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Editorial

Umat ini adalah umat yang kuat dan jaya. Kekuatan dan 
kejayaan yang bersandarkan kepada satu-satunya 
agama pencipta alam semesta Yang Maha Berkuasa 

yang telah menjanjikan kemenangan untuk umat ini. Sejarah 
pun telah membuktikan! Tetapi mengapa kita sekarang 
menjadi kaum terbelakang dan tertindas?!

KEBANGKITAN 
DI KEMURNIAN
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Jawabannya adalah karena 
kita bukanlah kita lagi !! Sebelum 
benteng terakhir umat ini runtuh 
pun, mayoritas kita sudah berjalan 
di luar kemurniaan Islam dan 
cinta dunia sudah merasuk ke 
dalam hati. Cinta dunia sudah 
menjauhkan kita dari cinta juang! 
Sehingga kaum muslimin sangat 
takut kalau ia harus kehilangan 
satu-satunya nyawa untuk 
membela dinullah yang haq ini! 
Menjadikan kehidupan akhirat 
di hati-hati kita hampir-hampir 
hanya sekedar dongeng sebelum 
tidur!! 

Umatpun tenggelam 
di keterpurukan yang 
kelam...

Keterpurukan ruhani dan 
peran manusia sebagai kholifah 
inilah yang membawa kepada 
keterpurukan ukhrowi yang lebih 
mengerikan lagi. Tenggelam di 
api Jahannam penuh kehinaan, 
meregang siksaan tanpa henti 
sepanjang zaman.

Saat di telaga Kautsar, Rosululloh   
senang tiada tara melihat sang 
ummat tercinta berbondong-
bondong meminumnya penuh 
kebahagiaan.

Tiba-tiba... 
Rosul pun terhenyak.. karena 

ada umat beliau yang diharamkan 
meminum telaga Kautsar... 
Jawabnya.. Mereka berubah.. 
Mereka kembali ke zaman 
kegelapan.. Saat jahiliyah meliputi 
zaman...
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Sadarlah Umat Islam, agama yang 
dahulunya Islam, terbangun dalam 
pondasi sunnah dan jama`ah.. 
Kini berubah menjadi syiah, 
khowarij, murji`ah, mu`tazilah, 
filsafat murni, tasawwuf modern, 
toriqot, dan nama-nama lain yang 
beraneka ragam.

Alloh l hanya membentangkan 
satu jalan untuk dititi oleh hamba-
hamba-Nya dalam perjalanan 
menuju Dzat-Nya, keridhoan-Nya, 
surga-Nya, keselamatan di akhirat 
dan bahkan keselamatan di dunia. 
Jalan itu adalah jalan yang lurus, 
Sirotulmustaqim yaitu Islam yang 
murni, satu-satunya agama yang 
diterima Allohl.

Kebangkitan sejati adalah 
kebangkitan ruhani yang kuat dan 
menyeluruh, yaitu terwujudnya 
dominasi penitian Sirotulmustaqim 
jejak-jejak Nabi l dan para 
sahabatnya, penitian manhaj 
Ahlussunnah wal Jama’ah pada 
umat ini.

Titilah Ahlussunnah... tak ada 
Kebangkitan tanpa Kemurnian ...!!!  
n
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Manhaj   Kemurnian

Tercapainya masyarakat Islami dan Khilafah di atas 
manhaj kenabian yang kita idam-idamkan hanya bisa 
dibangun oleh jiwa-jiwa yang komitmen kepada Islam 

yang murni. Jiwa-jiwa yang telah memahami Islam dan 
bertekad dengan sangat antusias untuk menitinya secara 
sempurna dan menyeluruh. Dan jiwa-jiwa seperti ini hanya 
bisa dibentuk oleh suatu dakwah yang kuat dan dakwah yang 
mengusung manhaj kemurnian. Yang menjadi pertanyaan 
adalah: “Kenapa harus dengan kemurnian?”

