Ia 

diturunkan dalam tiga peringkat. Bermula dengan memberitahu ada baiknya 
minum arak di samping buruknya juga ada. Kemudian dilarang minum 
waktu hendak shalat saja. Setelah manusia terlatih tidak meminumnya untuk 
beberapa waktu, bamlah turun ayat ketiganya yang ianya bznar-benar 
diharamkan. Dengan kesedaran dan kefahaman serta hikmah yang diyakini, 
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tanpa paksaan, masyarakat sendiri memecahkan tempayan-tempayan arak 
mereka begitu ayat itu diturunkan. 

Zaman ini walaupun ayat-ayat itu sudah turun semuanya dengan 
lengkap, tetapi manusianya belum bersedia. Mereka belum diberi kesedaran 
iman dan kefahaman tentang itu. Maka kita mesti memproses dulu jiwa- 
jiwa manusia itu. Kalau kita hantam saja, akibatnya lebih buruk daripada 
kita biarkan. Kita tirulah setiap langkah Rasulullah SAW dalam mendidik 
umat jahiliah dari awal-awal langkah hingga ke akhimya. Kalau kita terus 
melompat ke langkah terakhir, akibatnya kita tidak akan peroleh hasil yang 
sama seperli yang dicapai oleh baginda Rasul. 

5. Pemerintah Yang Berwibawa 
Jika cara hidup Islam ingin benar-benar dapat diterima, dipatuhi 

dan dijalankan oleh masyardcat umum, ia mesti dilaksanakan oleh pemerintah, 
parlemen dan partai pemerintah yang berwibawa. Ciri ini penting dalam 
proses mewujudkan masyarakat madani. 

Di zaman salafussoleh, pengisytiharan perlaksanaan hukum dan 
cara hidup Islam tidak mendapat apa-apa tentangan dari pihak manapun 
sekalipun dari orang kafir. Bahkan ia diterima dengan senang hati. Karena 
waktu itu Pemerintah disegani dan dikagumi oleh kawan maupun lawan. 
Apa saja yang mereka lakukan dianggap bagus dan mendapat sokongan. 

Faktor penting yang menjadikan pemerintah begitu berwibawa 
waktu itu ialah taqwa. Taqwalah yang membuatkan mereka sangat disegani 
oleh manusia. Di samping itu taqwa juga menjadi sebab datangnya 
pertolongan Allah pada mereka. Partai dan pemerintah yang terdiri dari 
Presiden atau Perdana Menteri, menteri-menteri, gubernur dan para 
pembantunya, anggota parliken, bankir-bankir dan seluruh tokoh 
masyarakat hendaklah terdiri daripada orang-orang yang bertaqwa. Ciri- 
ciri taqwa itu di antaranya adalah seperti berikut : 



19. Pandangan Abuya tentang Membangun Masyarakat Madani 

1. Ibadah fardhu dan sunatnya kemas dan banyak. 
2. Akhlak mereka baik, boleh menawan hati orang lain seperti 

pemurah, tawadhuk, pemaaf, penyayang, bertolak-ansur, 
menghormati tetamu dan lain-lain lagi. 

3.  Ukhuwah dan kasih sayang antara mereka begitu erat dan kukuh. 
4. Hukum Allah sangat mereka jaga, lebih dari rakyat jelata hingga 

pribadi mereka menjadi contoh. Mereka sangat menjauhi 
larangan Allah yang haram dan makruh. 

5. Memerintah dengan kasih sayang sekalipun terhadap orang kafir. 
6 .  Mereka hidup zuhud, tidak mengambil kekayaan negara untuk 

kepentingan peribadi. Bahkan harta mereka sendiri dikorbankan 
untuk kepentingan rakyat dan negara. Mereka hidup berdikari. 

7. Mereka pemerintah yang adil. 
8. Sangat memberi layanan kepada rakyat dan membereskan 

kehidupan rakyat, pengikut dan penyokong-penyokongnya. 
9. Jemaah atau partai mereka gagah dan menjadi model atau 

bayangan kepada negara yang mereka perintah. 
10.Usaha-usaha mereka 'menjadi' yakni dapat kejayaan, dan musuh- 

musuh tidak dapat apa-apakan mereka. Kerana adanya 
pertolongan ALLAH secara nyata atau ghaib. 

Dengan ciri-ciri ini, pemerintah dan partainya sangat diyakini oleh 
rakyat baik Islam maupun bukan Islam. Sebaliknya, tanpa wibawa yang 
meyakinkan, orang akan ragu dengan p merintah. Cakap dan tindakannya 
dipermasalahkan dan ditentang. Bahkan mereka dianggap memerintah kerana 
mempunyai kepentingan dan bukannya betul-betul mau menegakkan 
keadilan. Dan pertolongan ALLAH tidak akan datang kerana mereka tidak 
bertaqwa. Sedangkan pertolongan ALLAH itu amat penting, karena 
menentukan jaya gagalnya perjuangan kita serta nasib kita terhadap musuh. 

Pejuang-pejuang kebenaran mesti menagih janji-janji ALLAH itu 
melalui sifat taqwa yang mereka usahakan dengan sungguh-sungguh. 
Diantara pertolongan ALLAH yang akan diperolehi oleh orang bertaqwa 
ialah : 
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1. Dilepaskan dari kesusahan dan masalah hidup. 
2. Diberi rezeki (kemakmuran) dari sumber yang tidak diduga. 
3. Xerja dan usaha dibantu oleh ALLAH. Wmi diperbaiki dan dibuka 

peluang-peluang kebaikan dalam amal ibadah, ekonomi, 

pentadbiran, pendidikan, pertanian dan sebagainya. 
4. Segala rezeki, kemakmuran, keamanan dan usaha-usaha mereka 

mendapat berkat dari langit dan burni. 
5. Dosa mereka diampunkan. 

6. ALLAH mernimpin mereka. 
7. ALLAH hindarkan mereka dari tipu daya musuh. 
8. Amd ibadah mereka diterima oleh ALLAH dan lain-lain 

pertolongan lagi. 

Dengan mendapat segala bentuk pertolongan yang istimewa dan 
luar biasa ini, orang-orang bertaqwa akan kelihatan begitu berwibawa dan 
meyakinkan. Sehingga bukan saja rakyatnya mau tunduk di bawah 
kepimpinan mereka, bahkan orang asingpun senang mendapat naungan 
kepimpinan mereka. Sementara itu pula, memang selama ini rakyat mencari- 
cari alternatif kepimpinan baru bagi menggantikan kepimpinan lama yang 
sudah mengecewakan. 

Jangan dianggap kecil faktor pertolongan ALLAH dalam menjayakan 

segala usaha baik perjuangan kita. Pejuang kebenaran hari ini terlalu kerdil 
untuk menewaskan pejuang-pejuang ideologi dengan kekuatan lahir 

(quwwah). Sebab musuh jauh lebih gagah kekuatan lahirnya. Maka senjata 
yang lebih hebat dari quwwah itu ialah taqwa. Dalam A1 Quran ada 15 ayat 
tentang janji-janji kemenangan oleh ALLAH kepada orang bertaqwa. Di 

antara ayat-ayat itu ialah : 

Artinya : 
Barangsiapa yang bertaqwa Allah akan perrnudahkan 
urusannya. (At Thhq : 4) 
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Artinya : 
Jikalau penduduk satu kampung itu bertaqwa nescaya 
Kami (Allah) bukakan untuk mereka berkat dari langit 

dan bumi. (A1 A'raf : 96) 

Artinya : 
Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, Allah akan 

lepaskan ia dari masalah hidup dun memberi rezeki 
dari sumber yang tidak diduga. (At Bhq : 2-3) 

k i n y a  : 

Bertaqwalah dun Allah akan mengajar kamu. (A1 
Baqarah : 282) 

Saksikanlah betapa pentingnya sifat-sifat taqwa itu diusahadapatkan 
demi memperolehi kejayam dalam hidup di dunia dan Akhirat. Ia adalah 
rahasia kekuatan umat Islam yang tidak akan dapat dapat ditandingi oleh 

penentang-penentang kebenaran. Saya berseru kepada semua pejuang 
kebenaran walau di mana dan dalam harakah apa pun mereka berada supaya 
ambil perhatian berat tentang taqwa ini. Ia adalah penentu kepada kejayaan 
perjuangan kita dalam mewujudkan masyarakat madani yang aman, damai, 
makmur dan mendapat keredhoan Allah. 

PENUTUP 
Dernikianlah langkah-langkah untuk mewujudkan msyarakat madani 

yang sudah pernah wujud di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat dan 
marilah kita jadikan momentum 1 Muharram 1424 H ini untuk bersungguh- 
sungguh mewujudkannya kembali di zaman kita. Rasulullah telah bersabda 
bahwa sebelum kiamat Islam akan kembali gemilang dan akan wujud sekali 
lagi masyarakat madani di muka bumi ini. Moga-moga kita berperaan serta 
dalam mewujudkannya. 



Diakah Mujaddid di Kurun ini 7 

ABUYA MEMBANGUN MASrARAKAT MADANI MODEL 
Malalui perusahaan Rufaqa' Corporation, Abuya mencoba 

membangunkan satu masyarakat madani kecil model. Pendukung (tenaga 
penggerak) yang berkualitas mesti orang-orang soleh atau mereka yang 
bersungguh-sungguh untuk menjadi orang soleh. Setiap anggota masyarakat 
Rufaqa' dididik untuk menjadi pejuang-pejuang Allah, bukan sekadar pekerja 
biasa yang hanya menunggu gaji atau keuntungan material setiap awal bulan. 
Mereka dididik untuk merniliki akhlak yang mulia, cinta pada Allah, jujur, 
pemaaf, peramah, tenggang rasa dan sifat terpuji lainnya. Mereka dididik 
untuk berkorban apa saja untuk menegakkan hukum-hukum dan aturan- 
aturan Allah dalam mewujudkan masyarakat madani model. 

Dalam masyarakat Rufaqa', setiap insan berperan sesuai dengan 
bakat dan kemampuannya. Sebelum seorang anggota masyarakat diberi 
tugas dan tanggung jawab dalam kerja-kerja pembangunan, Rufaqa' memberi 
kursus dan didikan lahir hatin, khususnya pendidikan hati, agar hati mengenal 
Allah, takut, cinta dan selalu ingat pada Allah. Hal ini sangat penting, sebab 
tanpa hati yang taqwa dan takut kepada Allah semua kerja-kerja 
pembangunan tidak dapat bernilai ibadah di sisi Allah. Justeru akan 
menghasilkan berbagai jenis mazmumah (sifat-sifat yang jaha.t) dalam hati 
terutamannya bila kerja-ke rja pembangunan tersebut mendatangkan harta 
yang banyak dan kemasyhuran. Semua anggota masyarakat Rufaqa' bekerja 
untuk melahirkan insan-insan yang tangannya mengatur dunia tetetapi hatinya 
selalu terpaut dengan Allah. 

Selain itu dengan melahirkan kehidupan bertuhan yang kaafah dalam 
berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial politik, teknologi, 

kebudayaan, pendidikan, pertanian, keuangan dsbnya, Rufaqa' juga berjuang 
untuk mengajak manusia kepada Allah dengan menggunakan bahasa yang 
mereka fahami. Menghadapi orang bisnis dengan bahasa bisnis, menghadapi 
orang kebudayaan dengan bahasa kebudayaan, menghadapi saintis dengan 
bahasa sains dsbnya. Dengan demikian masyarakat tidak hanya mengenal 
Islam sebagai kaurn sarungan yang hanya pandai berzikir dan menjadi tukang 
doa dalam acara-acara syukuran dan peringatan hari-hari besar Islam saja. 
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Bekerja secara baik dalam bidang mereka dengan memenuhi 5 syarat ibadah 
ternyata mereka telah ikut dalam be rjuang menegakkan hukum-hukum dan 
aturan Allah. Kita mengajak mereka untuk menjadi orang Allah : ekonom 
Allah, saintis dan teknolog Allah, budayawan Allah, politikus Allah dsbnya, 
yang hatinya selalu bersarna Allah. 

Para pimpinan Grup Rufaqa' berupaya untuk mewujudkan hubungan 
yang harmonis antar karyawan. Hubungan harmonis yang hakiki hanya 
akan didapat bila dibuat atas dasar cinta Allah. Hubungan dan suasana antara 
karyawan bagaikan hubungan dan suasana dalam satu keluarga. 

Direksi bagaikah ayah dan ibu yang menjaga keselamatan dan 
keperluan lahir batin dari seluruh anggota msyarakat Rufaqa' yang bagaikan 
anak-anaknya. Ada abang (para manager), ada adik (karyawan biasa). 
Hubungan kasih sayang diwujudkan mulai dari jajaran pimpinan hingga 
karyawan yang terbawah. Tidak ada pembatas antara pemimpin dan 
karyawan. Seluruh karyawan seluruh dari berbagai lapisan digilir-gilir unbk 
menginap dan hidup di rumah para pimpinan untuk melihat dan mempelajari 
kehidupan keluarga dari para pemimpin yang penuh dengan kasih sayang. 
Para pimpinan tidak hanya bertindak sebagai ayah-ibu, tetetapi juga sebagai 
guru dan kawan. Keperluan karyawan dicukupi oleh perusahaan, mulai 
dari makan minum, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, pendidikan anak- 
anak, transportasi, bahkan sampai urusan nikah kawin dipilihkan dav 
diselenggarakan oleh perusahaan. 

Dalam Rufaqa', taraf hidup asas dari pemimpin dan anggota 
rnasyarakat biasa sama saja. Laksana anak dengan ayah, yang tinggal dalam 
sebuah rumah, tentu tidak berbeda. Apa yang dimakan ayah, itulah yang 
dimakan anak dan seluruh anggota keluarga. Kecuali mungkin keperluan 
ayah lebih dari pada keperluan anak-anaknya. Dan kemudahan hidup ayah 
lebili daripada kemudahan yang dikehendaki oleh anak-anak. Karena ayahnya 
itu memerlukan kemudahan dalam mengurus dan mengendalikan tanggung 
jawab untuk kepentingan anak-anaknya. Itu saja bedanya. Tidak ada 
kecemburuan sosial, sebab semua memahami tugas dan peranan masirlg- 
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masing. Semua memaharni bahwa tugas, pekerjaan dan jabatan adalah 
wahana untuk mengejar taqwa dan tidak ada bedanya di sisi Allah. 

KARYAWAN RUFAQA' DlDlDlK UNTUK MENJADI PWUANG 
Sejarah telah menceritakan kepada kita bahwa sepanjang hidupnya 

Rasulullah dan para sahabat adalah pejuang-pejuang Allah yang mengajak 
manusia untuk kenal, cinta dan menjadi hamba Allah yang sebenar, serta 
mewujudkan suatu masyarakat madani yang aman, adil, makmur dan 
mendapat keampunan Allah. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat ini 
dilanjutkan oleh para tabiin, tabiu tabiin sarnpailah ke datuk nenek kita. 
Tanpa perjuangan dan kegigihan mereka dalam mengajak manusia mengenal 
Allah, mungkin kita belum tentu dilahirkan dari suatu keluarga yang 
bertuhan. Karena itu seluruh karyawan Rufaqa' dididik untuk berjuang 

mewujudkan sekali lagi masyarakat madani sebagaimana yang telah 
diwujudkan oleh Rasulullah dan para sahabat dengan melahirkan rasa 
bertuhan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial politik, 
teknologi, kebudayaan, pendidikan, pertanian, keuangan dsbnya. 

Selain itu Rufaqa' juga berjuang untuk mengajak manusia kepada 

Allah dengan menggunakan bahasa yang mereka fahami. Menghadapi orang 
bisnis dengan bahasa bisnis, menghadapi orang kebudayaan dengan bahasa 

kebudayaan, menghadapi saintis dengan bahasa sains dsbnya. Bukankah 
Kasulullah SAW pernah bersabda : hendaklah kamu berbicara dengan 
bahasa yang difahami oleh orang yang ada di hadapanmu'. Rufaqa' 

berjuang untuk mengajak manusia menjadi orang Allah : ekonom Allah, 
saintis dan teknolog Allah, budayawan Allah, politikus Allah dsbnya, yang 
hatinya selalu bersama Allah. 

Perjuangan Abuya dalam membangun masyarakat madani model 
ini sudah mulai nampak hasilnya, walaupun masih jauh dari gambaran 
masyarakat Rasulullah SAW. Sudah mulai lahir pejuang-pejuang yang 
berjuang mempromosikan Tuhan dan model-model Islam dalam seluruh 
aspek kehidupan : ekonomi, teknologi, kebudayaan, pendidikan, pertanian 
dan sebagainnya. 



BAB DUA PULUH 
v 

Pandangan Abuya 
tentang Perjuangan 

Menegakkan Syariat Islam 
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KENAMAN DULU TUHAN PEMlLlK SYARIAT 
Kebangkitan pengamalan Islam semakin semarak di dunia khususnya 

di Asia tenggara. Banyak organisasi dan partai Islam muncul di tengah 
masyarakat Islam untuk memperjuangkan Islam. Mereka bersungguh- 

sungguh dalam perjuangan mereka, tetapi tidak mengikut kaedah yang tepat 
dan cantik sehingga perjuangan mereka banyak dihalang. Mereka ingin 
memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di dalam negara, di tengah 
masyarakat yang masih belum kenal, takut dan cintakan Tuhan. Mereka 
hanya fokus ke arah ini dan lupa untuk membangunkan model Islam dalam 

diri, keluarga, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi dan lain-laian. 
Sehingga Islam yang mereka perjuangkan tidak nampak cantik bahkan di 
beberapa tempat dianggap pengganas sebab mereka memaksakan 
pelaksanaan syariat Islam dengan pedang dan kekerasan. 

Kaedah dan cara ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Coba kita 

lihat sejarah Rasulullah SAW yang berjuang sebanyak 23 tahun, 
perjuangannya terbagi 2 (dua) : 

1. Memperjuangkan Tuhan selama 13 tahun. 
2. Memperjuangkan syariat Tuhan selama 9 tahun. 

Padahal Tuhan satu, sedangkan syariat Tuhan beribu banyaknya 
tapi masa yang diambil untuk memperjuangkan Tuhan lebih banyak. Sebab, 
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apa arti berjuang bila tidak cinta Tuhan, apa arti ibadah, shalat, bila tidak 

cinta Tuhan. Apa arti menolong orang tua bila tidak cinta Tuhan. Padahal 

sayang lebih besar dari menolong. Sayang lebih besar daripada patuh. 

Sebab itu sembahyang, puasa, naik haji dan lain-lain. akan ditolak 

kalau dibuat tanpa cinta Tuhan. Apa artinya bersyariat kalau tidak kenal 

tuhan dan kalau tidak ada hubungan dengn Tuhan. Padahal syariat adalah 

yang menghubungkan insan dengan Tuhan. 

Disinilah kesalahan kebanyakan ulama, para mubaligh dan para 

pejuang. Mereka lebih banyak menceritakan tentang halal, haram. Masih 

banyak lagi masyarakat yang tidak shalat dan tidak faham tentang tuhan, 

tiba-tiba mereka hendak menegakkan hukum hudud. Sedangkan hudud ini 

dalam Islam kedudukannya diujung. Akibatnya orang takut dengan Islam. 

dia belum lagi suka dengan shalat, tiba-tiba dikenalkan dengan potong tangan. 

Sebab itu orang takut. 

Karena itu kenalkan dulu Tuhan baru syariatNya. Kalau manusia 

sudah kenal, cinta dengan tuh, -1, jangankan shalat, nyawa pun dia berikan. 

Inilah masalah umat Islam seluruh dunia. Banyak pejuang Islam di seluruh 

dunia, mengenalkan Islam dengan kekerasan dan peperangan. Padahal Allah 

mengutus Rasulullah SAW untuk mengIslamkan orang, bukan untuk 

membunuh orang. Rasulullah SAW datang dengan kasih sayang, bukan 

membawa kebengisan, pemaksaan dan kekerasan. 