KEBANGKITAN ISLAM
DENGAN KEMBALI KEPADA 

KEMURNIAN
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Berikut ini di antara dasar-dasar 
yang menjadi pijakan mengapa harus 
meniti dan mengusung manhaj 
kemurnian: 
l  Para Rosul Mendakwahkan 

Kemurnian
Alloh l berfirman, “Dahulu 

manusia itu adalah umat yang satu. 
(setelah timbul perselisihan), maka Alloh 
mengutus para nabi, sebagai pemberi 
khabar gembira dan peringatan, dan 
Alloh   menurunkan bersama mereka 
Kitab yang benar, untuk memberi 
keputusan di antara manusia tentang 
perkara yang mereka perselisihkan” 
[QS. Al-Baqarah (2): 213]. 

Dalam tafsir Ibnu Katsir v dijelaskan 
bahwa Ibnu Abbas a berkata: Antara 
Nuh dan Adam q ada sepuluh kurun/
generasi, semua di atas syari’at al haq 
(Islam yang hak), lalu mereka berikhtilaf 
(menyimpang) dari Islam yang murni, 
maka Alloh lmengutus para Nabi 
untuk memberi kabar gembira dan 
peringatan.

Ayat tersebut menjelaskan kepada 
kita bahwa orang-orang dahulu 
sejak zaman nabi Adam q sampai 
nabi Nuh q semuanya berpegang 
kepada syariat Alloh l yang murni.

Kemudian terjadilah perselisihan di 
antara mereka, lalu Alloh l mengutus 
para rosul untuk mengembalikan 
penyimpangan umat manusia kepada 
kebenaran dan kemurnian.

Rosululloh n pun hanya mengikuti 
dan mendakwahkan apa yang 
diwahyukan Alloh l serta tidak 
sekali-kali memasukkan ke dalam 
Islam suatu ajaran yang berasal 
dari produk diri beliau sendiri. 
Sebagaimana firman Alloh l: “Wahai 
Rosul, sampaikan apa yang diturunkan 
kepadamu dari Robbmu. Dan jika tidak 
engkau kerjakan, maka (berarti) engkau 
tidak menyampaikan risalah-Nya..” 
[QS. Al-Maidah [5]: 67]

Bahkan beliau n diancam oleh 
Alloh n sekiranya beliau mencemari 
kemurnian wahyu; “Seandainya 
dia (Muhammad) mengada-adakan 
sebagian perkataan atas (nama) Kami. 
Niscaya benar-benar Kami genggam dia 
dengan sangat keras. Kemudian benar-
benar Kami potong urat tali jantungnya” 
[QS. al-Haqqoh (69): 44-46]

l  Terpalingkan dari Kemurnian 
Pasti Akan Tersesatkan
Benar sekali, siapa yang 

terpalingkan dari kemurnian Islam 
pasti akan tersesatkan. Karena hanya 
jalan kemurnianlah yang dijamin 
kebenarannya dan keselamatannya. 

Rosululloh n telah mengabarkan 
bahwa umat akan terpecah menjadi 
tujuh puluh tiga golongan, dan hanya 
satu golongan selamat yang berada 
di atas kemurnian. Yaitu mereka yang 
mengikuti jejak Rosululloh n  dan para 
sahabatnya dalam memahami Islam 
dan menerapkannya. Merekalah 
yang akan selamat dari kesesatan 
dan bahaya siksaan di dalam neraka. 
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Rosululloh n bersabda: “...dan 
ummatku akan berpecah belah 
menjadi tujuh puluh tiga kelompok 
keagamaan. Seluruhnya berada di 
api neraka, kecuali satu kelompok. 
Mereka (para sahabat) bertanya: 
siapakah satu kelompok itu ya 
Rosululloh? Beliau menjawab: mereka 
yang mengikuti jejakku dan jejak 
sahabat-sahabatku”. (HR. Tirmidzi, 
Hakim, dan Al Lalikai)

l  Tidak Mendakwahkan Kemurnian 
Berarti Mendakwahkan Kesesatan 
Jaminan keselamatan dari Alloh   l 

adalah ketika kembali kepada jalan 
kemurnian; sirotul mustaqim dan 
mendakwahkannya. Sebagaimana 
firman Alloh l: “Demi masa. 
Sesungguhnya manusia dalam keadaan 
merugi. Kecuali orang-orang yang 
beriman dan beramal sholeh serta saling 
menasehati dengan kebenaran dan 
saling menasehati dengan kesabaran.” 
[QS. al Ashr [103]: 1-3]

Ayat tersebut menjelaskan 
bahwa manusia semua tidak akan 
mendapatkan keselamatan, kecuali 
mereka yang beriman dan beramal 
sesuai dengan Islam yang murni serta 
berdakwah dengan kebenaran yang 
murni dan sabar di saat meniti dan 
mengawal kemurnian.