Yang sebenarnya lebih baik pendekatan kita adalah untuk 

mengenalkan dan memberi kefahaman tentang takut dan cinta dengan 

Tuhan. Hari ini pendekatan para ulama, para pendakwah, pejuang-pejuang, 

lebih banyak menceritakan syari:tt daripada menceritakan Tuhan. Bila syariat 

banyak diceritakan, tentang Tuhan hanya sedikit saja, maka kalau ada orang 

yang dapat menegakkan syariat tapi syariat hanya menjadi ideologi. Akibatnya 

walaupun banyak shalat, naik haji berulang kali tapi perangai tidak berubah. 

Mengapa shalat tidak melahirkan akhlak mulia? Mengapa berjuang tidak 

melahirkan akhlak mulia? Pergi urnrah, naik haji, belajar, baca quran, tidak 
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melahirkan akhlak mulia? Mengapa tidak lahir? Sebab orang beribadah bukan 

karena mencintai Tuhan. Dia beribadah dan bersyariat tapi terputus dengan 
tuhan, sebab itu beribadah dengan terpaksa. 

Setelah kejatuhan empire Islam 700 tahun yang lalu, orang hanya 
mengenalkan syariat saja. Tuhan tidak dikenalkan lagi. Kalaupun hendak 
mengenalkan Tuhan, hanya mengenalkan saja, tidak sanlpai tumbuh rasa 
cinta, rasa takut, rindu dan sebagainya. Ini penyebabnya. Bahkan orang 

yang tidak kenal Tuhan, ketika beribadah dia merasa jemu, maka untuk apa 
bersyariat. 

Sedangkan kalau kita membuat kerja untuk orang yang kita kasihi, 
kita tidak kenal letih, rasa senang. Susah pun tidak mengapa. Tapi kalau 
bekerja untuk orang yang bukan kita kasihi, betapa tersiksa. Seperti kita 
membuat kerja di kantor, kita tidak suka dengan boss, betapa siksanya, 
hendak datang ke kantor. Tapi kalau kita sayang dengan boss, kita buat 
kerja tak kenal letih. Begitulah kalau sudah kasih, menjalankan arahannya 
kita rasa senang, sedekah rasa senang, puasa, shalat rasa senang. Kalau 

kita tidak sayang, maka shalat pun tidak terasa indah, tidak rasa senang, 
sebab tidak kenal dengan Tuhan, tidak kenal dengan yang punya syariat, 

itu penyakitnya. 

Kalau kita sayang dengan orang tua, maka kita tidak tunggu dia 
hendak beri ~nakanttidak, apakah dia akan memberi pakaian atau tidak, kita 

tetap rasa senang. Tetapi kalau kita tidak sayang dengan Tuhan, bila doa 
kita tidak dikabulkan, kita marah dengan Tuhan. Kita dapat melihat dalam 

keluarga, anak yang baik, walaupun orang tua tidak memberi, dia tak marah, 
tapi anak yang jahat, orang tua tidak memberi, dia marah. 

Hamba yang baik, Tuhan tidak memberi, tidak apa-apa. Bagi dia, 
itu bukan satu masalah. Aku ingin berkhidmat dengan Tuhan. Kalau orang 
yang tak baik, ketika doanya tidak dikabulkan dia protes dengan Tuhan. 

Yang sebenarnya kalau orang paham tentang Tuhan, maka yang 

lezat itu bukan ketika Dia memberi sesuatu, tapi berkhidmat dengan Allah 
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itu yang lezat. Dapat kelezatan berkhidmat itu satu nikmat yang besar. Tapi 
itu tidak mudah, mesti betul-betul kenal dengan Tuhan. Kalau sekedar 
beriman saja, tidak akan mencapai taraf itu. Sekedar iman yang sah saja, 
baru sampai tahap asas. Dari kecil sampai besar iman sampai tahap asas 
saja, walaupun shalatnya banyak, wiridnya banyak, tapi iman tidak 
berkembang. Sebab itu akhirnya jemu dengan ibadah. Lebih-lebih lagi kalau 

Tuhan uji, hati pun berkata aku sudah shalat, sudah puasa, sudah wirid 
banyak, tapi Tuhan masih menguji. 

Sebab itu para malaikat, walaupun ibadah tidak banyak, hanya satu 
saja tapi ibadahnya terasa lezat, mabuk, sebab dia kenal Tuhan. Walaupun 

ibadahnya hanya tasbih saja, tahmid saja tapi terasa lezat. Kalau sujud, 
sujud saja dia terasa lezat. Malaikat itu hanya satu saja ibadahnya, dia sudah 
terasa lezat dengan ibadahnya itu, tidak jemu. Begitu juga dengan Nabi 
Adam, ketika dia berbuat kesalahan, dia rasa menyesal dan sujud selama 
40 tahun, dia tak sadar sebab dia sudah terasa lezat dengan sujud itu. 

Karena itu kalaulah kita dapat merasakan sebagaimana yang Tuhan 
firmankan, Tuhan bersama dengan hambaNYa, di mana saja berada. Maka 
di mana-mana kita merasakan Tuhan melihat, T~than mendengar, dimana 
saja. Tentu kita tidak akan terganggu dengan hal-ha1 lain. 

Kalaulah kita ibaratkan ada harimau di depan kita, kita sadar di 
depan kita itu betul-betul harimau, dapatkah saat itu kita teringat makan, 

teiingat istri, teringat ingin ke pasar dan lain-lain. Tentu tidak dapat. Begitulah 
juga dengan Tuhan, kalau kita merasa Tuhan itu wujud, mendengar, melihat, 

maka apa saja tidak akan rnenganggu kita, seperti uang, pangkat, kekayaan, 
dan lain-lain. Sebab itu roh mesti kita hidupkan selalu dengan Tuhan. Rasa 
bertuhan itu sangat penting, bukan hanya sekedar percaya saja dengan 
Tuhan. 

Untuk mendapatkan rasa bertuhan, mula-mula kenalkan dulu 
Tuhan. Mengenalkan Bukan hanya sekedar menghafal dan tahu sifat-sifat 
Tuhan, wujud, qidam, baqa dst, melainkan mengenal Tuhan hingga dihayati, 
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sehingga timbullah rasa cinta dan ingin berkhidmat sebagaimana seorang 
anak dengan ayahnya tadi. Bila sudah kenal dan cinta maka Tuhan akan 
dirasakan sebagai tempat bertanya, merujuk dan terasa akrab. 

Hari ini orang-orang bersemangat untuk memperjuangkan syariat, 
seperti syariat Hudud yang dianggap besar. Padahal sebesar apapun syariat 
tidak dipandang besar kalau tidak dikaitkan dengan Tuhan. Sedangkan di 
zaman Rasulullah, syariat dari yang kecil sampai yang terbesar dilaksanakan 
atas dasar cinta dan takut dengan Tuhan. Syariat dilaksanakan untuk 
merasakan kebesaran Tuhan. 

Tuhan memberi tahu kita kalau hendak merasakan kebesaranKu, 
maka mengadulah kepadaKu. Buatlah apa saja untuk mengabdikan din 
dengan aku, untuk merasakan takut dan timbul rasa hendak mengabdikan 
diri. Bagi orang yang bukan Islam tetapi percayakan Tuhan atau rasa 
bertuhan itu ada cuma tak dapat hidayah maka untuk membuktikan mereka 
juga cintakan Tuhan mereka buatlah sepertimana kita buat tetapi tidak sah, 
Tuhan tidak terima. 

BERIBADAH BUKAN UNTUK MENGWAR FADHILAT 
Sekarang ini kita lihat rata-rata umat Islam walaupun dia tidak 

tinggalkan shalat, tapi hatinya masih penuh dengan mazmumah. Pergi haji 
sudah 10 kali tetapi masih berhasad dengki. Inilah akibatnya bila beribadah 
karena mengejar fadhilat. Akhirnya ibadah menjadi ideologi, sebab tidak 
dikaitkan dengan Tuhan. 

Kita mesti membedakan antara orang yang beribadah dengan tujuan 

mencari fadhilat dengan orang yang beribadah atas dasar ubudiah, mencari 
redho dan cinta Tuhan. orang yang beribadah atas dasar ubudiah, walaupun 
sedikit tetapi sangat berkesan pada hati. 

Tetapi yang beribadah atas dasar selain itu walaupun banyak 
ibadahnya tetapi tidak akan memberi kesan pada hati. Misalnya masih 
pemarah, tidak tenggang rasa, tidak pemaaf, tidak ada kerja sama. Sebab 
itu di hari ini seluruh dunia umat Islam sibuk membangun mesjid, tapi 
makin banyak mesjid makin rusak umat Islam. Mesjid jadi tempat berpolitik, 
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tempat mengumpat, tempat berkelahi, tempat membuat fitnah, tempat cari 
makan, tempat merebut kuasa. 

Rasulullah pernah menyebut, cukup 2 (dua) rakaat shalat sunat 
tetapi memberi kesan pada hati daripada ribuan rakaat tapi tidak memberi 
kesan. Rabiatul Adawiyah ditanya orang: Kalau engkau dimasukkan Tuhan 
dalam neraka bagaimana? Beliau menjawab,"Kalau dimasukkan neraka 
dengan redha Tuhan tidak mengapa". 

KENAL TUHAN DENGAN ROH ATAU HATI 
, Kita kena kenal Tuhan dengan roh atau hati. Cara cepatnya dengan 

mencari wasilah dengan berkat, tawasul dan doa. Orang yang tidak ada 
roh dalam beribadah, ia berdosa. Ketika menghadap Tuhan, hati kemana- 
mana. Seolah-olah dalam majelis raja, buat kerja-kerja lain. Sebab itu orang 
yang bertaqwa, waktu dia menghadap Tuhan hatinya tersentuh, selalu 
merasa cemas tidak beradab dengan Tuhan. 

Bila rasa salah, bila pandai rasa berdosa. Tuhan tak kira dosa. Asyik 
rasa dosa saja. Tuhan tak kira. Buat apa yang Tuhan suruh, tak payah 
diingat-ingat. Yang diingat rasa dosa. Kalau buat ibadah banyak-banyak, 
tapi tak rasa salah, dia bergelimang dengan dosa. 

'hjuan Mengenal 'hhan 

Mengenal Tuhan tujuannya agar segala usaha dun ibadah 
ada tempat tujuan yang hendak disembahkan 
Agar segala usaha dun ibadah tidak disia-siakan 

Mengikut syariat itulah disiplin hidup dun syiarNya 
Sekaligus nampak kelihatan di dalam kehidupan insan ayat-ayat 
dun tanda-tanda kebesaran Tuhan 
Akhlak yang mulia pula itulah dia bunga-bunga yang indah 
pada diri-diri insan 
Dari situlah di dalam pergaulan manusia 

di antara satu sama lain senang-menyenangkan 
Bahkan membahagiakan, rindu-merindui untuk berjumpa 
Dari sinilah indahnya pertemuan di dalam pergaulan 
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Kerana masing-masing di dalam diri membawa bunga 
Satu sama lain hibur menghiburkan 

Suka menyukakan dun menggembirakan 
Memanglah tabiat bunga samada bunga yang lahir 
mahupun bunga yang maknawi dan mhani 
la menyukakan, menghiburkan, menyenangkan 
dun menyejukkan mata dun hati. 
Kalau bunga diri atau bunga-bunga maknawi 

dun mhani tidak ada 
Pertemuan manusia sesama manusia sangat menjemukan 
Bahkan didalam setengah-setengah ha1 

pertemuan itu sangat menakutkan 
Akibatnya pertemuan dan pergaulan itu dibuat sebab terpaksa 
Edak bergaul manusia tidak boleh hidup bersendirian 

Kerana manusia itu satu sama lain perlu memerlukan 
Tapi kerana masing-masing bunga diri sudah tidak ada 

. Pertemuan dun pergaulan secara terpaksa itu sangat menyakitkan. 

Cintailah Allah 

Cintailah Allah Tuhan Pencipta manusia, 
Cinta sesama manusia akan tetjadi dengan sendirinya, 

Cintailah Allah, cinta manusia tidak perlu diperjuangkan, 
Dia akan tercetus secara otomatis, 
Cintailah Tuhan, 
Kasih sayang dun perpaduan sesama manusia akan terjalin, 

Takutilah Tuhan, nescaya manusia 
Akan takut melakukan kesalahan sesama manusia, 

Lebih-lebih lagi dengan Tuhan, 
Takutnya itu tidak akan melanggar perintahNya, 
Cinta dan takut dengan Tuhan, rahsia perpaduan, 
Anak kunci kasih sayang sesama manusia, 
Kerana kasih sayang dun perpaduan 
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Adalah kerja jiwa, 
Bukan hubungan jizikal, jizikal mengikut saja, 

Apabila hati dun jiwa, 
Hubungan dengan Allah begitu mesra, 

Otomatik hubungan dun kemesraan 
Sesama manusia terjalin sama, 

Rahsia inilah yang tidak diketahui 
Oleh golongan sekulaq 
Yang rnengagungkan jikiran dun mengabaikan jiwa 
Yang memuja aka1 tapi hatinya dimatikan, 
F~kirannya bercahaya 
Zlpi hatinya gelap gelita, 
Akibatnya kegelapan di dalam cahaya, 

Kerana cahaya terlalu terang membutakan matanya, 
Macam matahari terlalu kuat cahayanya, 
7idak mampu mata memandung dun melihatnya, 

Begitulah golongan sekular 
Kerana akalnya terlalu terang 
Membutakan hati atau jiwanya, 
Maka tersesatlah ia daripada kebenaran, 
Belgelaplah dia di dalam terang 
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KRlSlS & GEJALA SOSlAL SEDANG MENIMPA MASYARAKAT 
Umat manusia di seluruh dunia sedang berhadapan dengan krisis 

multidimensi yang sangat membahayakan : krisis politik, sosial, ekonomi, 
moral, pendidikan, kemanusiaan dan berbagai macam krisis lainnya. Te rjadi 

perselisihan, pembunuhan dan peperangan yang menyebabkan pertumpahan 
darah. Masyarakat hidup mengikut nafsunya masing-masing, yang kaya 
menderita, susah hati dalam menjaga dan menambah kekayaannya, yang 
miskin tidak sabar, susah hati karena tak memiliki harta dan melihat si kaya 
dengan penuh cemburu. Pergolakan politik di kalangan elit tidak pernah 

berhenti laksana air laut yang senantiasa bergolak, saling jatuh-menjatuhkan 
perkara biasa, berebut jabatan mengorbankan nyawa, muda-mudi hidup 
berfoya-foya dan terlibat narkoba, maksiat di mana-mana, kriminalitas tidak 
berhenti, ibarat air sungai yang mengalir setiap waktu. Manusia hidup dalam 

kesusahan dan penderitaan. Jiwa-jiwa masyarakat tidak tenang, mereka 
bagai hidup dalam neraka dunia. 

Para cerdik pandai berusaha menyelesaikan krisis ini dengan cara 
dan aka1 masing-masing. Tetapi hasilnya semakin mereka berusaha, krisis 
dalam masyarakat semakin menghebat. Mereka tidak hanya tidak mampu 

menyelesaikan krisis dan gejala sosial dalam masyarakat, bahkan mencari 
penyebabnya saja tidak mampu. Sebagian dari mereka secara sadar atau 
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tidak sadar terlibat dalam berbagai krisis dan gejala sosial baik disadari 
ataupun tidak. 

Menurut Abuya, krisis ini bukan bersumber dari faktor luar saja 
seperti kesalahan teknik dan metoda atau gangguan musuh-musuh, tetapi 
sumber utamanya adalah dari manusia yang sudah melupakan AlIah dan 
aturan-aturan Allah. Hampir seluruh lapisan clan peringkat masyarakat sudah 
melupakan Allah dalam kehidupan mereka. Pemimpin lupa Allah, ulama 
lupa Allah, rakyat 1upaAllah. Pedzgang, dosen, profesor, dokter, ahli hukum, 
artis, petani, buruh, semua lupa pada Allah. Sebagian mereka mungkin 
masih shalat, membayar zakat, berpuasa, berhaji clan lain-lain, tetapi tidak 
merujukkan seluruh aspek kehidupan mereka kepada Allah. Seolah-olah 
ekonomi, politik, teknologi bukan urusan Allah. 

Keadaan seperti ini pernah terjadi di zaman sebelum Nabi 
Muhammad diangkat menjadi Rasul. Masyarakat tertimpa berbagai macarn 
krisis dan penyakit jiwa. Masyarakat sedang mengalami keruntuhan akhlak 
yang amat menakutkan. Abuya mengkaji bagaimana Rasulullah SAW 
menyelesaikan krisis sosial dalam masyarakat. Mula-mula Rasulullah SAW 
mengkaji sebab utama krisis dan memberi solusi penyelesaiannya yang 
mengambil masa selama 10 tahun. Setelah itu selama 13 tahun Rasulullah 
SAW membangunkan masyarakat madani di Madinah yang menjadi model 
bagi masyarakat dunia. 

MENGKAJI SUMBER UTAMA KRlSlS 
Menurut Abuya, timbulnya krisis dan gejala sosial dalam masyarakat 

jahiliah di zaman Rasulullah SAW disebabkan tiga perkara yang terbesar : 
1. Keyakinan manusia terhadap Allah sudah tipis atau pun dengan 

kata lain, perasaan Tauhid sudang berkurang. 
2. Oleh karena manusia sudah tidak yakin lagi dengan adanya 

akhirat atau sekiranya masih yakin narnun keyakinan itu sudah 
tipis. 

3. Manusia terlalu sayang dan cinta pada diri mereka sendiri. 
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Pertama, Bila seseorang itu sudah tipis rasa tauhidnya, sudah tipis 

keyakinan tentang adanya Allah, maka diwaktu itu manusia sudah tidak ada 

rasa takut lagi. Sudah tidak ada lagi kuasa ghaib yang ditakuti. Dia akan 
menjadi manusia yang coba menyesuaikan diri dalam semua keadaan : di 

kalangan ulama dia berpura-pura warak sementara dalam suasana lain dia 

mungkar Dia sanggup mencuri, curang, menipu apabila dia bersendirian 

atau melakukan apa saja sebab kuasa gahib tidak terasa di hati. Dari sinilah 

kemudian merebaknya penyakit-penyakit masyarakat. 

Kedua, ketika manusia tidak yakin dengan hari akhirat, atau memiliki 

keyakinan tetapi sudah tipis maka akhirat itu sudah tidak lagi menjadi idaman 

atau cita-citanya. Dari sini hilanglah sifat rnau be rjuang atau berjihad karena 

fikirannya sudah tertumpu untuk dunia. Dia membangun dunia untuk dunia. 

Dia mencari uang untuk dunia, dia mencari pangkat untuk dunia dan segala- 

galanya untuk dunia. Kadang-kadang urusan akhirat sendiri pun dijadikan 
untuk dunia. Keadaan inilah yang kemudian melahirkan berbagai penyakit 

masyarakat. 

Ketiga, apabila manusia telah cinta dengan diri sendiri manusia 

rnau senang sendiri, rnau senang keluarga sendiri, mau senang kawan- 

kawan sendiri, rnau kaya sendiri, ingin pandai sendiri dan lain-lain. Ketika 

ingin membela nasib yang menyangkut din sendiri maka ada kalanya terpaksa 

melanggar hak asasi orang lain, kadang-kadang terpaksa merugikan orang 

lain. Orang lain yang berperasaan "kesendirian" juga akan melakukan ha1 

sama maka akan tercetuslah kekacauan, akan meletuslah peperangan, akan 

berlakulah tindas-menindas, lahir perasaan hasad dengki dan berbagai-bagai 

kekacauan lagi. Inilah yang menyebabkan merebak dan merajalelanya 

berbagai penyakit masyarakat. 

MENYELESAIKAN KRlSlS 

Untuk mengobati tiga sebab penyakit di atas, Rasulullah memberikan 

tiga "pil" sehingga masyarakat yang berpenyakit itu dapat terobati. Dengan 

tiga cara itu Rasulullah telah melahirkan satu masyarakat yang berperasaan 

ukhwah yang hidup aman damai, berkasih sayang dengan penuh rasa 
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bahagia. Tiga "pil" besar yang telah digunakan oleh Rasulullah untuk 
mengobati penyakit-penyakit yang begitu parah menjangkiti masyarakat 
jahiliah : 

Pertama, Rasullah mencanangkan dan menanam kembali rasa 
tauhid seperti yang begitu tipis di kalangan masyarakat jahiliah ketika itu. 
Rasulullah mencanangkan kembali supaya manusia terasa akan kebesaran 
Allah, akan kehebatan Allah dan akan keperkasaan Allah. Rasulullah membaca 
ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Perkasa, Maha Agung. ' 
Maha Pencipta dan Maha Menjadikan. Allah itu yang menghidup dan 
mematikan kita. Dialah yang memberi nikmat kepada orang yang baik dan 
akan mengazab orang yang jahat, ketika di atas muka bumi lagi. Hasil dari 
usaha ini manusia takut kembali kepada Allah, mereka menjadi geruntgentar 
dengan kekuasaan Allah. 

Kedua, Rasulullah menanamkan kembali cinta kepada akhirat. Beliau 
memperdengarkan dari masjid ke masjid, dari lembah ke lembah, dari kabilah 
ke kabilah dan dari padang pasir ke padang pasir akan keghairahan akhirat. 
Beliau memperkatakan tentang syurga dan neraka. Beliau menyerukan ayat- 
ayat yang memperkatakan tentang akhirat. Rasulullah berhasil. Beliau telah 
melahirkan dan menimbulkan manusia yang jiwanya terpaut dengan akhirat, 
rindu dengan akhirat dan ghairah dengan akhirat. Bahkan sebagiannya ingin 
agar cepat kembali ke akhirat. Akhirnya bukan saja harta dihabiskan untuk 
akhirat bahkan nyawa sendiri dikorbankan untuk akhirat. 

Rasulullah berhasil dengan pilnya yang kedua sehingga masyarakat 
ketika itu tidak lagi bergaduh sesama sendiri karena tidak ada material atau 
jabatan yang hendak direbut. 

Ketiga ialah Rasulullah menanam semangat dan perasaan cinta akan 
sesama manusia terutarnanya umat Islam. Tindakan ini dibuat oleh Rasulullah 
guna mengikis penyakit terlalu cinta diri sendiri, yaitu perasaan yang hanya 
mau membela diri sendiri, keluarga sendiri atau kawan-kawan sendiri. 
Rasulullah mengajak sesama manusia agar khidmat-mengkhidmati antara 
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satu sama lain. Dicanangkan lagi oleh Rasulullah bahwa "Barang siapa 
yang menunaikan suatu hajat saudara lain, Allah akan tunaikan padanya 
70 hajat ". 

Maka di kalangan para sahabat dan umat Islam te rjalin perasaan 
ghairah untuk menolong orang lain. Lahir perasaan kasih sayang pada orang 
lain. Mereka dapat merasakan nasib orang lain seperti nasib mereka sendiri, 
tubuh badan orang lain ibarat tubuh badan mereka sendiri, kesenangan 
orang lain seperti kesenangan sendiri, kesusahan orang lain seperti kesusahan 
sendiri, dar& orang lain seperti darah sendiri, nyawa orang lain seperti 
nyawa sendiri. 

Langkah-langkah inilah yang telah Abuya tempuh dalam 
menyelesaikan berbagai krisis yang ada dalam jamaah Abuya. Dari sini 
lahirlah masyarakat yang mengusahakan taqwa. Tuhan diagungkan, 
dibesarkan dan dipuja. Maka datanglah belas kasihan dan bantuan Tuhan 
sehingga Tuhan melepaskan mereka dari kesusahan. Bukankah Tuhan telah 
berjanji dalam A1 Qur'an : Allah pembela orang bertaqwa. Tuhanlah 

, penyelesai segala masalah. Maka berlakulah, yang miskin akan sabar dan 
terbela, ada yang memberi tanpa diminta. Yang susah akan terhibur sebab 
ada yang menolong. Yang kaya pemurah. Ibu bapak memberi kasih sayang 
sambil mendidik. Anak-anak menurut dan mendengar kata-kata orang tua. 
Suami bertanggung jawab terhadap keluarga, isteri mentaati suami. Guru 
dan pemimpin dihormati. Ulama mengamalkan ilmunya dan mendidik 
masyarakat. Para pemimpin dan tokoh masyarakat menaungi rakyart dan 
sayang menyayangi. Masalah masyarakat dipikul bersama-sama. Rakyat 
merasa terbela dan dilindungi. Anggota masyarakat berdisiplin, muda-mudi 
bersopan santun dan sungguh-sungguh berjuang membela agama, bangsa 
dan negara. Rezeki Allah curahkan dari langit mencukupi semua keperluan 
masyarakat. Yang bersalah dan berdosa bertaubat dan bersungguh-sungguh 
berjuang dan berkorban untuk menebus dosanya. Yang pernah membuat 
dzalim meminta maaf, meminta dibalas dan dihukum di dunia karena takutkan 
hukum Tuhan di akhirat. Yang terdzalimi dengan mudah memohon maaf 
karena mengharapkan kasih sayang Tuhan. 
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Inilah gambaran masyarakat yang aman, adil, makmur dan mendapat 
keampunan Tuhan. Masyarakat seperti inilah yang sedang diusahakan 
kewujudannya oleh Abuya dan mulai menarnpakkan hasilnya. Insya Allah 
dengan bantuanNya masyarakat seperti ini akan wujud sekali lagi karena 
telah dijanjikan oleh Rasulullah SAW 



BAB DUA PULUH DUA ----- 

v 
Pandangan Abuya tentang 

Pentingnya Roh Amal 
& Rasa Bertuhan 
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KETIKA sebagian besar umat Islam masih belum mengarnalkan 
Secara sungguh-sungguh syariat Tuhan, termasuk syariat yang terbesar 
yaitu shalat, Abuya sudah menyerukan betapa pentingnya roh amal atau 
rasa bertuhan dalam setiap aktifitas manusia agar aktifitas tersebut bernilai 
ibadah di sisi Allah. 

Menurut Abuya ISLAM itu ada lahir, ada batin. Ada jasad, ada roh, 
ada rangka, ada nyawa, ada kulit, ada isi. Batin Islam atau roh Islam atau 
nyawa Islam atau intipati Islam it~dah yang dikatakan roh amal, yakni roh 
dalam kita bekerja, bertindak, melaksanakan sesuatu, berjuang dalam 
berbagai bidang seperti ibadah, dakwah, ekonomi, politik, pembangunan, 
pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Roh amal itulah tempat pandangan 
ALLAH kirena ia merupakan intipati arnal. Inilah yang dimaksudkan oleh 
Rasul dalam sabdanya: 

Terjemahannya: Sesungguhnya ALLAH tidak melihat gambaran 
lahir amalan kamu dun rupa kamu tetapi ALLAH melihat hati kamu. 
(Riwayat Muslim) 

Amalan lahir yang kita buat seperti rukuk, sujud, berdiri dan 

bacaan-bacaan dalam shalat, semuanya ALLAH tidak pandang kalau rohnya 
sudah tidak ada. Roh usaha kita itu yang ALLAH pandang di sarnping usaha 
itu perlu dibuat. Jadi kalau usaha, ibadah, pembangunan, perjuangan yang 
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kita buat, tetapi rohnya tidak ada, samalah seperli manusia yang sudah 
tidak ada nyawa. Karena itu dalam beribadah mesti berserta roh. Kita 
berdakwah mesti bersem roh. Kita berjuang mesti beserta roh. Begitu juga 
bermusafir, bergaul, berilmu, berpadu, berdoa, berzikir, berekonomi, 
membangunkan pertanian, membangunkan kesehatan, berkumpul, dan 
sebagainya; semuanya mesti beserta roh. Hingga diam pun mesti ada roh. 
Jadi roh amal perlu dijaga karena ia merupakan penilaian ALLAH SWT, di 
sarnping sod-sod lahir wajib juga dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan. 

Apa yang dimaksudkan dengan roh amal atau nyawa pada amal, 
pada usaha kita, pada perbuatan kita, pada ibadah kita itu? Sebagai contoh, 
berikut adalah beberapa amalan yang boleh kita nilai wujud atau tidak rohnya. 

ROH SHALAT 
Kalau kita bershalat, roh shalat itu di antaranya ialah khusyuk, faham 

apa yang kita baca, hati terasa hina dan kecil di hadapan ALLAH, serta 
merasakan kebesaran dan kehebatan ALLAH SWT. Bila ada roh yang begitu 
rupa dalam shalat, baru boleh dikatakan shalat. Bandah amal shalat itu 
ALLAH terima. Kalau tidak ada roh amal ini, maka sujud kita tidak ada arti 

apa-apa, berdiri kita tidak ada arti apa-apa, kefasihan lidah kita membaca 
ayat-ayat tidak ada arti apa-apa. Duduk, berdiri kita dalam shalat sudah 
tidak ada arti apa-apa kalau roh qhalat atau nyawa shalat kita sudah tidak 
ada. Shalat yang sudah tidak ada roh ialah 'shalat bangkai'. Firman Allah 
dalam A1 Qur'an : 

"Celakalah (neraka wail-lah) bagi orang yang shalat 
yaitu orang-orang yang lalai dalam shalat mereka". 

ROH BERJUANG 
Perjuangan ialah gerak diri kita, gerak kaki kita, gerak tangan Eta, 

pergi ke sana sini memerah otak untuk memikirkan bagaimana hendak 
mengenalkan Allah dan menegakkan hukum-hukum ALLAH dalam 
kehidupan kita. Memerah tenaga lahir dan batin kita untuk mendaulahkan 
Islam yakni agar hukum- hukum ALLAH itu mendapat tempat di tengah- 
tengah masyarakat. Ini semua jasad lahir atau rangka pada perjuangan itu. 
Rohnya, batinnya bagaimana? 
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Di antaranya, hati mesti dibawa serta dalam perjuangan. Hati 
mesti merasa perjuangan ini satu tanggung jawab atau satu kewajiban yang 
te1ahALLAI-I pikulkan kepada kila. Artinya kita berjuang bagi pihak ALLAH, 
bukan bagi pihak diri kita, dan bukan bagi pihak jemaah kita. Jemaah itu 
hanya sebagai landasan untuk memudahkan kita berjuang di tengah 
masyarakat. 

Di antara roh perjuangan lagi ialah niat. Niat itu ialah ke rja hati, 
peranan batin. Niat perjuangan ialah untuk meninggikan kalimah ALLAH 
yakni hukum ALLAH yang lima itu: Yang wajib dan yang sunat hendak kita 

tegakkan dalam semua aspek kehidupan; yang haram dan makruh hendak 
kita hindarkan dari semua aspek kehidupan; dan yang mubah, kalau boleh 
kita jadikan ibadah. 

Seterusnya, waktu kita berjuang itu hendaklah kita rasa takut 
kepada ALLAH SW'I'. Karena perjuangan ini simpang-siurnya dan liku- 
likunya terlalu banyak, gelanggangnya terlalu luas; maka mudah saja tersalah 
dan tersilap. ~acli mesti membawa serta hati dalam berjuang. Hendaklah 

senantiasa ada rasa takut kalau-kalau tersalah dan tersilap. Kalau perjuangan 
kita tersalah dan tersilap, bukan saja kita rugi dan akan terhukum di dunia 

bahkan di Akhirat lebih parah lagi, ALLAH akan hukum kita. 

Di antara roh dalam pe rjuangan lagi ialah sangat mengharapkan 
bantuan ALLAH. Walaupun kita gigih dan aktif berjuang tetapi hati mesti 
selalu saja bergantung kepada Tuhan. Karena mengikut pengajian dalam 
aqidah, usaha ikhtiar manusia itu tidak memberi kesan; yang memberi kesan 

atau keberhasilan adalah ALLAH. Karena itu dalam berjuang, hati mesti 
bergantung kepada ALLAH. Mesti berharap kepada-Nya. 

Kemudian, yang dikatakan roh perjuangan lagi ialah, dalam berjuang 
itu kita rasa lemah. Walaupun kita mempunyai banyak pengikut, alat 
kelengkapan yang cukup dan hebat, gelanggang perjuangan yang luas dan 
sebagainya, namun kita mesti rasa lemah di hadapan Tuhan. Sebab kejayaan 
itu dari ALLAH, bukan dari usaha ikhtiar kita walaupun usaha dan ikhtiar 
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kita itu memang diperintahkan. Jadi walaupun riuh-rendah kita berjuang, 

sarnpai kadang-kadang mulut kita menempikkan kalimah ALLAHU AKBAR, 

tetapi hati kita mesti tunduk dan mesti rasa lemah kepada Tuhan. 

Seterusnya, dalam berjuang kita mesti merasa syukur bila mendapat 

kesuksesan dan kemenangan. Ini juga roh perjuangan. Hendaklah kita malu 
dengan ALLAH sebab kemenangan itu hadiah atau pemberian dari ALLAH. 

la merupakan rahmat dan nikmat dari-Nya. Bila kita kalah atau tidak sukses, 

hati jangan rasa kecewa. Yang baiknya, hati merasa din berdosa karena 
ALLAH tidak tolong. Tidak bolehlah disalahkan itu dan ini. Tetapi salahkan 

diri kita sendiri; ha1 ini tidak lain karena dosa-dosa kita hingga kita terhijab 

dari bantuan ALLAH. Oleh itu, setiap kali kita menemui kegagaIan dalam 

berjuang, hendaklah cepat-cepat ingat kembali kepada dosa. Dosa itulah 

yang menghijab bantuan daripada ALLAH SWT. 

Jadi amal ibadah kita, perjuangan kita, usaha kita dan lain-lain, mesti 

mempunyai roh. Kalau tidak, semua m a 1  kita itu hanya rangka-rangka 

atau jasad lahir semata-mata. Amal tanpa roh adalah sia-sia. Karena yang 
ALLAH nilai adalah rohnya, walaupun kita wajib beramal. Oleh itu roh 

setiap amal hendaklah kita jaga agar setiap perbuatan kita ada nilai di sisi 

ALLAH SWT 

Kalau ibadah, perjuangan dan segala amal kita tidak ada roh, biasanya 
disebabkan oleh cinta dunia, kasih kepada perempuan, kasih kepada pangkat, 

dan bermacam-macam dosa yang kita buat, dan mungkin karena kita tidak 

faham. Kadang-kadang kita buat juga amal ibadah, tetapi karena kita tidak 

faham, maka amal ibadah itu tidak ada roh. Bila tidak ada roh, artinya kita 

beramal dalam lalai. Kita berjuang tanpa roh, artinya berjuangan dalam 
keadaan lalai. 

Sifat lalai ini dimurkai ALLAH. Lalai itu termasuk 'dunia'. Sebab 

yang dikatakan 'Akhirat' itu ialah sesuatu yang ada hubungan ingat kepada 

ALLAH. Kalau tidak ada hubungan ingat kepada ALLAH, itu amal dunia 

namanya. Sedangkan dalam A1 Quran Allah berfirman : 
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Terjemahan: 
Jangan kamu menjadi orang yang lalai. (A1 Araf. 205) 

Oleh sebab itu, setiap usaha dan ikhtiar kita mesti disertakan rohnya. 
Sebab roh itulah tempat penilaian ALLAH. Inilah yang dimaksud oleh Hadis: 

Terjemahannya: 
Hendaklah kamu takut kepada ALLAH di mana saja 
kamu berada, dun hendaklah kamu ikuti kejahatan itu 
dengan kebaikan; nescaya ia akan menghapuskannya. 
Dan hendaklah kamu berakhlak sesama manusia dengan 

akhlak yang baik. (Riwayat Ahmad, At Tarmizi, A1 
Baihaqi) 

Artinya ketika kita berjuang, kita mesti ada'rasa takut kepada 
ALLAH. Begitu juga ketika kita shalat, beramal ibadah, bermusafir, bergaul, 
bertemu dan berjemaah; mesti ada rasa takut kepada ALLAH. Adanya rasa 
takut dalam apa saja tindakan yang kita buat itulah sifat-sifat taqwa; itulah 
roh-roh amal yang telah digambarkan tadi. Dalam kitab ada dinyatakan, 
"Cukuplah dua rakaat shalat sunat tetapi dikerjakan dalam keadaan takut 
kepada ALLAH SWT dari pada beribu-ribu rakaat yang tidak disertakan 

rasa takut kepada ALIAH (roh amal itu tidak ada atau rasa taqwa tidak 
ada). " 

Jadi kita perlu membangunkan roh dalam setiap amal yang kita 
buat karena di situlah nilai dari ALLAH. Kalau kita dapat menjaga roh amal 
dalam setiap perbuatan kita, insya-ALLAH, ALLAJ-I akan senantiasa bantu 
kita kejalan-Nya yang lurus. Susah sekali hendak menjaga roh amal ini. 
Padahal roh amal inilah letaknya keberhasilan umat Islam. Beramal dan 
berjuanglah karena ALLAH perintahkan, tetapi rohnya perlu dijaga. 
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Carilah Kehidupan sertakan Allah 

Buatlah apa saja, biarlah bersama Allah, 
Berniaga dun carilah kehidupan sertakan Allah, 
Laksanakanlah apa saja, jangan tinggalkan Allah, 
Allah hendaklah dibawa kemana-mana, 
Allah sertakan di dalam perjuangan, 

Di dalam menuntut ilmu jangan lupa Allah, 
Allah adalah segala, 
la  modal hidup mati kita, 
la  aset yang kekal abadi, 
Yang mi mberi keuntungan dun kebahagiaan kepada kita, 

Allah kt nalah ada di dalam sebarang ha1 dun keadaan, 
Jangan cuba tinggalkan Allah, kita akan kecundang, 
Allah ailalah harta yang bukan harta 
Yang saizgat diperlukan 
Selain Allah, adalah harta 

Yang tidak memberi jaminan, 
Allah aclalah sangat diperlukan 
Di dalarn sebarang keadaan, 
Jangan tinggalkan Allah 

Jika Allah sudah ditinggalkan 
Sebarang kehidupan kita sudah tidak ada arti apa 
Begitulah besamya Allah 
Di dalam kehidupan insan. 

(karya Abuya Syeikh Imam Ashari Muhammad At Tamimi) 



BAB DUA PULUH TlGA 
v 

Pandangan Abuya 
tentang Kebangkitan Islam 

di Akhir Zaman 



Diakah Mujaddid di Kurun ini ? 

JADWAL ALLAH UNTUK UMAT ISLAM 
Ketika sebagian besar umat Islam masih jauh d p i  pada Islam, Abuya 

sudah diberi faham oleh Allah tentang jadwal Allah untuk Umat Islam Akhir 
Zaman dan dan menyampaikan ke seluruh dunia bahwa Islam &an kembali 
gemilang. Menurut Abuya, kebangkitan dan kegemilangan Islam ini akan 
bermula dari Bmur dan tapaknya disiapkan oleh Pemuda Bani Tamim. 
Setelah itu kebangkitan dan kegemilangan Islam itu &an dipimpin oleh 
Imam Mahdi. 

Mula-mula Abuya uraikan bahwa sebenarnya Allah sudah 
menyiapkan suatu Grand Design untuk Umat Islam. 

Rasulullah SAW bersabda : 
"Telah berlaku Zuman Kenabian ke atas kamu, maka 

berlakulah a m a n  Kenabian itu sebagaimana yang 

Allah kehendaki. Kemudian Allah mengangkat zaman 
itu. Kemudian berlakulah zaman Kekhalifahan 

(Khulafaur Rasyidin) yang berjalan seperti Zaman 

Kenabian. Maka berlakulah zaman itu sebagaimana 

yang Allah kehendaki. Kemudian Allah 

mengangkatnya, lalu berlakulah zaman pemerintahan 

yang mengigit (Zuman Fitnah). Berlakulah zaman itu 

seperti yang Allah kehendaki. Kemudian Allah 

mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman 
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penindasan dun penzaliman (Zaman pemerintahan 

diktator) dun berlakulah zaman itu seperti mana yang 

Allah kehendaki. Kemudian berlakulah pula zaman 
kekhalifahan(Irnam Mahdi dun Nabi Isa) yang berjalan 

di atas cara hidup Zuman Kenabian." 

Setelah itu Abuya uraikan 2 jadwal besar Allah yang sudah terjadi 

untuk umat Islam. 