Alasan apapun tidak akan pernah 
dibenarkan ketika dakwah kemurnian 
harus dirubah menjadi dakwah 
kepalsuan apalagi hanya untuk 
sekedar menjaga persatuan di atas 
kebatilan!

Melepaskan sendi-sendi Islam 
satu demi satu tidak akan pernah 

Manhaj   Kemurnian

membantu dalam mencapai 
masyarakat Islami dan Khilafah di atas 
manhaj kenabian, bahkan sebaliknya. 
Berkumpul di atas satu manhaj 
kepalsuan bukanlah persatuan 
yang diridhoi, dia adalah furqoh 
(penyimpangan/penyelewengan). 

l  Tak ada kemurnian, tak ada 
kemenangan
Hanya para peniti dan pengusung 

kemurnianlah yang akan dimenangkan 
oleh Alloh l. Sebagaimana firman 
Alloh l:  “Dan Alloh telah berjanji 
kepada orang-orang yang beriman di 
antara kalian dan mengerjakan amal-
amal sholeh bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka 
berkuasa di bumi sebagaimana Dia 
jadikan orang-orang sebelum mereka 
berkuasa.” (QS. an-Nur [24] : 55).

Rosululloh n bersabda: “Senantiasa 
ada sekelompok ummatku yang 
dimenangkan atas kebenaran, tidak 
akan memudlaratkan mereka orang 
yang menelantarkan (tidak menolong) 
mereka hingga hari Kiamat sedangkan 
mereka tetap seperti itu.”  (HR. 
Muslim).

Ketika kemenangan dunia bukan 
berdasar atas kemurnian, maka 
kemenangannya hanyalah semu 
belaka dan bukan kemenangan hakiki. 

Pembaca yang budiman...  
Demikianlah betapa pentingnya 
meniti dan menda’wahkan kemurnian. 
Oleh sebab itu marilah kita besama-
sama, mempelajari Islam yang murni, 
yang utuh, seperti yang disampaikan 
Rosululloh n, Islam yang tidak ada 
padanya bentuk penyimpangan.... n
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Panji   Dakwah

DAKWAH 
Adalah Segalanya

 Secara istilah pengertian 
da’wah dimaknai dari aspek 
positif ajakan tersebut, yaitu 
ajakan kepada kebaikan dan 
keselamatan dunia dan akhirat.
Istilah da’wah digunakan 
dalam Al Qur’an baik dalam 
bentuk fi’il maupun dalam 
bentuk mashdar berjumlah 
lebih dari seratus kali. Dalam 
Al Qur’an, da’wah dalam arti 
mengajak baik dalam hal 
kebaikan maupun keburukan, 
ditemukan sebanyak 46 kali, 
39 kali dalam arti mengajak 
kepada Islam dan kebaikan, 
7 kali kepada neraka dan 
kejahatan.

Secara bahasa, kata dakwah sebagai 
bentuk mashdar dari kata da’a (fi’il 
madhi) dan yad’u (fi’il mudhari’) yang 
artinya memanggil (to call), mengundang 
(to invite), mengajak (to summer), 
menyeru (to propo), mendorong (to urge) 
dan memohon (to pray)
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Alloh l berfirman, ”Katakanlah: 
“Inilah jalan (agama) ku, aku dan 
orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kalian) kepada Alloh 
dengan hujjah yang nyata, Maha 
Suci Alloh, dan aku tiada ter-masuk 
orang-orang yang musyrik”. (QS. 
Yusuf [12]:108)

Dari ayat ini definisi da’wah 
di dalam Islam adalah sebagai 
kegiatan mengajak, mendorong 
dan memotivasi orang lain 
berdasarkan bashiroh (ilmu 
yang benar) untuk meniti jalan 
Alloh l serta berjuang bersama 
meninggikan agama-Nya. Kata 
mengajak, memotivasi, dan 
mendorong adalah kegiatan 
da’wah dalam ruang lingkup 
tabligh. Kata bashiroh untuk 
menunjukan da’wah itu harus 
dengan ilmu dan perencanaan 
yang baik. Kalimat meniti jalan 
Alloh untuk menunjukan tujuan 
da’wah yaitu mardhotillah. 