1. ROM DAN PARIS1 JATUH KE TANGAN ISLAM 
E etika menggali parit perlindungan dalam persiapan perang 

Khandaq. para sahabat telah gaga1 memecahkan batu yang sangat besar. 

Rasulullah pergi melihat tempat dan merninta sebuah tembilang. Rasulullah 
membacii basmallah dan dengan sekuat tenaga menghujamlan tembilang 

ke batu besar itu. Batu itu terbelah 113 sambil mengeluarkan lambaian api 

yang besar. Rasulullah SAW bersabda : 

"Allah Maha Besar! Aku telah dikaruniai kunci-kunci 

istana negeri Parsi, dun dari lambaian api tadi tampak 

olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah 

begitupun kota-kota maharaja Persi dun bahwa 

ummatku akan menguasai itu semua". 

Pada pukulan kedua kalinya batu itu terbelah 113 lagi sambil 

mengeluarkan lambaian api yang besar. Rasulullah SAW bersabda : 

"Allah Maha Besar! Aku telah dikaruniai kunci-kunci 

negeri Romawi, dun dari lambaian api tadi tampak 

olehku dengan nyata istana-istana merahnya dun bahwa 
ummatku akan menguasai itu semua". 

Pada pukulan ketiga kalinya batu itu terbelah lagi sambil 

mengeluarkan lambaian api yang besar. Rasulullah SAW menceritakan 

bahwa baliau melihat istana-istana dan mahligaih-mahligai di Syria dan Sanaa 
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(%man), begitu pula daerah-daerah lain yang suatu ketika kelak akan berada 
di bawah naungan bendera Islam. 

Romawi dan parsi pada saat itu adalah 2 super power dunia, 
bagaikan Amerika dengan Rusia di tahun 80-an. Dan ternyata hadist 
Rasulullah ini terbukti dengan jatuhnya Romawi Timur dan Parsi ke tangan 
tentara Islam pada zaman khalifah Umar bin Khattab. 

2. KONSTANINOPEL JATUH KE TANGAN ISLAM 
Rasulullah SAW bersabda : 

"Konstantinopel akan jatuh di tangan seorang 
pemimpin sebaik-baikpemimpin, rakyatnya sebaik-baik 
rakyat dun tentaranya sebaik-baik tentara ". 

Temyata jadwal Allah ini terjadi 700 tahun kemudian di tangan Sultan 
Muhammad A1 Fateh. 

Sultan Muhammad A1 Fateh sejak kecil sudah dididik dan diajar 
agama oleh Syamsudin A1 Wali, seorang syeikh tarekat Naqsyabandiah yang 
telah memberitahu kepada ayahnya Sultan Murad bahwa Muhammad A1 
Fateh-lah yang akan menaklukan Konstantinopel. Walaupun tinggal di istana 
tetapi hidupnya sengaja disusah-susahkan. Dia dilatih hidup miskin dalam 
kekayaan. Untuk mendidiknya dalam ilmu peperangan, beberapa panglima 
yang berpengalaman didatangkan oleh ayahnya ke istana. 

Hasil didikan ini telah menjadikan beliau seorang yang mempunyai 
kepribadian yang unggul. Beliau menjadi sultan menggantikan ayahnya pada 
usia 19 tahun. Ia merupakan cendikiawan di zamannya dan sudah menjadi 
tradisinya mengumpulkan para ulama, saintis, cendikiawan dan teknolog 
untuk berdiskusi dan mengkaji berbagai permasalahan. Sifatnya tenang, 
berani, sabar menanggung penderitaan, tegas dalam membuat keputusan 
dan mempunyai kemampuan mengawal diri (self control) yang luar biasa. 
Kemarnpuannya dalam memimpin dan mengatur pemerintahan sangat 
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menonjol. Jiwanya sangat tegas bila berhadapan dengan musuh dan lembut 

bila berhadapan dengan rakyatnya. 

Beliau telah diberi kefahaman oleh gurunya Syamsudin Al Wali 

bahwa beliaulah yang akan merealisasikan hadist Rasulullah di atas, yaitu 

menaklukan Konstantinopel. Beliau sangat yakin dengan berita ghaib yang 

diterima gurunya ini. Tetapi beliau tidak hanya tinggal diam dan berdoa saja 
menunggu takdir. Beliau didik pula tentaranya untuk menjadi sebaik-baik 

tentara dan beliau didik rakyatnya untuk menjadi sebaik-baik rakyat. Dia 

amat menyadari bahwa hanya pemimpin dan tentara yang bertaqwa saja 

yang akan mendapat bantuan Allah SWT, sesuai dengan Firman Allah : 

"Allah menjadi pembela bagi orang bertaqwa " 

Akhirnya Sultan Muhammad Al Fateh dan tentaranya yang 

mempunyai gabungan kekuatan lahir dan taqwa, berhasil menguasai 

Konstantinopel. Sejarah mencatat bagaimana bagaimana Sultan Muhammad 

A1 Fateh yang ketika itu berusia 21 tahun menunjukkan sikap lemah lembut 

dan toleransi yang sangat mengagurnkan. Semua rakyat diberi kebebasan 

beragama. Orang-orang nasrani diberi kebebasan untuk menentukan ketua 

gereja (petrick) mereka sendiri. Petrick inilah yang bertugas menjaga 

kesejahteraan umatnya. Sultan Muhammad A1 Fateh memberikan kedudukan 

petrick ini setaraf dengan menteri dalam kerajaan Bani Uthmaniah. 

JADWAL ALLAH UNTUK UMAT ISLAM AKHlR ZAMAN 
Setelah itu Abuya uraikan jadwal Allah untuk Umat Islam Akhir 

Zaman dan berpandukan pada jadwal inilah Abuya berjuang membangunkan 

jamaahnya dan bertekad untuk mewujudkan jadwal tersebut di tangan beliau 

dan jamaahnya. 

1. Kegemilangan Islam akan bemlang di akhir zaman 
Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin 

Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya "Kalau tidak tinggal dari dunia 
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kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sarnpai diutuskan 

kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sarna narnanya dengan narnaku 
dun nama ayahnya dengan ayahku dun dia rnernenuhi dunia dengan keadilan 

sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman ".( Kitab A1 Hawi lil Fatawa 
oleh Imam Sayuti) 

2. Kebangkitan Islam akhir zaman akan bermula dari Timuc 
Dan telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad 

di dalam A1 Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud, 
katanya : 

"Ketika karni berada di sisi Rasulullah SAW tiba-tiba 

datang sekelompok anak-anak rnuda dari kalangan 
Bani Hasyirn. Apabila terlihat akan rnereka, rnaka 

kedua rnata Rasulullah berlinang air rnata dun wajah 

beliau berubah. Akupun bertanya : "Mengapakah karni 
rnelihat pada wajahrnu, sesuatu yang karni tidak 

sukai?". Beliau rnenjawab : "Karni Ahlul bait telah 

Allah pilih untuk karni akhirat lebih dari dunia, kaurn 

kerabatku akan rnenerirna bencana dun penyingkiran 

sepeninggalanku kelak, sampai ditangnya suatu kaum 
dari sebeluh timur yang rnernbawa bersarna rnereka 
panji-panji berwarna hitarn. Mereka rnerninta kebaikan 

, tetapi tidakdiberikannya. Maka rnereka pun berjuang 

dun rnernpemleh kernenangan. Lalu diberikanlah apa 

yang rnereka rninta itu, tetepi  rnereka t idak 

menerirnanya hingga rnereka rnenyerahkannya kepada 

seorang lelaki dari kaurn kerabatku yang rnernenuhi 

burni dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi 

dengan kedurjanaan. Siapa diantara karnu yang sernpat 

rnenemuinya, rnaka datangilah mereka walalupun 

rnerangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah A1 

Mahdi." 
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Pemuda Bani tamim ibarat stop kontak (switch), sedangkan Imam 
Mahdi sebagai lampunya. Apabila stop kontak tidak ditekan, maka lampu 
tidak akan menyala. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Pemuda 
Bani Tamim belum membuat tapaknya atau belum mendapatkan daulah di 
satu negara di Timur. Kemungkinan besar negara Islam yang akan didapat 
oleh Pemuda Bani Tarnirn itu adalah Malaysia. Kalau diibaratkan membangun 
rumah, pemuda Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya. 
Untuk membangun rumah yang kokoh, tentulah pondasi hams kuat. Imam 
Mahdi bertugas membangun rumah tersebut, melengkapinya dengan 
dinding, atap, pintu, jendela lantai dan sebagainya. 

Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tarnim sebagai perintis 
jalan Imam Mahdi, dan semakin dekatnya kegemilangan Islam tersebut, 
tentulah pemuda Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir 
menyelesaikan pembangunan tapaknya. Tentulah ia berada di -mur (Asia 
tenggara?). Diantara ciri jamaahnya adalah : menzahirkan kebenaran dalam 
seluruh uspek kehidupan manusia mulai dari diri, keluarga, ekonomi, 
teknologi, kebudayan, pendidikandan lain lain serta jamaah itu tidak akan 
dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka 
hinggalah datang ketentuan Allah (hari kiamat). 

Abuya berjuang dan berusaha untuk memenuhi ciri-ciri pemuda 
Bani Tamim dan jemaahnya. 



BAB DUA PULUH EMPAT -- 

v' 
Pandangan Abuya 

tentang Kepemimpinan ; 
Pemimpin Penyelamat 



ART1 PEMlMPlN 
Di dunia hari ini orang memperebutkan jabatan pemimpin. Mereka 

sanggup berkorban waktu tenaga dan uang yang banyak untuk menjadi 
pernimpin negara, perusahaan atau organisasi. Kadang-kadang menggunakan 
berbagai cara yang menyinggung dan menyakitkan hati orang lain untuk 
mencapai tujuannya. Abuya mempunyai pandangan tersendiri tentang 
pemimpin ini. 

Menurut Abuya, pemimpin adalah orang yang sangat berwibawa 
dan berupaya membawa manusia kepada 'Jhhan, punya ilmu untuk 
menunjuk ajar manusia dengan syariat Tuhan, mampu mendidik hati 
manusia ke arah iman dan taqwa, mampu menjinakkan nafsu manusia 
sebagaimana dia menundukkan nafsu dirinya. Sifat-sifat kekhalifahannya 
sangat menonjol dan sekaligus sifat-sifat kehambaannya juga seiring, yakni 
sangat menonjol. Dialah yang berperanan menghubungkan hati manusia 

kepada Tuhan. Pemimpinlah yang membawa rakyatnya kepada keselamatan 
yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pemimpin adalah 
penyelamat. 

SALAH FAHAM TENTANG PEMlMPlN 
Bukan mudah untuk menjadi pemimpin, karena tanggung jawabnya 

yang begitu besar. Pemimpin bukanlah sesuatu yang hams diperebutkan. 
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Karena sangat sedikit jumlahnya di kalangan manusia yang memiliki ciri- 
ciri serta syarat-syarat kelayakan sebagai pemimpin. Di dunia hari ini orang 
yang bergelar presiden, perdana menteri, sultan, Raja, Amir, yang dipertuan, 
pengerusi atau apa saja panggilan, yang kedudukan mereka di atas, atau 
status sosial paling tinggi, sebenarnya bukan pemimpin. Mereka tidak lebih 
dari pentadbir atau pengurus, mereka tidak pernah memimpin manusia. 
Mereka hanyalah orang yang mentadbir dan menguruskan benda, 
pembangunan, kemajuan, makan minum, pelajaran, kesehatan, ekonomi, 
pertanian, keuangan dan lain-1ain.nya. 

Mereka bukan saja tidak membawa hati manusia kepada Tuhan, 
bahkan kadang-kadang menjadi penghalang kepada manusia lain yang mau 
kepada Tuhan. Mereka bukan saja tidak mengatur kehidupan manusia 
dengan syariat, bahkan melalui kuasa yang ada mereka menjadi penganjur 
maksiat dan kemungkaran. 

Inilah diantara salah faham manusia tentang kepemimpinan, sebab 
itu tidak heran, dimana-mana terjadi perebutan untuk menjadi pemimpin. 
Ada yang sanggup hingga ke peringkat mengorbankan nyawa pengikut 
demi mencapai cita-cita kepemimpinan. Adakalanya tercetus permusuhan, 
jatuh menjatuhkan, tindas menindas bahkan peperangan hingga puluhan 
tahun karena berebut untuk menjadi pemimpin. Sedangkan masing-masing 
hanyalah menegakkan dan mempe juangkan kepalsuan. Siapa pun berjaya, 
tetapi tidak mengubah apa-apa arti kepemimpinan itu selain mentadbir dan 
menguruskan ha1 yang sama yang tiada sangkut paut dengan hati manusia. 

PEMlMPlN BAYANGAN RASULULLAH 
Seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhan. Manusia diberi 

amanah untuk menjadikan alam semesta ini sebagai alat untuk mentaati 
Tuhan. Semua keperluan manusia yang Tuhan sediakan, tidak lain kecuali 
untuk manusia melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan, sekaligus 
merasakan betapa kerdilnya diri, lantas tunduk dan patuh kepada Tuhan. 

Namun, nafsu sering menyelewengkan maksud dan tujuan Tuhan 
tersebut, nafsu senantiasa saja menjadikan manusia hanya tertumpu kepada 



seluruh makhluk ciptaan Tuhan tetapi melupakan Tuhan yang menciptanya. 
Lantaran itulah Tuhan utus para Rasul. Yang tujuan utamanya adalah 
mengembalikan tujuan asal penciptaan manusia yaitu mengabdikan diri 
kepada Tuhan. Bahkan Tuhan jadikan fitrah semula jadi manusia itu mengenali 
Tuhan. Fitrah itulah yang dibongkar oleh para Rasul. Selepas ketiadaan 

para rasul, tugas membawa manusia kepada Tuhan dilakukan oleh para 
ulama dan pejuang Islam khususnya mereka yang berwatak Rasul. Sebab 
mana mungkin seseorang itu membuat kerja-kerja rasul kalau dia tidak 
mewarisi watak-watak rasul. Jadi kejayaan mereka sangat bergantung 
kepada sejauh mana mereka mewarisi sifat-sifat, ciri-ciri akhlak dan 

kepribadian para rasul. 

Artinya mereka yang berhasil hanyalah mereka dari kalangan yang 
menjadi salinan dan foto cofy kepada kepribadian Nabi SAW. Tentulah 

tidak akan mencapai 106 % kesempurnaan pribadi Rasulullah SAW Sifatnya 
sebagai salinan tentulah apa yang dimiliki lebih nipis atau lebih rendah 

persentasenya, tetapi apa saja yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu jugalah 
yang dimilikinya. Ini berarti bahwa dirinya adalah bayangan Rasulullah SAW 
Pada diri Rasulullah SAW itu adanya tanda-tanda atau sifat-sifat ketuhanan 
(ayatullah) yang paling tebal dan sempurna. Melihat pribadi dan akhlaknya, 
fitrah rasa bertuhan pada manusia amat mudah terbongkar sehingga 
denganitu manusia dapat merasa bertuhan. 

Contohnya dengan melihat pengasihnya Rasulullah SAW, manusia 

akan dapat merasa betapa pengasihnya Tuhan. Demikian juga sabarnya, 
pemurahnya, kasih sayangnya dan lain-lain, menjadikan manusia jatuh cinta 

kepada Tuhan yang mempunyai sifat-sifat yang maha Agung lagi maha 

sempurna itu. 

Maka begitulah Tuhan jadikan kepada pernimpin bayangan Rasulullah 
SAW di sepanjang zaman. Sehingga dengan itu tidak putuslah manusia ini 
dari adanya orang yang dapat membawa manusia kepada Tuhan. Manusia 
terasa indah serta cepat dapat terbongkar rasa bertuhan apabila bertemu 

dan berdamping dengan pemimpin yang mempunyai akhlak bayangan 
Rasulullah SAW 
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PEMlMPlN YANG HAQ DITUNJUK OLEH ALLAH 
Rasulullah SAW tidak dilantik oleh orang banyak tetapi diangkat 

dan ditunjuk oleh Allah SWT melalui wahyu. Menurut Abuya, para 
pernimpin yang haq juga dipilih oleh Allah dan ditunjuk oleh ilham melalui 

orang tertentu. Kalau rasul atau nabi tidak dituntun oleh wahyu dari Allah, 
maka bukanlah ia seorang nabi atau Rasul. Karena wahyu itulah hubungannya 
dengan Tuhan. Selain Nabi atau Rasul yaitu pemimpin yang haq mestilah ia 
mendapat ilham yang merupakan 'contact' atau hubungan restu dari Allah. 

Tidak mungkin kita dapat membuat kerja-kerja perjuangan yang 

diperintahkan Allah dengan cara, keputusan dan kaedahnya dari diri kita. 
Berbuat sesuatu yang berkaitan dengan haq Allah, kesemuanya mesti dari 
Allah dan disalurkan kepada pemimpin pilihanNya. Firman Allah : "Edaklah 
Muhammad itu berkata mengikut hawa nafsu melainkan dengan wahyu ". 

PEMlMPlN YANG HAQ SELAIN NAB1 DAN RASUL DITUNJUK OLEH JLHAM 
Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terlebih dahuli 

diberitahu dan diisyaratkan oleh datuknya Khalifah Umar bin Khattab. Ia 
pernah berkata : "Akan lahir dari sulbiku seorang yang akan membawa 
keamanan yang bertanda pada dahinya". 

Imam Malik berkata kepada Imam Syafei sewaktu ia masih belajar 
pada Imam Malik : "Kamu ada masa depan, perbaiki akhlakmu". Imam 
Malik nampak bahwa Imam Syafei akan menjadi ulama besar suatu hari 

kelak. Begitu juga yang terjadi dengan Imam Ghazali. Beliau ditunjukkan 
oleh ayahnya sewaktu menyerahkan anaknya untuk dididik oleh seorang 
guru. 

Sultan Muhammad A1 Fateh ditunjuk oleh Allah melalui ilham yang 
diterima oleh Syamsuddin A1 Wali. Beliau masih keturunan Rasulullah SAW 
dan murid dari Syeikh Bahaudin dari Bukhara, syeikh tarekat Naqsyabandiah. 
Suatu hari Sultan Murad (ayah dari Sultan Muhammad A1 Fateh) berkata 
kepada Syamsudin A1 Wali : "Tuan tolong doakan moga-moga kota 
Konstantinopel itu jatuh ke tangan sayu". Syamsudin A1 wali menjawab : 

"Bukan di tangan tuan, tetapi di tangan anak yang ada dalam buaian 
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itu". Waktu itu Muhammad A1 Fateh masih bayi dan berada dalam buaian, 

dan Konstantinopel (Istambul sekarang) merupakan ibukota dari kerajaan 

Romawi yang pada saat itu menjadi super power dunia. Jadi menurut ilham 

Syamsudin A1 wali ini, sebelum Muhammad A1 Fateh memimpin, kota itu 

takkan jatuh ketangan umat Islam. 

Rasulullah SAW pernah bersabda : 

"Konstantinopel akan jatuh di tangan seorang 

pemimpin sebaik-baikpemimpin, rakyatnya sebaik-baik 

rakyat dun tentaranya sebaik-baik tentara ". 

Para sahabat dan pejuang Islam berlomba untuk mengejar janji 

Rasulullah tersebut. Abu Ayyub A1 Anshori seorang sahabat yang berusia 

81 tahun syahid di tepi benteng kota Konstantinopel. Walaupun beliau 

merupakan pemimpin yang sangat gigih, tetapi beliau dan tentaranya tidak 

berhasil mengejar janji Allah yang diucapkan Rasulullah tersebut. Artinya 

bukan ia yang dimaksud oleh hadist Rasulullah tsb. 

Hadist tersebut kemudian diperinci oleh Syamsudin A1 Wali melalui 

ilham yang diperolehnya. Ia menunjuk dengan tepat Muhammad A1 Fateh 

orang yang akan merealisasikan hadist Rasulullah tersebut. Karena keyakinan 
Sultan Murad dengan tafsiran hadist oleh Syamsudin A1 wali ini, maka ia 

menyerahkan anaknya Muhammad A1 Fateh untuk dididik oleh Syamsudin 

A1 wali. Sejak itu Muhammad A1 Fateh dididik dengan disiplin tarekat yang 

tinggi. Walaupun tinggal di istana tetapi hidupnya sengaja disusah-susahkan. 