Kalimat istiqamah dijalan-
Nya untuk menunjukkan da’wah 
itu harus berkesinambungan. 
Sedangkan kalimat berjuang 
bersama meninggikan agama 
Alloh untuk menunjukan da’wah 
bukan untuk menciptakan 

kesolehan pribadi saja tetapi juga 
terbentuknya masyarakat islami. 
Untuk mewujudkan masyarakat 
yang islami tidak bisa dilakukan 
sendiri-sendiri, tetapi harus 
bersama-sama (jama’i). 

PENGERTIAN-
PENGERTIAN 
DA’WAH
1.  Da’wah adalah suatu aktifitas 

atau kegiatan yang bersifat 
menyeru atau mengajak orang 
lain untuk mengamalkan ajaran 
Islam.

2.  Da’wah adalah suatu proses 
penyampaian ajaran Islam yang 
dilakukan secara sadar dan 
sengaja.

3.  Da’wah adalah suatu aktivitas 
yang pelaksanaannya bisa 
dilakukan dengan berbagai cara 
atau metode yang halal.

4.  Da’wah adalah kegiatan yang 
direncana-kan dengan tujuan 
mencari kebahagiaan hidup 
dunia dan akhirat dengan dasar 
keridhoan Alloh l.

5.  Da’wah adalah usaha 
peningkatan pemahaman 
keagamaan yang mengubah 
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pandangan hidup, sikap 
batin dan prilaku umat yang 
tidak sesuai dengan ajaran 
Islam menjadi sesuai dengan 
tuntunan syari’at untuk 
memperoleh kebahagiaan 
hidup di dunia dan akhirat. 

Da’wah adalah tugas yang 
mesti diemban oleh setiap 
pribadi dari Umat Islam, dan 
sama sekali tidak dapat dielakkan. 
Inilah sunnatulloh yang tak dapat 
dihindarkan. Tugas kemanusiaan 
bagi yang masih menyadari 
eksistensi fitriyah dirinya. 
Da’wah di jalan Alloh l adalah 
kebutuhan pokok manusia. 
Tanpa da’wah manusia akan 
tersesat jalan, jauh dari tujuan 
yang diinginkan ar-Rahman. Para 
rosul dan nabi yang Alloh lpilih 
dalam setiap fase adalah dalam 
rangka menegakkan risalah 
da’wah. Karenanya, persoalan 
da’wah bukan persoalan nomor 
ke sekian, melainkan persoalan 
pertama dan harus diutamakan 
di atas segala kepentingan. 

Bila kita mengaku mencintai 
Rosululloh n, maka juga harus 
mengaku bahwa berjuang di 
jalan da’wah adalah segala-

galanya. Karena Rosululloh n 
dan sahabat-sahabatnya tidak 
saja mengorbankan segala 
waktu dan hartanya bahkan jiwa 
raganya untuk da’wah kepada 
Allohl. Walaupun  rumah dan 
harta telah mereka bangun 
sekian lama di kota Makkah, 
tetapi mempertahankan iman dan 
menegakkan ajaran Alloh l di 
bumi adalah di atas semua itu. 
Karenanya mereka tidak pikir-
pikir lagi untuk berhijrah dengan 
meninggalkan segala apa yang 
mereka miliki. 