Dia dilatih hidup miskin dalam kekayaan. 

Hadist tentang kejatuhan Konstantinopel ini memberi gambaran 

umum akan terjadinya sesuatu perkara yakni ditunjukkan secara umum, 
sedangkan ilham (berita ghaib) yang tercetus dari dari pribadi yang solihin 

tertentu yang bertaqwa terus menjurus kepada maksudnya secara tepat 
dan khusus. 

Tegasnya, para pemimpin yang hak tidak ditunjuk oleh orang rarnai 

tetapi ditunjuk oleh ilham yang tercetus pada pribadi tertentu. Walaupun 
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hakikatnya kenaikan seorang pernimpin yang hak itu telah ditentukan Allah, 
namun kenaikannya akan melalui tahapan-tahapan secara natural. Walaupun 

tidak diisytiharkan kepemimpinannya secara resmi, hati masyarakat sudah 

menerimanya sebagai pemimpin secara tidak resmi. Dan penerimaan 

masyarakat terhadap kepemimpinannya bukan dari hasil melobi-lobi, tetapi 
terjadi secara natural. Kalau naiknya seperti ini Insya Allah selamat. Bila 

kemudiankan diisytiharkan secara formal, cuma untuk konfirmasi belaka. 

Karena itu pemimpin Islam yang haq tidak akan bertukar ganti, 

kecuali se~udah kematiannya. Sepanjang sejarah pemerintahan Islam yang 

mengikuti jejak Rasul, tidak pernah terjadi pergantian kepemimpinan di 

peringkat tertinggi. 

PEMlMPlN PIUHAN ALLAH DAPAT MENEGAKKAN KESYUMULAN ISLAM 
Kebenaran Islam itu jika dipe rjuangkan oleh pemimpin pilihan pada 

tingkat jamaah, mestilah kebenaran dapat tegak secara syumul di dalam 

peringkat jamaah. Jika pemimpin itu di tingkat negara, akan berlaku 

kesyumulan Islam di peringkat negara. Kalau tidak terjadi kesyumulan Islam 

di dalam jamaahnya atau negaranya lebih-lebih lagi dalam pribadi dan 

keluarganya, maka kebenaran apakah yang diperjuangkm selama ini. 

Persoalannya apakah ia berperans ebagai wakil Allah secara tepat. Jika ia 

berperanan sebagai wakil Allah mengapa dibiarkan perjuangannya tidak 

tertolong. Artinya melaksanakan dan membangunkan "kerja-kerja" Allah 

mesti memakai ilmu dari Allah bukan ilmu kita. 

MEMBEDAKAN PEMlMPlN YANG HAQ DAN YANG BATH11 
Sangat penting bagi manusia untuk membedakan pemimpin yang 

haq dan yang batil. Menurut Abuya, pemimpin yang haq mesti ada minda 

(fikroh) sendiri yang tidak diambil dari sumber-sumber pemikiran lain. Uraian 

dan penafsirannya terhadap suatu matan yang sama berbeda dengan uraian 
dan penafsiran orang lain. Ia mempunyai style, kaedah tersendiri dan tidak 

akan menggunakan kaedah orang lain. 

Pernimpin Islam yang haq sumber ilmunya mesti dari 411ah. 
Artinya Allah beri ilmu kepadanya. Pernimpin yang direstui Allah tidak pemah 
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kering ilmu atau putus idea, senantiasa ada ilmu tanpa perlu rninta kepada 
siapapun. Pemimpin Islam yang haq ialah wakil Allah untuk 
melaksanakan dan menegakkan semua kehendak Allah baik orang suka 
ataupun tidak. Cuma ia berhikmah dan bijaksana dalam menyampaikannya. 
Ilmu asas sebagai tapak, sedang ilmu untuk memimpin umat di zarnannya 
merupakan tambahan clan anugerah dari Allah, dan merupakan uraian dari 
ilmu asas tersebut. 

Bqwa Rahasia kepemimpinan 

Apabila pemimpin yang berkuasa itu 

Mempunyai sifat taqwa yang tinggi 

Maka Tuhan pun membantu 

Dengan mengalirkan rahmat dun berkat kepadanya 

Dari berkat itu melimpah 

dun mengalir ke seluruh rakyat di dalam negara 

maka Tuhan pun campur tangan 

ikut mengawal dun menjaga 

dimudahkan rezeki maka jadilah negara makmus rakyat mewah 
pintu hati manusia pun tertutup untuk melakukan jenayah 

maka berlakulah keselamatan dun keamanan di merata negara 

kebimbangan dun ketakutan pun hilang 

Tuhan masukkan di dalam hati manusia 

Malu membuat maksiat 

Maka bersihlah negara dari sebarang kemungkaran 

Mata selamat hati tidak ternoda iman tidak tercacat 

Kelihatan manusia penuh tawaduk 

Malu bermaruah dun berdisiplin 

Berkasih sayang sesarna manusia 
bekerja sama dun hormat-menghormati 

Bertolak ansug simpati mengutamakan orang lain dun harmoni 
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ndak ada orang miskin yang terbiar 
lidak ada orang sakit yang terlantar yang tidak diambil perhatian 
lidak ada orang kaya yang tamak dun bakhil 
Musing-masing menjadi pemarah, semnok berkhidmat 

Kepada orang susah 
Di mana-mana dun kemana saja 
Perempuan pelgi tidak ada yang akan menodai 
Barang yang tenzicir dijumpai kembali 

Atau akan dikembalikan semula kepada yang empunya 
Orang-orang yang musafir berebut untuk dijadikan tetamu 

Di mana-mana saja kelihatan Tuhan itu 
dibesarkan dun disembah orang, 
syariat diamalkan orang 
akhlak ibarat buaga yang indah di dalam kehidupan 
syiar Islam itu kelihatan di mana-mana saja 
alangkah indahnya hidup ini 

kerana adanya pemimpin yang bertaqwa 
Dengan sebabnya lah seluruh rakyat 

Mendapat rahmat dun berkat 
Dengan sebab pemimpin itulah rakyat dibantu dun diberi rezeki 
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POLIGAMI, walaupun wujud dalam Islam tetapi ia merupakan satu 
perkara yang sangat terasing dan terpinggir. Seolah-olah ia tidak wujud 
dalam ajaran Islam. Siapa yang mengamalkannya dianggap satu kesalahan 
yang tidak boleh dimaafkan, dipandang serong dan dimusuhi. Bahkan 
dianggap lebih jahat dari pada orang yang berbuat maksiat dengan wanita 
atau lelaki yang bukan suami atau isterinya. Akhimya umat Islam menentang 
poligami, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Tidak hanya kalangan 
wanita yang menentang bahkan sebagian ulama juga ikut dalam barisan 
penentang poligami. 

Abuya memiliki pandangan tersendiri dengan poligami. Abuya tidak 
memandang poligami hanya sekadar jalan keluar bagi seorang lelaki atau 
jalan menyelamatkan seorang wanita, tetapi ia adalah satu cara untuk 
mendidik para pejuang, para pemimpin, para wanita dalam perjalanannya 
me.iuju taqwa dan merupakan asas untuk membangun empire Islam. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka amalan poligami dalam jamaah Abuya 
dirancang sehingga selain dapat mendidik manusia baik lelaki ataupun wanita 
juga dapat menunjukkan keindahan poligami, bila ia diamalkan mengikut 
cmtoh yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW Hampir sen, la pemimpin 
dan pengikut dalam jamaah Abuya mengamalkan poligami, tidak hanya 
dengan 2 isteri tetapi 3 atau 4 isteri. Tidak hanya tinggal di 3 atau 4 rumah, 
tetapi mereka tinggal dalam rumah yang sama yang besarnya sesuai dengan 
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jurnlah isteri dan anak-anak mereka, dalam suasana yang harmoni, aman 
dan damai. 

Abuya sendiri merupakan bapa poligami yang memiliki 4 orang 

isteri dan 40 orang anak yang kesemuanya menyokong perjuangan Abuya. 

Begitu juga dengan anak-anak Abuya baik lelaki ataupun wanita semuanya 

hidup dalam suasana poligarni, sehingga ketika tulisan ini dibuat cucu Abuya 
sudah lebih dari 150 orang. 

Dalam tulisan ini akan dibentangkan 2 hikrnah besar mengapa Abuya 

bersama timnya baik lelaki ataupun wanita merancang poligami untuk 

diamalkan dalam jamaahnya. 

1. WUGAMI ASAS KEPEMIMPINAN SUPER 
Menurut pengalaman Abuya, poligami mendidik manusia setiap 

hari. Melalui poligami setiap saat manusia terdidik; sebab berhadapan dengan 

prilaku & perasaan istri, berhadapan dengan tanggung jawab suami, 
maknanya 24 jam manusia terdidik. 

Islam membawa suatu sistem keluarga yang berbeda dengan agama 
atau ideologi lain, yaitu poligami, dimana seorang suami ada banyak istri. 

Sekali imbas, kalaulah poligami dalam Islam ini tidak dikaji betul-betul 

kebaikan dan hikmahnya, maka kebanyakan manusia tenltama orientalis 

dan orang Islam yang tidak faham, akan menganggap bahwa poligami ini 

tidak lain tidak bukan, hanya satu cara bagi lelaki memuaskan nafsu terhadap 

kaum perempuan. Maka timbullah berbagai fitnah terhadap orang yang 

berpoligami. Tambahan pula bila ada orang-orang Islam yang poligami 

mereka tidak mengikut cara poligami yang sebetulnya. Maka timbullah 

masalah dalam poligami. Antaranya, ketidakadilan, tidak membela, tinggal 

isteri lama dan lain-lain sehingga timbullah masalah masyarakat. Maka 
buruklah rupa poligami ini walaupun yang sebenarnya hikmahnya sangat 

besar. 

Poligami jadi 'buruk' karena orang yang mengamalkannya tidak 

mengikut cara yang sepatutnya. Hilanglah cantik dan indahnya amalan Islam 
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ini. Lalu bagi yang tidak faham dan juga orientalis, inilah kesempatan bagi 
mereka untuk menekan, mencemoohkan dan menghinanya. Di akhir zaman 
ini, dimana kita tidak berpeluangbertemu dengan Rasulullah dan tidak pemah 
hidup bersama baginda, tetapi kita diberi peluang untuk menghidupkan 
sunnah Rasulullah. Bahkan ganjaran bagi satu sunnah yang sudah dilupakan 
orang ialah 100 pahala mati syahid. Malah Rasulullah pernah 
menggambarkan, dikala kemerosotan iman berlaku diakhir zaman, wujud 
sekelompok manusia bergelar ikhwan. Mereka inilah kumpulan-kumpulan 
yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah walaupun mereka tidak 
pernah melihat Rasulullah. 

Diantara sunnah yang mereka pe rjuangkan ialah poligami, yang 
sangat ditentang oleh orang Islam yang tidak faham. Terutama kaum wanita 
Islam yang tidak faharn, yang mengukumya dengan perasaan dan nafsunya. 
Sebenarnya kalau kita dapat berfikir dengan waras, Eta akan berterima 
kasih kepada orang lelaki yang mau berpoligami. Karena bila seorang lelaki 
berkahwin, dia hanya selesai satu masalah. Tetapi dia menempuh 99 masalah. 
Bagi perempuan, bila dia berkahwin, dia selesai 99 masalah dan menempuh 
1 masalah. Jadi kalau ada lelaki yang mau berkahwin, artinya dia itu berani. 
Sebab dia sanggup menempuh 99 masalah. Lebih-lebihlah lagi yang mampu 
kawin 2, 3, 4. Maknanya, timbul 99x 4 masalah. Orang yang hendak 
berpoligami ini haruslah seorang yang berani, tahan uji dan berani 
menanggung resiko. 

Jadi poligami sebenarnya adalah satu perjuangan. Pertama, seperti 
yang disebut tadi, kedua, melalui poligami kita membangunkan satu 
kekuatan. Poligami ini mendidik kita setiap hari, sebab berhadapan dengan 
prilaku dan perasaan istri, berhadapan dengan tanggung jawab, maknanya 
24 jam kita terdidik. 

Poligami sebenarnya satu proses tarbiah dan didikan yang cukup 
hebat. Dari poligamilah timbul kekuatan-kekuatan lain. Melalui poligami, 
tumbuh sifat-sifat baru pada diri kita yang dapat menguatkan kita. Contohnya 
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berani, yaitu berani berhadapan dengan isteri bila hendak kahwin lagi, berani 
berdepan dengan prilaku dan perasaan isteri. Bahkan ampun maaf, r-hi 
lelaki yang tidak sanggup berpoligami karena takut dengan isteri. 

I ,  

Antara sifat yang lain lagi ialah sabar. Poligami menjadi tempat 
latihan bersabar menghadapi bermacam-macam prilaku dan perasaan isterj, 
Suami akan terlatih bagaimana hendak berpsikologi, berstrategi dan lain- 
lain. Ini merupakan pengalaman dan pendidikan yang dapat membantu kita 

menjadi mantap dari segi mental dan spritual. Hati dan perasaan kita akan 
terproses sehingga benar-benar dapat membangunkan insaniah kita. Seolah- 

olah poligami ini adalah riadhah (latihan) hidup bagi akal, fisikl, hati dan 
nafsu kita. 

Barulah kita nampak bahwa poligami sangat baik dan sangat penting 

terutama bagi para pejuang. Kalau tidak, tentulah ia tidak menjadi ' dakbus 
solihin' - tradisi para nabi dan rasul, wali-wali dan orang-orang soleh zaman 
dahulu. Pasti ada sesuatu yang besar dari poligami. Walaupun poligami 

telah disingkarkan bahkan dicemoohkan, ia sebenarnya mencetuskan 
berbagai kekuatan. Bukan saja bagi pihak suami bahkan isteri juga mendapat 
manfaat yang banyak dari poligami. Walaupun mereka terpaksa mengurut- 
urut dada, memujuk-memujuk hati, terpaksa berkorban perasaan, mereka 
juga akan mendapatkan berbagai kekuatan dan menempuh ujian hidup 

berpoligami. Di waktu mereka sedang tidak bersama suami, itulah 
kesempatan bagi mereka untuk lebih mendekatkan diri dan berasyik masyuk 
dengan Allah, sehingga para isteri lebih terdidik untuk lebih mencintai Allah 
dari pada suaminya sendiri. 

2. POUGAMI TERANCANG DAN TERPlMPlN ASAS PEMBANGUNAN EMPIRE 

ISLAM 
Poligami, walaupun wujud dalam Islam tetapi ia adalah satuperkara 

yang sangat terasing dan terpinggir. Seolah-olah ianya tidak wujud dalam 

ajaran Islam. Sesiapa yang mengamalkannya dianggap satu kesalahan yang 
tidak boleh dimaafkan, dipandang serong dan dimusuhi. 
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Terpinggirnya amalan poligami ini bukan bermaha satu kelemahan. 
Malah ia merupakan satu kekuatan. Sebenarnya watak atau sikap sesuatu 
bangsa yang akan bangun itu asalnya ia terpinggir dahulu. Kalau kita lihat 
dalam sejarah, bangsa-bangsa yang menjadi empayar bukanlah bangsa yang 
jumlah rakyatnya besar, tetapi bangsa atau etnik yang kecil. Tetapi mereka 
memiliki sifat yang sangat h a t ,  baik yang diperoleh sejak lahir, atau melalui 
hasil didikan. Contohnya bangsa Arab. Bangsanya ramai, di dalamnya 
bermacam-macam etnik, tetapi tidak ada keistimewaan. Mereka tidak tahu 
menulis, tidak tahu membaca dan tidak ada ilmu. Hanya memikirkan hidup 
bersama karnbing-kambing. Rasa kasih sayang sesama bangsa Arab tidak 
wujud, sedangkan kasih sayang itu adalah sesuatu yang besar. Yang ada 
pada mereka hanyalah sifat bengis, maka berlakulah permusuhan dan 
peperangan di antara bani-bani. 

Tetapi bila datang Rasulullah SAW, baginda berhasil mendidik dan 
menukar watak bangsa tersebut. Diantaranya ialah menanamkan sikap 
b.erkasih sayang sesama insan yang seterusnya melahirkan 
perpaduan.akhirnya bangsa tersebut muncul menjadi empayar. Tetapi yang 
berjaya menjadi empayar itu bukannya seluruh bangsa Arab. Tuhan memilih 
dikalangan bangsa Arab itu satu etnik yang yang menjadi penopang 
utamanya ialah Quraisy. Jadi bangsa Quraisy inilah yang berhasil dididik 
dengan cepat hingga bertukar wataknya hasil didikan dan pimpinan 
Rasulullah. Bila ia menjadi kuat, maka bangsanyalah yang menaungi semua 
etnik-etnik Arab yang lain. Akhirnya bangsa Ai-ab muncul sebagai 
pembangunan Empayar. 

Sebagai contoh yang lain, Turki merupakan satu bangsa yang di 
dalarnnya terdapat macam-macam etnik. Diantaranya ialah etnik Saljuk dan 
etnik Usmaniyah. Bani Usmaniayah ini berasal dari hulu. Pemimpinnya 
hanyalah merupakan ketua kampung saja. Tetapi Tuhan 
menganugerahkannya beberapa sifat yang sangat memberi kekuatan pada 
kelompok kecil ini, iaitu : 1. Berani 2. Berpadu 3. Sangat mentaati pemimpin. 
Dengan kekuatan-kekuatan inilah mereka yang asalnya duduk di hulu. 
Ketuanya hanyalah ketua kampung, akhirnya berhasil mengetuai sebuah 
empayar Usmaniyah di Turki yang menguasai 29 negara. 



25. Pandangan Abuya tentang Poligami 

Demikianlah cara terbangunnya bani-bani Usmaniyah, Abbasiyah, 
Fatimiyah dan lain-lain, sehingga masing-masing berhasil membangunkan 
empayarnya sendiri dan dapat menguasai serta membangunkan Islam hingga 
akhirnya kegemilangannya Islam diperolehi di tangan mereka. 

Begitulah di akhir zaman, walaupun umat Islam ramai, tetapi banyak 
malan Islam yang telah terpinggir, terutarnanya poligami. Orang yang benar- 
benar hendak mengamalkan syariat Islam dalam kehidupannya dipandang 
ganjil dan aneh. Tepat sebagaimana sabda Nabi SAW yang bermaksud : 

" Islam itu asalnya asing dun akan kembali asing. " 

Jadi, di zaman kebangkitan Islam kali kedua ini, kalau ada segolongan 
umat Islam yang mampu memperjuangkan syariat Tuhan yang telah 
terpinggir, terutarnanya poligami, maka tidak mustahil golongan itulah bakal 
diserahkan empayar oleh Tuhan yang Maha Agung lagi maha Berkuasa. 

Ini kerana memperjuangkan poligami sepertimana yang dikehendaki 
oleh Tuhan, bukan satu perkara mudah. Sedikit saja orang yang berhasil 
dalam rumah tangga poligami. Golongan yang sedikit itu ialah golongan 
yang bertaqwa. Hanya taqwa membolehkan seseorang itu berlaku adil 
terhadap terhadap diri dan keluarganya. Golongan ini bilangannya sedikit, 
tetapi kuat. Kuat itu bukan diukur dari segi fisik. Tetapi kuat keyakinannya, 
kemauan, kegigihan, kesabaran, ibadah, akhlak, kepimpinan dan minda, 
yang mana gabungan semua kekuatan in] akan melahirkan pribadi-pribadi 
super yang agung. Kekuatan mereka adalah bertunjangkan kernantapan 
taqwa. Gabungan pribadi agung ini akan melahirkan satu bangsa yang agung 
yang dinaungi oleh Tuhan yang Maha Agung. Akhirnya bangsa inilah yang 

akan menerajui sebuah empayar dimana orang lain dapat menumpang sama. 