Mereka benar-benar paham 
bahwa iman dan da’wah pasti 
menuntut pengorbanan. 
Karenanya dalam berbagai 
pertempuran para sahabat 
berlomba untuk melibatkan 
dirinya. Mereka merasa berdosa 
jika tidak ikut terlibat aktif. Tidak 
sedikit dari mereka yang telah 
gugur di medan tempur. Semua 
ini menggambarkan kesungguhan 
dan kejujuran mereka dalam 
menegakkan risalah da’wah yang 
taruhannya bukan hanya harta 
benda melainkan juga nyawa. n
Wallohu A’lam

Panji   Dakwah
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Kisah   Gozuwah

Penggalan kata–kata mulia itu merupakan 
strategi bijaksana dan rangkaian detail yang 
menggambarkan kecerdikan sang utusan 
mulia sebagai komandan perang. Begitulah 
Rosululloh n mengatur pasukannya pada 
perang uhud. Namun, wasiat  agung itu ter-
abaikan oleh  detasemen pasukan pemanah 
sehingga kemenangan gemilang yang 
telah berada di pelupuk matapun hilang 
lenyap dengan menyisakan kepedihan dan 
penderitaan umat tercinta, serta menjadi 
sebuah tinta emas  bagi generasi yang akan 
datang. 

Perang Uhud tengah berkecamuk saat 
itu… dan semakin mengganas diantara 
kedua belah pihak. Pasukan kaum Muslimin 
bertempur laksana air bah yang menghantam 

Kening Mulia Itu
Terluka dan Berdarah...
Tetesan darah mulia itu terus membasahi tanah yang akan menjadi saksi sejarah 

umat tercinta ketika mereka mengabaikan perintah sang Utusan Mulia.  Ya.. 
Rosul berpesan kepada detasemen yang terdiri dari para pemanah ulung  yang 

telah beliau tempatkan di atas bukit untuk tetap ditempat tanpa tergoda dengan 
keadaaan apa pun. Beliau berkata “ lindungilah kami dengan anak panah kalian 
agar musuh tidak menyerang dari arah belakang! Tetaplah di tempat kalian baik kita 
berada dalam posisi menang atau terdesak! Lindungilah punggung kami, jika kalian 
melihat kami sedang bertempur, maka kalian tak perlu membantu kami, dan jika 
kalian melihat kami  telah mengumpulkan  harta rampasan, maka janganlah kalian 
turun bergabung bersama kami…. ! ”.

dan menjebol tembok bendungan yang 
sangat kokoh, sambil meneriakan takbir yang 
menggema dan menyeruak alam angkasa 
raya tempat yang Maha Rohman berada…

Sejenak kemudian pasukan mulia itu 
sudah menguasai keadaan, sekalipun 
mereka mengalami kerugian yang besar 
dengan syahidnya  “Singa Alloh” sebagai 
pilar penjaga kesucian  utama agama… ya 
dialah Hamzah bin Abdul Mutholib a. 
Dia terbunuh di-barisan terdepan pasukan 
kaum Muslim. Begitulah roda pertempuran 
terus berputar dan pasukan kaum Muslimin 
yang sedikit justru dapat menguasai seluruh 
keadaan, sehingga sempat menyurutkan 
ambisi para dedengkot kafir Quraisy untuk 
meluluh lantakkan pasukan kaum Muslimin.
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Kisah   Gozuwah

Detik-detik terakhir pada saat pasukan 
agung kaum Muslimin yang kecil tinggal 
meraih kemenangan yang kedua atas kaum 
musyrikin, ketaatan para pemanah ulung 
yang ditempatkan di atas bukit me-luntur 
karena kemilau harta rampasan perang 
serta  jiwa yang diselimuti oleh rasa egoisme 
tinggi. Padahal saat itu komandan mereka 
Abdullah bin Zubair a telah mengingatkan 
mereka untuk tetap di tempat sebagaimana 
yang telah rosul perintahkan….

Namun jiwa mereka telah tertutupi 
oleh indahnya dunia sehingga mereka pun 
meninggalkan pos yang telah diamanahkan 
oleh rosul-Nya… dan akibatnya? Ouh begitu 
memilukan dan sungguh menyedihkan. 
Pasukan yang gagah berani itu kini menjadi 
centang perenang…. Mereka dikoyak oleh 
taring-taring kafir Quraisy yang sejak semula 
mengintai kelengahan detasemen pemanah 
yang berada di atas bukit itu.