Apa kaitannya pula dengan poligami? Poligami merupakan 
gelanggang ujian kepimpinan, kesabaran, mujahadah, keadilan serta 
kejayaannya berteraskan kemantapan keyakinan, rninda, ibadah serta tujuan 
yang jelas dan tepat yang menjurus kepada mendapatkan redha Tuhan. 
Oleh itu seseorang yang berjaya melalui ujian dan tantangan poligami, yang 
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memang sangat sulit dan sukar, baik kepada istri maupun suami, maka 
untuk memiliki kekuatan yang lain akan jadi lebih mudah. 

Ujian kepimpinan sebenarnya bermula di rumah. Seorang suami 

yang berhasil mendidik serta memimpin istri-istri serta anak-anaknya di 
rumah, berarti dia telah berhasil menjadikan rumah tangga sebagai platform 

mengasah kepimpinan. Kekuatan paling menonjol dan terpenting dalam 

melaksanakan poligami ialah apabila seseorang itu mampu menyatukan 

empat orang wanita dan hidup dalam penuh aman damai, berkasih sayang 
bersatu padu serta bekerjasama dalam merebut cinta Tuhan. Betapa indah 

dan bahagianya rumah tangga ini. Kekuatan inilah yang sudak tidak ada 

pada masyarakat mahupun mana-maria pemimpin didunia hari ini. Malah 

mtuk memimpin satu isteri dan beberapa orang anak pun masih banyak 

orang yang gagal. 

Oleh itu andainya terdapat seorang pemimpin yang terbukti berhasil 

da1.m memimpin keluarga berpoligami, malah menjadi model serta ikutan 

kepada pengikut-pengikutnya yang akhirnya tercetus satu masyarakat yang 

berhasil membuktikan keindahan syariat Tuhan dalam poligarni, maka sudah 

tentulah "etnik" ini mempunyai satu kekuatan luar biasa. Jika ujian sebesar 

itupun mampu diatasi dengan berhasil, maka hal-hal lain akan menjadi mudah 

bagi mereka. 

Oleh karena kebangkitan Islam kali kedua ini paling besar, sama 

besar dengan zaman pertarna, maka kekuatan yang dibawa bersama poligami 

yang terancang dan terpimpin ini adalah cukup besar. Bila poligami berhasil 

dilaksanakan, kekuatan-kekuatan lain akan muncul. Selunrh kekuatan lain 

sangat ditentukan oleh faktor berhasilnya poligami baik dari sudut kasih 

sayang, perpaduan dan lain-lain berasaskan kekuatan taqwa, sebab kalau 
bukan taqwa yang luar biasa dia tidak dapat berhasil dalarn poligami ini. 

Selain "etnik" ini berhasil mendapatkan kekuatan taqwa melalui 

poligarni, maka hanya perlu ditambah dengan kekuatan-kekuatan lain seperti 

kekuatan strategi, kepemimpinan, keuangan, dan lain-lain. Sebab kalau tidak 
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ada duit, bagaimana untuk merealisasikan 'masterplan' yang besar ini. Apabila 
semua kekuatan telah ada, maka tidak heranlah jika Tuhan memilihnya 
untuk menjadi satu bangsa yang agung bagi menaungi dunia satu hari kelak, 
InsyaAllah. 

SALAH TAFSIR TENTANG AYAT WUGAMI 
Didunia hari ini, tiada lagi pemimpin yang adil. Lelaki-lelaki 

semuanya hanya mampu beristri satu. Hatta yang satu pun dia tidak mapu 
berlaku adil dengan sebenarnya, lalu tidak heranlah kalau rumah tangga 
monogami pun banyak yang retak dan berpecah. Kewujudan amalan 
poligarni disandarkan kepada nas A1 Quran dan sunnah , diantaranya seperti 
yang terkandung dalam surah An Nisa ' ayat 3 yang bermaksud : 

"maka kawinlah perempuan 2 yang kamu sukai dua 
tiga dun empat , tetapi jika kamu kuatir tidak dapt 
berlaku adil maka kawinlah satu saja.. . ' 

Berdasarkan ayat di atas, apa yang dapat disimpulkan ialal~ Tuhan 
membuat tawaran kepada kaum lelaki agar mengawini wanita seramai dua 
atau tiga atau empat. Pilihan pertarna ialah dua. Pilihan kedua ialah 3, pilihan 
ketiga ialah 4.. Namun kata Allah, jika kamu bermasalah dalam melakukan 
keadilan, maka pilihan akhir untuk kamu, selemah-lemah pilihan ialah beristri 
satu. 

Nas di atas tadi membawa maksud bahwa Tuhan memberi pilihan 
kepada manusia dalam melaksanakan tuntutan syariatnya dan diberi 
kelonggaran dalam mengamalkannya mengikut tahap keimanan masing- 
masing. Contohnya seorang guru barkata pada murid-muridnya; 

"Wahai murid-murid semua, supaya kamu pintar dalam matematika 
ini, maka selesaikanlah dua pertanyaan yang saya berikan ini. Akan lebih 
baik lagi kalau kamu dapat menyelesaikan tiga atau empat. Selemah-lemah 
kamu kalau kamu marnpu menyelesaikan satu saja" 
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Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya 
poligami adalah prioritas dan monogami hanya alternatifnya. Buktinya, di 

zaman Rasulullah, para Sahabat, salafussoleh dan sekitar 700 tahun 

selepasnya, mayoritas umat menjadikan poligami sebagai tradisi. Tetapi di 

zaman ini praktis poligami sangat dipinggirkan, malah sampai dimusuhi 

dan di momok momokkan. Kelihatan dalam masyarakat hari ini, kaum lelaki 

pun sangat sedikit yang benar-benar bahagia dengan poligami ini. Terlalu 

tinggi resiko yang mereka terpaksa ambil karena praktek poligami. 

Mengapa ini te rjadi? Di dunia hari ini tiada lagi pemimpin yang adil. 

Lelaki-lelaki semuanya hanya mampu beristeri satu. Hatta yang satupun 

dia tidak marnpu berlaku adil dengan sebenar-benarnya, lalu tak heranlah 

kalau rumah tangga monogami pun banyak yang retak dan berpecah 

apalagilah yang berpoligami. 

Tetapi mari lihat dengan mata hati tanpa sebarang hasad dan prejudis, 

bagaimana jka suatu keluarga model dapat diwujudkan melalui poligami, 

maka itulah yang dinamakan syurga d u ~ i a .  Di dalam sebuah keluarga besar, 

ayah selaku ketua keluarga berperan sebagai pemimpin, manakala empat 

orang ibu mengambil peranan masing-masing dalam rumah tangga tersebut. 

Ada yang berperan mendidik anak-anak, mengatur urusan rumah tangga, 

melayan tetamu, menjaga hubungan luar dengan masyarakat, menjaga 

disiplin ibadah, menjaga kebersihan, mengurus keuangan rumah tangga, 

mengurus makan minum dan lain-lain. Anak-anak yang banyak akan 

terpimpin dan terdidik serta mendapat kasih sayang sepenuhnya dari 4 

orang ibunya. 

Gabungan dari kesemua inilah yang akan melahirkan sebuah keluarga 

besar yang dapat menjadi role model. Suasana ini juga akan menjadi 
platform latihan kepimpinan secara secara alami bukan saja untuk suami, 

tetapi juga isteri-isteri dan anak-anak. Ini akan menjadikan poligami sebagai 
proyek besar bagi melahirkan sebuah empayar 

Hari ini siapa berpoligarni dianggap terpinggir, jijik dan kolot. Seolah- 

olah poligami tidak ada dalam Islam atau suatu amalan yang terpinggir. 
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Padahal sebenarnya sistem keluarga besar ini adalah suatu kekuatan dalam 
masyarakat dan negara Islam. Mempraktekannya dengan berhasil adalah 
suatu kehebatan, kedaulatan dan kekuasaan. Musuh-musuh Islam sangat 

tahu tentang ini. Sebab itu mereka sangat menentangnya agar ia berkubur. 

Marilah kita sukseskan proyek Tuhan ini dengan sesempumanya. 
Nanti kita akan memiliki satu kekuatan yang dunia sama sekali tidak mampu 
melakukannya. Sebab dalam poligami terkumpul kekuatan super power, 

antaranya : 
I .  Kekuatan taqwa 
2. Kekuatan perpaduan 
3. Kekuatan keselarasan 
4. Kekuatan ekonomi. 

Bukankah Allah be janji untuk orang bertaqwa, dia akan mewariskan 
kekuasaan dan dapat menaungi bangsa-bangsa di bumi? 

KEBAIKAN PARA ISTERI TINGGAL SERUMAH 
Menurut Abuya terlalu banyak kebaikannya bagi sebuah keluarga 

poligami bila suami dan para isteri serta anak-anak yang masih kecil tinggal 
serumah. Amalan ini tidak hanya diamalkan oleh Abuya dan para isteri serta 
anak-anak yang belum dewasa, tetapi juga oleh hampir sebagian besar 
pengikutnya. Diantara kebaikan para isteri tinggal serumah adalah : 

1. Walaupun bukan giliran, setiap hari sama-sama berjumpa suarni 
dan ayah. 

2. Kalau datang keluarga semua dapat berjumpa. 

3. Makanan dan benda-benda lain dapat dirasa bersama. 
4. Sakit pening dapat dilihat bersama. 
5.  Bila kendaraan terbatas, penggunaannya mudah diaturkan. 
6 .  Sama-sama dapat menerima kuliah dari suami dan berbagai 

berita. 
7. Waktu ada yang susah ada yang membantu. 
8. Hemat dalam biaya belanja keperluan harian dan keperluan- 

keperluan lain. 
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Dapat peluang istirahat diwaktu letih karena ada isteri lain 
yang menggantinya. 
Anak-anak merasa ibu bersama dan dapat kasih sayang dari 
banyak ibu. 
Anak-anak tiri tidak terasa sebagai anak tiri. 
Disaat-saat masyarakat yang sudah jahat, keselamatan agak 
terjamin. 
Sakit pening dapat diurus cepat. 
Jika ada yang tiada duit tidak terasa bimbang. 
Kalau dikalangan keluarga ada yang dapat hadiah, dapat 
dirasakan bersama. 
Kita tidak terasa sepi kerana ada saja orang datang berziarah. 
Kalau duduk sendiri belum pasti orang ziarah kita. 
Keluarga kita juga mudah menziarah. Datang saja kerumah. 
dapat be rjumpa dengan semua 
Kalau keluar mudah, dapat pergi bersama. 
Kalau ada kecemasan atau emergency, mudah diurus. 
Dari sudut perjuangan orang lebih percaya karena tinggal 
bersama itu nampak perpaduan, bukan mudah untuk tinggal 
serumah bersama-sanla madu. 
Bila ada anggota keluarga yang sakit, tidakperlu buang waktu 
untuk pergi menziarahi ketempat yang berlainan. 
Dimudahkan untuk baiki diri 

KEADILAN DALAM BERPOLlGAMl 
Sebagai pemimpin kepada isteri atau isteri-isterinya, seorang suarni 

mesti adil. Adil dalam Islam ialah meletakkan para isteri di tempat yang 
tepat dengan kelayakannya. Adil dalam mendidik isteri-isterinya dan adil 
dalam menyediakan keperluan isteri-isterinya. Supaya mudah mereka 
menunaikan kewajiban-kewajiban kepada ALLAH. Isteri tidok hanya diberi 
nafkah lahir dan batin tetapi juga diberi didikan dan pimpinan rohaniah. 
Suami juga mesti adil dalam memberikan giliran kepada isteri-isteri (bagi 
mereka yang berpoligami). Keadilan yang paling utama dari seorang suami 
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kepada para isterinya adalah mendidik dan membawa mereka kepada 
Allah hingga Allah dicintai, ditakuti, dirindui dan dijadikan tujuan hidup. 

Diantara langkah-langkah mendidik para isteri adalah 

1. Kenalkan pada Allah yang dimulai dengan memberinya ilmu- 
ilmu fardhu 'ain. Jika kita tidak ada kemampuan untuk mengajarnya, dapat 
kita panggilkan guru. Beri juga mereka ilmu tentang manusia yang baik dan 

yang tidak baik. Tentang nasib manusia di akhirat. Ilmu tentang nafsu jahat 
dan nafsu baik. Ilmu tentang cara bermujahadah dengan nafsu jahat dan 
sy aitan yang sangat jahat. 

2. Didik ibadahnya, zikir wiridnya dan akhlak-akhlak yang baik. 

Suaminya adalah peribadi contoh dalam didikan dengah perbuatan ini (bilhal). 

3. Hukuman-hukuman pada kesalahannya perlu diberi. Misalnya, 
kalau dia sudah salah gunakan uang, hentikan pemberian uang padanya 
beberapa waktu. Kalau dia menghina-hina orang, elok dia pun dihina secara 

yang dibenarkan oleh syariat. Supaya dia tahu sakitnya seseorang yang 
kena hina. Dengan itu perangainya itu tidak diulang. Demikian seterusnya. 

Peraturan menghukum itu mula-mula dinasihat, kalau tidak berubah dipukul. 
Sewaktu memukul tidak boleh di muka dan jangan sampai mudharat. Jikalau 

tetap tidak berubah juga ditinggalkan tempat tidur. Akhir sekali datangkan 
dua puak dikalangan ketua keluarga untuk diadili dan dibaiki. 

4. Poligami adalah kaedah didikan dan pimpinan yang paling 

berkesan. Perempuan yang disusahkan dengan poligami, yakni di hari-hari 
yang bukan gilirannya, adalah seperti pesakit yang doktor arahkan supaya 
berpuasa sebagai ubat kepada penyakitnya. Tetapi puasa itu bukan berterusan. 
Pendidikan poligami yang menggilirkan seorang wanita dengan susah dan 
senang sebinarnya akan memandu emosi wanita agar senantiasa menengah, 

tidak keterlaluan baik ke kin atau ke kanan. Inilah pendidikan dan pimpinan 
yang dapat dilakukan secara istiqomah, berkesan dan cepat membawa hasil 
yang diharapkan. 
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5. Isteri atau isteri-isteri mesti diletakkan pada tempatnya supaya 
tidak rusak. Seorang yang kemampuannya hanya sekadar menjadi ibu rumah 
tangga, jangan dibawa ke dalam soal-soal kemasyarakatan sekalipun 
suaminya orang besar. Sebaliknya seorang isteri yang dapat diketengahkan 
dalam soal-soal kebajikan masyarakat, jangan dikurung di rumah saja. 
Dikeluarkan dengan menurut syarat. Isteri-isteri mesti diletakkan difungsi 
masing-masing dengan keperluan dan kewajiban yang berbeza-beza. Suami 

selaku pemimpin mesti tegas dalam menjalankan keadilan ini. Jangan 
diperturutkan nafsu tamak dan cemburu wanita. Menyamarasa dan 
menyamarata perihal mereka adalah satu penzaliman kepada mereka. Perlu 

ingat, bahawa Rasulullah sangat adil dalam memberi giliran kepada isteri- 
isterinya diwaktu baginda berkumpul bersama. 

Semua isteri-isterinya ialah anak murid dan pengikut-pengikutnya. 
Tetapi ingat, ada isteri yang redha memberikan gilirannya pada isteri yang 
lain. Apabila dalam keadaan safar atau berpergian (untuk jihad), kalau mau 
membawa isteri, wajib diundi. Isteri mana yang mau dibawa. Dalam jaarnaah 
Abuya, kalau pergi itu untuk urusan perjuangan, maka isteri yang dibawa 

adalah yang dapat membantu ke ja-ke rja perjuangan. Isteri yang berperanan 
di rumah dididik supaya berperanan di rumah. Jangan sebaliknya. Pendidikm 

dan pimpinan yang tepat kepada isteri-isteri dapat membuat mereka redha 
dengan keputusan itu. Maka akan lahirlah keluarga poligami model yang 
indah. 
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JIHAD sudah dipesongkan dan dipersempit artinya hanya dengan 
perjuangan bersenjata. Maka timbullah berbagai kelompok umat Islam yang 
menggunakan kekerasan dan senjata sebagai alat perjuangan mereka untuk 
membela umat Islam yang tertindas di mana-mana. Tentu saja musuh- 

musuh Islam sangat menyukai ha1 ini karena ada alasan bagi mereka untuk 
melabelkan kelompok umat Islam tersebut sebagai kelompok pengganas 

atau teroris. 

Abuya memiliki tafsir tersendiri tentang jihad atau perjuangan ini. 

Menurut Abuya perjuangan yang paling diredhai oleh Allah ialah 
perjuangan ke arah meninggikan kalimah Allah, baik berjuang secara 

langsung atau tidak langsung. Jadi tanggung jawab yang telah dibebankan 
oleh Allah kepada semua umat lslam ialah untuk menghidupkan dan 
meninggikan kalimah Allah di muka bumi ini agar kalimah Allah diamalkan 
dan didaulatkan sepanjang waktu dan di semua lapangan hidup. 

Rasulullah SAW pemah memberitahu kita di dalam sebuah haditsnya, 
yang bermaksud : 

"Dari Abi Musa, katanya, "Telah datang seorang 
lelaki kepada Rasulullah SAW dun bertanya, "Uhhai 
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Rasulullah, bagaimana engkau lihat seorang lelaki 
yang berjuang karena keberanian dun yang berjuang 
karena Hamiyatan dun yang berjuang karena riya' ? 

Mana dari mereka yang berjuang di jalan Allah? Maka 
sabda Rasulullah, "Barang siapa yang betjuang agar 
kalimah Allah itu menjadi tinggi, maka dia lah yang 
berada di jalan Allah. " 
(Hadits riwayat Bukhari & Muslim) 

Ka-ena itu, kita perlu tahu apa yang disebut kalimah Allah. Di sini 
akan diura kan beberapa pengertian perkataan kalimah yang sebenarnya 
menurut ai mber A1 Quran dan hadits serta menurut pendapat ulama-ulama. 
Kalimah Allah yang paling tinggi adalah mengucapkan 2 (dua) kalimah 
syahadah atau mengIslamkan orang yang belum Islam. Selain itu arti kalimah 
Allah di anraranya ialah : 

1. Akidah yang sah. 
2. Menunaikan janji yaitu perintah suruhan fardhu d m  sunat, 
3. Menjauhi larangan haram dan makruh 
4. Iman, Islam dan Ihsan 
5. Tauhid, Fiqih dan Tasawuf 
6. Menegakkan hukum yang wajib, sunat, haram, makruh dan 

muball 
7. Membangun syariat Allah. 

Itulah di antaranya arti kalimah Allah. Dengan demikian, tujuan kita 
berjuang ialah : 

1. Kita menegakkan ; 
Akidah yang sah 
Kita menunaikan janji, yaitu dengan menegakkan suruhan Allah 
baik yang berbentuk fardhu ataupun sunat. 
Kita menjauhi larangan Allah, yaitu dengan menjauhi perkara- 
perkara haram dan makruh. 
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2. Selain dari itu, dalam menegakkan kalimah Allah berarti kita 

menegakkan Iman, Islam dan Ihsan. 

3. Menegakkan kalimah Allah dapat juga kita artikan sebagai 
menegakkan Tauhid, menegakkan fiqih dan menegakkan tasawuf 

di dalarn kehidupan kita. Dengan perkataan lain, kalimah Allah 
sebagai pegangan umat dapat membawa mereka bertauhid 

kepada Allah dengan jiwa yang benar-benar tunduk dan 
menyerah kepada Allah, mengikuti segala perintah serta menjauhi 

setiap larangan-Nya. Itulah dikatakan orang yang jiwanya 
bertauhid, berfiqih dan bertasawuf. 

Menegakkan kalimah Allah juga berarti kita menegakkan hukum 
wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum maknlh dan hukum mubah di 
dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat manusia lahir dan batin. Kita 

ajak manusia sama-sama berpegang pada hukum wajib dan mengamalkan 
sepenuhnya di dalam kehidupan. Kita ajak mereka mengakui yang sunat 
serta mengajak mereka mengamalkan yang mampu diamalkan. Sedangkan 
yang haram, kita ajak semua manusia meninggalkan dan menjauhkan. Dan 

yang makruh itu kita ajak mereka mengakui kemakruhannya serta mengajak 
mereka meninggalkanya sejauh yang mampu dilakukan. Kita ajak juga 
manusia mengakui hukum mubah. Dengan tegaknya hukum-hukum itu, 
maka dapat kita katakan bahwa manusia dapat bersatu dalam arti kata 

berpegang teguh kepada jalan Allah seperti yang difirmankan oleh Allah : 

Maksudnya : 
"Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dun 

janganlah kamu bercerai-berai. " (Ali Zmran : 103) 

Di dalam A1 Quran ada sepotong ay at y ang difirmankan oleh Allah 
sebagai berikut : 

Maksudnya : 
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"Dan ingatlah ketika (Nabi)  Zbrahim diuji oleh 
Tuhannya dengan beberapa kalimah-kalimah. Maka 
(Nabi) Zbrahim menyempurnakannya. " (A1 Baqarah 
124) 

Ayat itu mengemukakan perkataan kalimah menurut tafsir ulama 
berarti syariat. Artinya, menegakkan kalimah Allah berarti menegakkan 
syariat Allah. Dan syariat-syariat itu berupa perintah larang dan perintah 
suruh. 

Dengan demikian, jelaslah bagi kita sebagaimana yang disabdakan 
oleh Rasulullah pada awal tadi bahwa perjuangan apapun yang tidak 
bertujuan menegakkan kalimah Allah sebagai tujuan perjuangan mereka, 
berarti mereka tidak berada di atas jalan Allah. Karena ha1 itu, perjuangan 
mereka tidak mendapat keredhaan Allah SWT. Tidak heran bahwa 
perjuangan umat Islam yang tidak berpegang kepada tujuan itu tidak 
mendapat pimpinan dari Allah SWT dan karena itu tidak diberi kejayaan. 

Menurut Abuya, setiap aspek yang kita ingin wujudkan dalam 
kehidupan masyarakat, matlamat atau tujuannya mesti Tuhan, untuk mencari 
redho Tuhan. Untuk mencari redhoNya, Tuhan memberi tahu caranya, 
bukan mengikut cara sendiri atau hasil ciptaan sendiri dan tidak juga 
mengambil jalan atau sistem orang lain, kemudian dilabelkan Islam. Jalan 
Tuhan itu disebut syariat. Syariat yang akan dicetuskan dalam semua aspek 
kehidupan manusia itu banyak. Bila perjuangan kita tepat dengan syariat 
Tuhan, ia mesti dapat menghasilkan buah yang baik. Itulah tamadun 
(peradaban). Tamadun itu ada 2 (dua) : tamadun lahiriah dan tamadun 
rohaniah. Tamadun lahiriah boleh dibangunkan mengikut ukuran zaman 
itu, mengikut keperluan dan bentuk di zaman itu. Artinya tamadun material 
boleh tidak sama antara satu zaman dengan zaman lain. Misalnya di zaman 
Rasulullah SAW alat perhubungan adalah unta dan kuda, sedangkan sekarang 
mobil, kereta api, kapal terbang dan sebagainya. Hal ini dibolehkan dan 
tidak menjadi masalah. Tetapi di sudut rohaniah tidak boleh berlainan. Kalau 
kita mampu buat, mesti kita buat. Peradaban rohaniah bertujuan untuk 
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melahirkan insan yang rasa bertuhannya tajam, adil, sabar, pemurah, 
tawadhu, pemaaf, redho, berani, cergas, rajin dsbnya. Kalau di zaman 
Rasulullah umat Islam mesti sabar, sekarang begitu juga. 

Jadi perjuangan kita yang paling utama adalah mengajak orang 
kepada jalan keselamatan yaitu Islam. Setelah itu kita berjuang lagi untuk 
mengenalkan Tuhan kepada manusia agar Tuhan dicintai, ditakuti dan 
dirindui. Secara bersamaan kita be rjuang membangunkan syariat Islam atau 
model Islam dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, kebudayaan, 
teknologi, pendidikan, kesehatan, pertanian dsb. Sehingga nampaklah 
keindahan Islam. Bila kita berjuang sesuai dengan cara yang telah 
dicontohkan oleh Rasulullah SAW maka akan lahirlah pribadi-probadi agung 
yang berakhlak mulia seperti : cinta dan takut Tuhan, berkasih sayang, 
pemurah, pemaaf, tawadhu, bertolong bantu dan lain-lain. Jalan inilah yang 
sudah ditempuh oleh Abuya sehingga lahirlah insan-insan yang sangat serius 
dengan Tuhan dan aktif berjuang mengajak manusia kepada Tuhan dan 
membangun proyek-proyek kebaikan bagi masyarakat. 

Berjuang Bukan Membunuh 
Berjuang membunuh musuh bukanlah utama 

Mengalahkan musuh dengan mengIslamkan mereka lebih mulia 

Daripada mengalahkan musuh dengan cara membunuhnya 

Rasulullah pemah berkata aku tidak mahu membinasakan mereka 

Karena aku harapkan zuriat-zuriatnya di dalam sulbi mereka 

yang akan menerima Islam 

Tujuan berjuang sebenamya 

untuk mengajak manusia masuk Islam 
Mengajak mereka menyembah Tuhan dun membesarkanNya 

Mencintai Tuhan, menyanjung, memuja dun menjadikanNya idola 

Bahkan membunuhnya kecuali tidak dapat dielakkan 

Mengapa umat Islam berjuang suka sangat bunuh orang 
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Mengapa tidak diusahakan agar mereka masuk Islam 
Mengapa umat Islam hendak sangat mengalahkan 

musuh-musuhnya dengan senjata 
Etapi tidak bersungguh-sungguh membaiki diri sebagai senjata 
Bermujahadah melawan hawa nafsu pun tidak ada 
Membersihkan jiwa daripada mazmumah 
apatah lagi tidak ada di dalam kamus perjuangannya 
Kerana itulah seluruh perjuangan umat Islam 
belum mendapat kemenangan 
Krrana senjata yang utama di dalam perjuangan diabaikan 
Iaitu berusaha membaiki d in  dun berusaha memiliki sifat taqwa 

Taqwa di dalam Islam adalah aset yang paling uatama 
la adalah merupakan sumber rezeki, 
sumber bantuan dun sumber kemenangan 

Berjuang kenalkan a h a n  
Berjuanglah hingga orang kenal Allah itu 
Adalah Pencipta segala-galanya, 
Berjuanglah sehingga orang faham Allah itu 

Adalah Tuhannya, 
Berjuanglah hingga Tuhan disembah, ditakuti 

dan dicintai orang, 
berjuanglah hingga orang berbangga 
bahawa Allah itu adalah Tuhannya, 
Pemimpinnya, idolanya bahkan kawan setianya, 

Berjuanglah hingga orang menyerahkan 
Seluruh harta, tenaga, dun jiwa raganya untukNya, 
Berjiranglah hingga syariat Tuhan saja 
Yang menjadi disiplin hidup mereka, 
Selain syariatnya adalah tertolak, 
Bahkan perusak manusia dun dunia, 
Berjuanglah hingga manusia menyerahkan 
seluruh hidup matinya untuwya, 
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Rerjuanglah hingga manusia merasakan bahawa 
Tuhan saja yang Maha berkuasa, 
Selain kuasanya yang diberi sedikit oleh Tuhannya, 
Bila-bila saja boleh ditarik balik oleh Tuhan 
Pencipta manusia, 
Berjuanglah hingga manusia sabamya, 

$1 
Redhanya, syukumya ~lntuk Tuhannya, 
Penyerahan diri kepada Tuhan secara total, 
Berjuanglah hingga manusia membawa Tuhan 
Kemana-mana, 

Hingga manusia menganggap kawan setianya 
Yang membelanya, 
Edur bersama Tuhan, duduk bersama Tuhan, 
Makan bersama Tuhan, 
Berjalan bersama Tuhan, bermusafir bersama 
Tuhan, d;,vaktu rehat bersama Tuhan, 
Diwaktu aman dun damai bersama Tuhan, 
Dimasa susah dun payah ber lama Tuhan, 
Berjuanglah hingga dirasakan Tuhan itu 

Amat diperlukan, 
Bahkan manusia tidak akan selamat 
Dan hidup tanpa Tuhan, 

Berjuanglah hingga manusia merasakan 
Tuhan adalah segala-galanya, 

Berjuanglah hingga manusia seluruhnya 
Memburu keredhaan dun kasih sayangNya 

Hingga dengan itu manusia akan berkasih sayang sesama manusia, 
Begitulah berjuang yang dikehendaki Tuhari. 



BAB DUA PULUH TUJUH 
v 

Kasih Sayang 
Kunci Perpaduan Sejagad 
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MENGAPA dunia hari ini begitu kacau? Mengapa penghuninya 
berbeda-beda dan berpecah belah dalam berbagai kelompok bangsa, negara, 
agama, bahasa, budaya, wama kulit dan taraf hidup? Sedangkan semuanya 
adalah manusia. Berasal dari Adam dan Hawa. Mengapa manusia ini tidak 

berada dalarn keadaan berbaik-baik, saling kenal, berhubungan, mempunyai 
rasa bersarna, bekerjasama, bersatu dan hidup bagaikan saudara? Sedangkan 
perasaan dan keperluan mereka adalah sama. 

Mengapa hubungan antara negara dengan negara dipisahkan oleh 

jurang yang cukup besar? Sehingga penuh ketegangan, curiga-mencurigai, 
krisis dan peperangan? Mengapa antara negara dengan negara terdapat 
dinding besi yang memutuskan hubungan dan sulit bagi penduduk untuk 

saling ziarah-menziarahi. Bahkan negara yang bertetangga pun saling tidak 
kenal-mengenal, bersengketa dan bermasalah. Sehingga rakyat antara dua 
negara yang bertetangga saling tidak tahu-menahu bahwa mereka punya 

tetangga yang banyak, yang juga manusia seperti mereka. 

Dan mengapa dalam satu negara pun manusia tidak merasa seperti 
berada dalam satu keluarga besar? Sedangkan pemimpinnya adalah satu 
dan negara itu milik bersama. Bahkan sebagian negara mempunyai bangsa, 

budaya, agama dan bahasa yang sama. Kemanakah hilangnya rasa bersama 
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dan sikap beke rjasama? Hingga hiduplah manusia nafsi-nafsi (individualis) 
tanpa mempedulikan dan tidak mau tahu tentang saudara senegara yang 
lain. Demikianlah manusia kehilangan panduan untuk beke rjasama, tolong- 
menolong demi kesempurnaan dan keperluan hidup bersama diantara benua- 
benua, negara-negara dan individu-individu. Supaya masyarakat manusia 
berbeda dengan masyarakat hewan dan tumbuhan, dapat hidup penuh 
harmoni dan bahagia, mengecapi keselamatan dan keamanan sejagat! 

Menurut Abuya, kunci dari perpaduan manusia sejagad adalah 
kasih sayang. Setiap orang ingin dikasihi. Manusia walau apa bangsa, 
bahasa, agama dan warna kulit serta dimana saja dia berada, dengan berbagai 
taraf kedudukannya ditengah masyarakat, dia dilahirkan dengan sifat ingin 
dikasihi dan suka berkasih sayang. Kalau seseorang terasa diberi kasih 
sayang oleh orang lain, sekalipun orang itu bukan sebangsa dan seagama 
dengannya, dia akan suka, jatuh hati dan jinak dengan orang tersebut. 
Seorang pemimpin yang sedang mengganas, kalau disiram dengan kasih 
sayang oleh rakyat dan pengikutnya, akan jadi jinak dan lunak. Seorang 
ayah yang liar, kalau diberi kasih sayang oleh anak-anak, akan malu, jinak 
dan berlemah lembut. 

Demikian rahasia manusia ini. Lahir bersama hati yang ingin dikasihi. 
Inilah yang dikatakan 'fitrah'. Kasih sayang akan mendekatkan benua 
dengan benua, negara dengan negara dan mengikat manusia menjadi 
bersaudara sekalipun berlainan bahasa, bangsa, agama, budaya, warna kulit, 
berlainan kedudukan dan lain-lain lagi. Rasa ingin dikasih dan cetusan kasih 
sayang yang demikian, yang ada dalam hati setiap makhluk yang dipanggil 
manusia ini, adalah rasa yang dibekal dan dianugerahkan oleh ALLAH sejak 
sesemang itu dilahirkan. 

ALLAH yang mencipta dan melahirkan manusia ke dunia, telah 
membekalkan kepada setiap manusia rasa kasih sayang tanpa perlu 
mempelajarinya, tanpa meminta dan tanpa diusahakan. Ia wujud bersama 
wujudnya manusia itu. Ia disebut dengan rasa fitrah. Semua manusia 
memilikinya, baik itu laki-laki atau perempuan, pemimpin atau pengikut, 
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ibu bapak atau anak-anak, suami atau isteri, guru atau murid, tidak 
memandang bangsa atau agama sekalipun. 

Melalui rasa menginginkan kasih sayang ini, manusia hakikatnya 
adalah sama dan satu. Rasa ingin disayangi itu adalah rasa sejagat. Ia 
meletakkan manusia sebaris dan tidak ada perbedaan. Jalinan rasa ini, kalau 
te rjadi di antara sesama manusia, akan menjadikan manusia berpadu dan 

bertimbang rasa. Dan hal ini sepatutnya te rjadi karena memang ia merupakan 
tuntutan dan keperluan setiap jiwa. ia adalah hak asasi batiniah manusia 
yang wajib ditunaikan. Tiada manusia yang tidak memerlukannya. 
Tanpanya, manusia akan hilang bahagia. 

Anak-anak hilang bahagia kalau tidak mendapat kasih sayang dari 
ibu bapak. Demikian juga ibu bapak akan menderita kalau anak-anak tidak 
sayang pada mereka. Murid-murid tidak bahagia kalau guru tidak memberi 
kasih sayang. Sebaliknya guru menderita kalau murid-murid tidak 
menyayanginya. Isteri menderita kalau tidak disayangi oleh suami. Suarni 

menderita kalau isteri tidak sayang padanya. Seterusnya, pemimpin ingin 
disayangi, begitu juga pengikut. Kawan ingin dikasihi, demikian sebaliknya. 
Pendeknya manusia ini, walau siapa pun dia, mengharap orang lain 
mengasihinya. Dia akan menjadi bahagia kalau disayangi. Sebaliknya dia 

akan menjadi hampa dan kekosongan jiwa kalau orang tidak mengasihinya. 

Tetapi sungguh malang sekali nasib manusia saat ini, karena meraka 
telah tidak mendapatkan apa yang diingini dan diperlukan selarna ini. Suami 
yang ingin dikasihi tidak mendapatkan kasih sayang dari isterinya. Demikian 
juga isteri tidak mendapat kasih dari suarni, karena suami dan isteri sama- 

sama tidak pandai memberi kasih walaupun kedua-duanya mengharapkan 
kasih antara satu sama lain. Inilah penyakit manusia sedunia, yang 
menyebabkan mereka hidup dalam keadaan gelisah, tegang, emosional dan 
kecewa hingga ada yang bunuh diri. Sekalipun dia orang kaya atau banyak 
ilmunya atau berpangkat tinggi, manusia mengharap dia dikasihi tetapi dia 
sendiri tidak pandai mengasihi orang lain hingga karena itu dia pun tidak 
dikasihi. Bila sesorang itu melakukan sesuatu yang menyebabkan orang 
lain merasa tersinggung maka kesannya orang lain juga turut tersinggung, 
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hilang rasa simpati dan tidak menghargainya. Maka rasa sakit hati dan 
benci-membenci akan terjadi terus-menerus dan berkepanjangan. Hingga 
akhirnya, kasih sayang lenyap sama sekali. 

Oleh itu, sangat penting sekali kita usahakan agar kita disayangi, 

sekaligus menyayangi. Kalau kita seorang anak, usahakan kita disayangi 
oleh ibu bapak. Kalau kita ibu bapak, usahakan anak-anak sayang pada 
kita. Dengan sebab itu akan wujudlah dalam satu rumah, orang tua sayang 
pada anak-anak dan anak-anak sayang pada orang tua. Kalau kita suami, 
usahakan agar isteri kita sayang pada kita. Kalau kita isteri, usahakan agar 

disayangi oleh suami. Kalau kita guru sekolah, usahakan agar disayangi 
murid-murid. Murid-murid pun usahakan agar guru menyayanginya. 

Pemimpin wajib mengusahakan agar pengikut kasih padanya. Pengikut pun 
mesti mencari jalan agar pemimpin mengasihinya. Dalam satu kampung 
atau negeri terdapat masyarakat majemuk, supaya wujud perpaduan d m  
keamanan nasional, setiap bangsa sepatutnya mengusahakan agar disayangi 
oleh bangsa lain. Bila ada usaha dari setiap pihak untuk mengisi keperluan 
fitrah secara dua arah, maka masing-masing akan merasakan kesenangan 
dan ketenangan hidup. Dan sana akan timbul pula rasa bersama dan sikap 
bekerjasama. Maka akan terbinalah masyarakat dan tamadun (peradaban) 

yang selamat dan menyelamatkan, insya-ALLAH. 

Masyarakat yang saling berkasih sayang, tentu akan saling maaf- 
memaafkan bila terjadi salah dan khilaf. Kekhilafan masing-masing tidak 
diperpanjang, tidak dibesar-besarkan dan tidak menjadi satu masalah. 

Masing-masing akan bertenggang rasa, dapat berbagi rasa, bahkan sanggup 
untuk mengutamakan orang lain dari kepentingan sendiri. Krisis dan 
permusuhan kalaupun terjadi dalam masyarakat, sedikit sekali. Penyakit 
hasad dengki, jatuh-menjatuhkan, tekan-menekan, tipu-menipu, 
menganiaya, prasangka, kerusuhan, peperangan demi peperangan, insya- 
ALLAH akan dapat diatasi atau setidak-tidaknya berkurang dengan adanya 
kasih sayang tersebut. Itulah masyarakat aman, makmur dan harmoni yang 
kita idam-idamkan. Dalam A1 Quran, ALLAH menyebut: 
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Negara yang a m n  makmur dun mendapat keampunan 
ALLAH. (Saba': 15) 

Itulah dunia yang disebut Syurga. Yakni syurga sementara (a1 
jannatul 'ajilah). Kalau manusia be rjaya membina syurga di dunia ini, ada 
harapan baginya untuk mampu mengusahakan Syurga selepas meninggal 
nanti. Sebab Syurga di Akhirat lebih susah lagi mendapatkanriya. Kalau 
syurga di dunia pun tidak diperoleh, jangan harap hendak mendapat Syurga 
di Akhirat nanti. 

Jadi sekarang mari kita fikirkan dan usahak'an syurga dunia. Dunia 
hari ini belum lagi menjadi syurga bahkan hampir seperti neraka. Dunia 
dipenuhi cerita perang, pembunuhan, penindasan, penzaliman, kemungkaran, 
kemsuhan dan maksiat. 

Kebaikan kurang sekali, kasih sayang hampir tiada, manakala 
keadilan, keamanan, keselamatan dan kebahagiaan pupus. Itu bukan syurga 
namanya! Jiwa manusia tersiksa karena tidak diberi makan. Tetapi kalau 
kemiskinan lahir saja yang dirisaukan sedangkan kelaparan jiwa tidak diatasi, 
maka terjadilah kehidupan yang tidak seimbang. Lahir dan batin tidak seiring 
atau sejalan lagi. Pada lahirnya manusia bergaul, bermasyarakat dan saling 
memerlukan tetapi hati mereka masing-masing kosong, berpecah-belah dan 
berbumk sangka, menyimpan dendam, dengki, benci, bakhil dan lain-lain. 
Di dalam A1 Quran dinyatakan: 

Kamu lihat mereka bersatu padu tetapi hati mereka 
berpecah-belah. (A1 Hasyc 14) 

Jadilah manusia bekerja tetapi dalam keadaan terpaksa, bergaul dan 
bermesra secara terpaksa, bertugas secara terpaksa, ikut aturan secara 
terpaksa. Lahirlah masyarakat yang hidup berpura-pura sebagai akibat dari 
sakit jiwa yang telah melanda kehidupan lahiriah manusia. Bilamana manusia 
bekerja dengan terpaksa, hasilnya akan mengecewakan. Pembangunan dan 
kejayaan tinggal serum kosong. Masing-masing memikirkan kepentingan 
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sendiri yang tidak selesai-selesai hingga rakyat dan masyarakat terbiar tanpa 
perhatian dan pembelaan. Itulah yang sedang terjadi sekarang. 