Ooh… juga disana terdengar teriakan 
“Muhamad telah terbunuh”…. Sesaat barisan 
menjadi kacau balau, centang perenang serta 
keadaan semakin  hingar-bingar, sungguh 
sangat jelas sahabat mendengar bahwa 
manusia mulia yang mereka cintai telah 
gugur. Mental pasukan Islam seketika itu 
jatuh  serta semangat meraka pun semakin 
meredup bahkan hampir tak ada yang 
tersisa di dalam sanubari pasukan Islam. Kini 
mereka harus menerima kekalahan karena 
tidak mentaati titah rosul mulia.

Rosululloh ternyata masih hidup ….Beliau 
dikawal oleh Sembilan orang pasukan  berani 
mati, mereka takkan rela Rosululloh n harus 
ternoda bahkan terluka. Nyawa mereka pun 
dipertaruhkan untuk menjaga tubuh sang 
utusan  dari yang Maha Pemurah.  Merekalah 
sembilan sahabat  yang telah dijamin masuk 
surga oleh Rosululloh n. Namun, begitu 
ganasnya pasukan musyrikin mengoyak dan 
mencabik barisan kaum Muslimin sehingga 
sembilan orang pasukan berani mati pun 
tak sanggup menahan taring-taring Quraisy 
yang akan menerkam tubuh yang mulia… 
ouh.. saat itu adalah saat yang paling kritis 
dikehidupan baginda tercinta… dan tiba-tiba 
hantaman batu keras mengenai lambung 

beliau bahkan melukai gigi seri bagian 
kanan bawah bibir beliau…. dan taring-
taring Quraisy masih terus memburu beiau.. 
kemudian  “braak” sebuah hantaman keras 
telah menghujam pada  kening mulia beliau, 
kening mulia itu terluka dan mengucurkan 
darah dihantam sebuah pukulan seorang 
kafir Quraisy. Darah suci yang mengalir 
dari tubuh yang semerbak menjadi tebusan 
karena ketidaktaatan para pengawal pada 
titah Rosul mulia. Sambil mengusap darah 
yang mengalir dari keningnya, beliau 
bersabda “ Bagaimana mungkin suatu kaum 
akan mendapat keberuntungan jika mereka 
melukai wajah rosul-Nya dan memecahkan 
gigi serinya….”

Sejarah ini menjadi tinta emas bagi 
generasi penerus umat, mereka takkan 
pernah mendapat keberuntungan selama 
titah yang mulia mereka abaikan! kekalahan 
telak pasukan kaum Muslimin pada Perang 
Uhud  karena mereka telah terpedaya oleh 
indahnya kemilau dunia, ya rampasan perang  
membuat mereka lupa akan perintah rosul 
mulia, namun seketika itu mereka tersadar 
dari kelengahan mereka, dan mereka  tebus 
kelengahan ini dengan pengorbanan darah 
dan jiwa mereka, sehingga kekalahan ini 
hanya sementara. Pasukan Islam akhirnya 
membalikan keadaan dan semuanya Alloh   
telah ampuni. 

Saudaraku... dunia, harta, dan tahta 
terkadang membuat umat tercinta lalai akan 
kehidupan abadi, jangan sampai darah itu 
menetes kembali karena ketidak taatan 
kita pada Sang Utusan Sejati, Sholawat dan 
salam ku persembahkan untukmu wahai 
rosul tercinta …. kami akan menaatimu agar 
keutuhan agama agung ini tetap murni dan 
terjaga. n
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Konspirasi

Ada apa sebenarnya 
dengan konspirasi?  

Dalam terminologi orang-orang 
ilmiah, teori persekongkolan atau 
teori konspirasi (dalam bahasa Inggris, 
conspiracy theory) adalah teori-teori 
yang berusaha menjelaskan bahwa 
penyebab tertinggi dari satu atau 
serangkaian peristiwa (pada umumnya 
peristiwa politik, sosial, atau sejarah) 
adalah suatu rahasia, dan seringkali 
memperdaya, direncanakan diam-
diam oleh sekelompok rahasia orang-

ADA SEBUAH 
KONSPIRASI

orang atau organisasi yang sangat 
berkuasa atau berpengaruh. Banyak 
teori konspirasi yang mengklaim 
bahwa peristiwa-peristiwa besar 
dalam sejarah telah didominasi oleh 
para konspirator belakang layar yang 
memanipulasi kejadian-kejadian 
politik.