Menyadari hakikat itu, marilah kita semua berjuang dan berkorban 

untuk membina kembali kehidupan berkasih sayang. Mari kita renungkan 
mengapa orang tidak sayang pada kita dan kita pun tidak sayang pada 
orang lain. Mengapa orang marah pada kita dan kita pun marah pada orang 
lain? Mengapa orang benci pada kita dan kita pun benci pada orang lain? 

Bagaimana hendak memperjuangkan kasih sayang diantara sesama 

manusia? Menurut Abuya kuncinya adalah memperjuangkan lhhan 
sehingga 'lhhan dijadikan tujuan, dicintai, ditakuti dan dirindui . Maka 
secara otomatik akan timbul kasih sayang diantara sesama manusia. 

Mencari Redho lhhan Kunci Perpaduan 

. Berjuang artinya rnengenalkan manusia 

Allah adalah Tuhannya, 
Agar Tuhan disembah, diagung, dicintai dun diingati, 

Hingga manusia merasakan Tuhan adalah idola, 

Supaya hidupnya, matinya tidak lain melainkan untuk Tuhannya, 

Untuk memuja dun membesarkan Tuhan 

Syariat adalah jalannya, 

Apabila Tuhan menjadi idola, 

Manusia berlumba-lumba mencintai Tuhan untuk keredhaanNya, 

Dari sini, manusia yang sama-sama mencari Tuhan 

Akan terjalin persaudaraan, 

Makin ghairah manusia mencintai Tuhan, 

Makin rapat manusia berkawan, 

Ukhwah, perpaduan adalah buah dari manusia 

Sama-sama mencintai Tuhan, 

Kalau begitu persaudaraan tidak perlu dikumandangkan, 

Ukhwah tidak payah dislogankan, 
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Kasih sayang sesama manusia, tidak perlu disibuk-sibukkan, 
Berjuanglah meng'ajak manusia mencari Tuhan, 
Berjuanglah mengajak manusia mencintai Tuhan, 
Automatik persaudaraan terjalin, 

Automatik ukhwah dun perpaduan akan berlaku sesama insan, 
Itulah dia rahsia persaudaraan, 
Itulah dia rahsia ukhwah dun perpaduan, 
Iaitu manusia sesama manusia menjadikan Tuhan idolanya, 
Sesama mencintai Allah sebagai Tuhannya, 
Mencari keredhaan Tuhan, adalah rahsia perpaduan. 
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BARANGKALI masih banyak orang yang belum lagi menyadari 
betapa amat pentingnya mencari mujaddid. Begitulah umat Islam sudah 
tidak peduli sama sekali dengan hadiah dari Tuhan pada umat manusia di 
awal kurun ini. Padahal bila kita lihat sejarah, tidak ada orang yang dapat 
sampai pada tujuannya yaitu Tuhan, tanpa dibimbing oleh orang yang dekat 
dengan M a n .  Lihatlah para sahabat Rasulullah SAW. Bukan saja individu- 
individu mereka dapat berubah menjadi pribadi-pribadi yang agung, tetapi 
mereka juga dapat mengubah masyarakat hingga terbinalah masyarakat 
agung yang mendapat pujian dari Allah SWT. Kalaulah untuk mendapatkan 
taqwa para sahabat saja mesti dibimbing oleh Rasulullah SAW, apalagi kita 
yang hidup di akhir zaman ini yang sudah terlalu jauh dari Rasulullah SAW. 

Kalau kita hanya memandang dari sudut pembangunan material, 
orang yang tidak kenal Tuhanpun, Allah ijinkan untuk berhasil 
membangunnya. Tetapi untuk membangun rohaniah, bukanlah hal yang 
mudah yang tentu bukan sembarang orang dapat membuatnya. Dulu, di 
saat dunia sedang merana melihat kerusakan di mana-mana, ketika dunia 
memerlukan sentuhan tangan M a n ,  Allah kirimkan pemimpin yang bertaraf 
Nabi dan Rasul. Di akhir zaman ini Rasul dan nabi sudah tidak ada lagi. 
Tetapi dengan kasih sayang M a n  untuk menyelamatkan manusia, maka 
Tuhan turunkan mujaddid di setiap awal kurun. Malangnyaa tidak hanya 
orang biasa dan awam yang tidak memperdulikan tentang mujaddid ini, - 
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bahkan ulama dan orang-orang yang tahu hadist tersebut, juga bersikap 
tidak peduli. Padahal kedatangan mujaddid di setiap awal kurun merupakan 
kasih sayang dan hadiah dari Tuhan untuk membaiki kerusakan yang sudah 
dibuat oleh umat manusia. 

Kedatangan seorang mujaddid membawa satu kaedah, cara teknik 
dan metoda baru yang sesuai di kurunnya, bertujuan untuk memperbaiki 
apa yang rusak di waktu itu. Metode itu hanya mengenai hal-ha1 yang telah 
rusak saja. Supaya yang rusak itu dapat dibetulkan dengan menggunakan 
metode yang b m .  

Di kurun ini semua masalah sudah wujud. Sistem pemerintahan 

sudah rusak, masyarakat rusak, rakyat rusak, ibadah rusak, aqidah rusak, 
akhlak rusak, tauhid rusak, ekonorni rusak, politik rusak, dan macam- 
macam lagi yang sudah rusak. Sebab itu kedatangan mujaddid di kurun ini 
tentulah keadaannya lebih sulit lagi. Apabila hendak membetulkan semua 
perkara tadi, artinya semua golongan yang terlibat dalam kerusakan itu 
menjadi penentang kepada kedatangan mujaddid ini. Bila semua sudah rusak, 
artinya semua golongan yang terlibat akan merasa terancam dengan 
kedatangan mujaddid kurun ini. Tetapi dengan ilmu ilham yang diberikan 

oleh Allah dan ketaqwaan yang dimiliki oleh mujaddid tersebut, Insya Allah 
ia akan sanggup membaiki kerusakan yang ada. 

Dari penjelasan yang diuraikan dalam bab 7 sampai 26 di atas, 

dapat dilihat betapa tafsiran Abuya tentang berbagai masalah kehidupan 
umat Islam jauh berbeda dengan tafsiran ulama-ulama atau cendikiawan 
lainnya pada zaman ini. Abuya sudah membaiki berbagai sistem yang sudah 
rusak dan diganti dengan sistem Islam yang cantik dan indah. Selain itu, 
Abuya tidak sekadar menafsirkan tetapi memperjuangkannya melalui 
jamaahnya dalam kehidupan sehari-hari dan telah terbukti menunjukkan 

hasil yang baik. Nampaklah keindahan Islam pada individu Abuya dan 
jamaahnya, keluarga mereka, ekonomi, kebudayaan, teknologi, penerangan, 
pendidikan, pertanian, dan seluruh aspek kehidupan yang lain. Masyarakat 
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Rufaqa' yang diwujudkan Abuya merupakan masyarakat madani kecil yang 
aman, damai, makrnur, harmoni dan Insya Allah mendapat keredoan Allah. 

ABUYA BERJUANG BERSAMA SATU JEMAAH 
Dari tahun 68, Abuya telah membina sebuah jemaah yang di 

dalamnya beliau menekankan dan mendidik para pengikutnya agar satu 
dengan yang lain dapat diikat oleh tali Allah, atau diikat oleh ahkamullaht 
hukum-hukum Allah. Mereka semua sungguh-sungguh berusaha untuk 
patuh kepada Allah, kepada Rasulnya dan mentaati pemimpinnya. Mereka 
nampak berakhlak baik, mulia, ada rasa bersama. Maka tercetuslah.kerja 
sama diantar mereka. 

Ada sistem kehidupan secara Islam di dalamnya, artinya dalam 
jemaah Abuya itu ada kebenaran. Senantiasa memberi khidmat kepada 
masyarakat, baik masyarakat di dalam Jemaah, maupun di luar Jemaah, 
baik kepada orang Islam ataupun kepada orang bukan Islam. Jemaah itu 
senantiasa mencari kedamaian dan keamanan. Ia benar-benar memberi 
rahmat kepada alam, seperti mana yang Rasulullah pernah sabdakan A1 
Jamaiatun Rahmatun wal firqatu adzab. 

Jamaah yang Abuya bangunkan terbukti memberi rahmat, artinya 
membawa kasih sayang. Dia membawa kegembiraan, dia membawa hiburan, 
dia membawa kemudahan, dia membawa kemuliaan, dia membawa 
keselamatan, dia membawa kedamaian, dia membawa penyelesaian, dia 
membawa kebahagiaan dan keharmonian. Dengan adanya jemaah itu 
membolehkan bertolong bantu satu sama lain. 

Jemaah yang Abuya bangunkan selamat menyelamatkan. Mengapa 
dia selamat dan menyelamatkan, karena jemaah itu ada peranan. Dia 
bertanggung jawab, dia senantiasa ada khidmat pada masyarakat. Karena 
jemaah Abuya ada peranannya lah maka dia dikatakan membawa rahmat, 
karena ada peranan inilah maka jemaah Abuya dikatakan membawa kasih 
sayang. Karena ada peranan inilah jemaah Abuya membawa kebahagiaan, 
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keharmonian, keselamatan dan bermacam-macam kebaikan yang 
bermanfaat bagi masyarakat. 

Di antara peranan yang diberi oleh Jemaah Abuya adalah : 

1. Mampu dan senantiasa memberikan nasehat kepada masyarakat 
2. Mampu menyedialcan makanan yang halal bagi masyarakat yang 

memerlukan 
3. Mampu menyediakannya pendidikan Islam bagi masyarakat 
4. Kalau masyarakat inginkan model ekonomi Islam, maka jemaah 

itu ada modelnya. 
5. Kalau masyarakat inginkan rawatan cara Islam, maka jemaah 

mampu mengadakannya. 
6. Semua masyarakat inginkan bantuan keuangan, maka jemaah 

mampu pula memberinya. 
7. Kalau masyarakat inginkan peke jaan yang halal sesuai dengan 

profesinya, maka jemaah dapat memberinya. 
8. Kalau ada orang ingin melindungi imannya, jemaah boleh 

melindungi imannya. 
9. Kalau ada orang yang buntu fikiran, jemaah boleh memberi 

nasehat. 
10. Kalau ada orang yang terancam, jemaah Islam itu boleh 

melindunginy a. 
11. Kalau ada yang inginkan hidup dalam ketenangan, dalam jemaah 

wujud suasana itu. 
12. Kalau ada yang ingin kawin, maka jemaah dapat mencarikannya. 
13. Kalau ada orang yang tidak dapat beke rja karena cacat 

badannya, maka mereka dapat bertanggung jawab. 
14. Kalau ada orang yang ingin hiburan secara halal, maka jemaah 

mampu memberikan hiburan secara halal. 

15. Kalau masyarakat ada masalah, jemaah boleh membantu 
menyelesaikan masalah itu. 
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Jika dilihat dari ciri-ciri ini, terlihatlah bahwa Jemaah Abuya 
memiliki ciri-ciri Islam yang sebenarnya, yang tulen dan yang 
syumul. Dan masyarakat pun dapat bersandar kepadanya. 

Seperti yang sudah disebutkan, pada tahun 1994, jamaah Arqam 
telah 'dihancurkan'. Secara logik akal, rasanya perjuangan Abuya akan 
habis di waktu itu. Sejak itu Abuya mengalami tahanan kota. Beliau 
ditempatkan di sebuah komples perumahan cukup mewah yang kebanyakan 
penduduknya adalah orang cina dan india yang non muslim. Sehingga Abuya 
tidak dapat bercakap dan menyebarkan Islam lagi di sana. Logiknya, Abuya 
akan mengikuti cara hidup orang-orang di sekitarnya yang bukan Islam. 

Tetapi apa yang berlaku sekarang? D tengah-tengah penduduk yang 
kebanyakannya bukan Islam itulah Abuya telah beihasil membangunkan 
sebuah bandar Islam. Di saat ekonomi Malaysia jatuh, perusahaan Abuya 
justeru berkembang dengan pesatnya. Bukan sekedar itu saja, dulu dengan 
10.000 anggota yang cornmited Arqam hanya memiliki 24 rangkaian bisnis 
saja, sekarang dengan jumlah anggota yang commited hanya 500 orang, 
Abuya memiliki lebih dari 400 rangkaian bisnis yang tersebar di seluruh 
dunia. 

Selain pembangunan material yang begitu gagah, hasil dari pada 
pembangunan rohaniah atau pembinaan insan dari para pengikutnya, jemaah 
Abuya yang sekarang bergerak dalam bentuk perusahaan, telah menjadi 
perusahaan yang sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa yang 
Abuya buat mengundang kekaguman bukan saja dari kalangan orang-orang 
Islam di dunia, tetapi juga dari masyarakat bukan Islam. 

Jika apa yang berlaku pada jamaah Abuya kita lihat dengan akal 
yang jernih, maka tentunya kita akan bertanya-tanya kekuatan apa 
sebenarnya yang ada di belakang jamaah Abuya itu sehingga musuh- 
musuhnya tidak dapat menghancurkannya. Segala yang terjadi di dunia ini 
adalah atas kehendak Tuhan. Apa yang terjadi pada jemaah Abuya tidak 
mungkin dapat terjadi kecuali dengan kehendak Tuhan. Inilah bantuan 
Tuhan. Bukan ha1 yang aneh bila Tuhan membantunya, sebab tujuan 



Kesimpuian dan Penutup 

perjuangan Abuya adalah mengenalkan manusia kepada Tuhan, untuk 
membawa manusia kepada Tuhan. Bila urusan Tuhan diselesaikan, maka 
Allah akan menyelesaikan dan membantu ke ja-ke j a  yang dipe juangkan 
hamba-hambaNya. Kalaulah bukan Allah yang mengawal dan menjaga 
jemaah Abuya, maka s u d k  lama orang tidak akan menyebut-nyebutnya 
lagi. Bukankah ini satu ciri dari jemaah kebenaran yang digambarkan oleh 
Rasulullah SAW yaitu jemaah tersebut tidak dapat dihancurkan oleh musuh- 
musuhnya? 

Jemaah yang benar itulah yang dikatakan oleh Allah dalam Al Qur'an 
fizbullah, partai Allah. Partai Allah tidak ada yang dapat memusnahkannya, 
karena Aliah yang punya, Allah yang memberi jaminas keselamatan. 
Walaupun pada pandangan mata manusia kecil saja, tetapi besar di sisi 
Allah. 

Kalau jamaah itu Allah yang punya, tentulah Allah yang bertanggung 
jawab menjaganya. Kalau ada orang yang mencoba merusakkannya, maka 
mereka tidak akan mampu walau bagaimana besar kuasanya. Mereka akan 
berhadapan dengan kekuasaan Allah yang Maha Besar, yang Allah itu Qahhar, 
Jabbar, Qadir, Muqtadir. Sebab itu Allah berfirman dalam'Al Qur'an, Fainna 

Hizballahi humul ghalibun, Sesungguhnya partai Allah itu pasti mendapat 
kemenangan. Dalam ayat lain Alaa ihahizballa humul ghalibun, Allah 
isytihar kepada orang yang menegakkan kebenaran dan juga musuh-musuh 
Allah atau musuh kebenaran bahwa partai Allah pasti menang, pasti mendapat 
kemenangan. 

Dan juga pernah disabdakan oleh Rasulullah, ala hag la yadurruhum 

man kholafahum hatta yaitiya amrullah, Senantiasa ada satu jemaah 

daripada ummat aku yang sanggup melahirkan kebenaran dalam 
jemaahnya. dun mereka itu tidak akan rusak oleh mereka-mereka yang 

menentang hinggalah sampai hari kiamat. Jadi Allah pun memberi jaminan 
partainya tidak akan dapat dimusnahkan oleh musuh, artinya pasti mendapat 
kemenangan, dan dikuatkan oleh Rasulullah pula, jemaah, thoifah yang 
sebenar, tiada siapa yang boleh menentang. Tiada siapa yang dapat 
memusnahkan. Dan ciri ini ada pada jamaah Abuya. 



KESIMPULAN 

1. Pernikiran dan minda Abuya baru dan berbeda dengan pemikiran 
dan minda ulama-ulama lain sezamannya 

2. Minda dan pe juangan Abuya memperbaiki kerusakan sistem 
hidup masyarakat 

3. Abuya berjuang di awal kurun 
4. Jemaah Abuya menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia 
5. Jamaah Abuya tidak dapat dimusnahkan dan tetap tegak berdiri 

sampai sekarang walau musuh senantiasa mencoba 
menghanc'urkan. 

Setelah lebih dari 13 tahun penulis mengkaji tentang Abuya, dan 
juga mencari mujaddid di seluruh dunia ini, tidak ada seorang ulama yang 
memenuhi ciri-ciri di atas kecuali Abuya Syeikh Imam Ashaari 
Muhammad At 'Eunimi. Beliau layak untuk menjadi mujaddid di kumn 
ini. Beliaukah Mujaddid itu!? Para ulamalah yang akan menentukan apakah 
memang Abuya Syeikh Imam Ashaari Muhammad At Tamimi adalah 
mujaddid atau salah seorang mujaddid di kurun ini. 

Mujaddid datang bukan membawa bala. Bukan untuk menyusahkan 
dan tidak pula menyekat kemajuan dan pembangunan. Kedatangannya 
semata-mata untuk membangunkan Islam dan umatnya yang telah tidur sekian 
lama. Ia datang dengan membawa iman dan kasih sayang. Di samping untuk 
menahan musuh Islam dari terus menginjak-injak agama Allah ini. Sebab 
itu setiap umat Islam tidak perlu takut dengannya. Jangan bimbang, 
berprasangka dan lebih-lebih lagi jangan perkecil-kecilkan beliau itu. Siapa 
saja yang menolak mujaddid itu ketika dia sudah diisytihar berarti orang itu 
berada di pihak musuh Islam. 

Kalau ada pemimpin Islam hari ini yang merasa tersinggung dengan 
khabar ini, siapa tahu kalau-kalau selama ini dirasakan dirinyalah yang akan 
mengembalikan Islam kepada ummah ini, maka hendaklah mencoba untuk 



meredhai takdir Allah ini. Jangan dituruti rasa hati, sehingga menimbulkan 

rasa tidak senang dengan mujaddid kurun ini. Dikhawatirkan akan termasuk 
ke dalam golongan pernbesar-pembesar Bani Israel yang tidak senang dengan 

Thalut, pemimpin yang ditunjukkan oleh Allah SWT. Mereka mengingkari 

Thalut hingga akhirnya binasa dunia dan akhirat. (Lihat surah A1 Baqarah). 
Atau dikhawatirkan jadi seperti golongan Yahudi yang tidak senang lengan 

Nabi Muhammad SAW, karena merasakan beliau tidak layak, hinggp dengan 
sebab itu mereka sanggup menolak Islam dan menjadi musuh Allall di dunia 
dan akhirat. 

Mudah-mudahan umat Islam tidak ditipu oleh llama-ulama yang 

mempunyai kepentingan diri dan tidak yakin dengan muj tddid ini. Sebagai 
umat Islam yang menyaksikan ketuhanan Allah dan keras llan Muhammad 

SAW maka mestilah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW yakni segala 

hukum Allah dalam segala aspek. Apalagi yang bisa menjadi tanda bahwa 
kita ini Islam dan beriman kalau kita membelakangkan sunnah Rasulullah 

SAW? Mestinya di dalam era kebangkitan Islam ini kita berlomba-lomba 
untuk membantu agama Allah. Didepan mata kita Allah menjadikan Islam 
sedang berkembang untuk kembali gernilang di akhir zaman ini sesuia dengan 

janji Allah melalui lidah RasulNya. Berduyun-duyun manusia dijemput dan 
dipilih Allah untuk kembali kepada hukum Allah. Padahal sebelumnya kita 

sama-sama berada di tepi jurang neraka. Tidakkah timbul di hati kemauan 
untuk menyertainya dan rasa takut kalau-kalau ketinggalan dalam peluang 

keemasan ini 
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