Sebagai orang beriman, kita 
harus yakin dengan berita-berita 
wahyu. Kalamulloh dan hadis Rosul-
Nya adalah sumber utama seorang 
muslim. 

Makar.. ya makar.. itulah bahasa yang diperkenalkan wahyu tentang 
konspirasi. Namun demikian kata makar memiliki makna terbuka, bisa positif 
atau negatif, walaupun kata ini lebih banyak digunakan untuk hal yang negatif. 

Mahmud bin Abdurrozzaq berkata tentang kata Makar: “Makar adalah usaha 
tertata secara sembunyi-sembunyi untuk suatu tujuan buruk atau bahaya. 
Inilah makar tercela..” (Asmaullohil Husna, Mahmud bin Abdurrozzaq : 31/49).

Saat kita menyaksikan sebuah kejadian besar perpolitikan atau sosial 
kemasyarakatan, sering kita dengar sebuah ungkapan “Wah ada konspirasi nih”.
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ADA SEBUAH 
KONSPIRASI

Konspirasi
Alloh l telah banyak menjelaskan 

ten-tang bukti nyata adanya fakta 
konspirasi di dalam kehidupan ini. 
Yaitu konspirasi Iblis dan semua 
tentaranya dari bangsa manusia 
yang berusaha menduduki sirotul 
mustaqim.

Alloh l berfirman: “Dan sungguh 
orang-orang kafir sebelum mereka 
(kafir mekah) telah mengadakan 
tipu daya, tetapi semua tipu daya itu 
adalah ada dalam kekuasaan Alloh. 
Dia mengetahui apa yang diusahakan 
oleh setiap diri, dan orang-orang kafir 
akan mengetahui untuk siapa tempat 
kesudahan (yang baik) itu.” (QS. Ar- Ra 
‘d : 42)

Konspirasi telah 
dilakukan kaum Nabi 
Nuh q untuk menjadi 
paganisme hina.

Nuh berkata: ”Ya Robbku, 
sesungguhnya mereka telah 
mendurhakaiku, dan telah mengikuti 
orang-orang yang harta dan anak-
anaknya tidak menambah kepadanya 
melainkan kerugian belaka, Dan 
melakukan tipu daya yang amat 
besar”. Dan mereka berkata: ”Jangan 
sekali-kali kalian meninggalkan 
(penyembahan) ilah-ilah kalian 
dan jangan pula sekali-kali kalian 
meninggalkan (penyembahan) wadd, 
dan jangan pula suwaa’, yaghuts, ya’uq 
dan nasr”, (QS. Nuh [71] : 20-23 )

Ibnu `Abbas    berkata ketika 
mentafsir-kan ayat di atas :

 “Semua ini adalah nama para 
tokoh yang sholih di kalangan kaum 
Nabi Nuhq. Tatkala mereka telah 
mati, setan memberikan wahyu 

kepada kaum mereka ‘hendaklah 
kalian mendirikan patung–patung 
sebagai monumen di tempat–tempat 
perkumpulan kalian dan namailah 
dengan nama-nama mereka, lalu 
merekapun melakukannya. Akan 
tetapi pada saat itu belum disembah, 
sampai di saat mereka mati dan ilmu 
(agama pun) dilupakan, saat itulah 
patung-patung tersebut disembah”. 
(HR. Bukhori)

Konspirasi telah 
dilakukan oleh 
kaum kafirin untuk 
menjegal Islam, jalan 
keselamatan dan 
kebahagiaan.

“Dan (ingatlah), ketika orang-
orang kafir (Qurais) memikirkan daya 
upaya terhadapmu untuk menangkap 
dan memenjarakanmu, atau 
membunuhmu, atau mengusirmu. 
Mereka memikirkan tipu daya dan 
Alloh menggagalkan tipu daya itu. Dan 
Alloh sebaik-baik Pembalas tipu daya.” 
(QS. Al-Anfaal : 30)

Konspirasi memang ada... 
konspirasi dilakukan oleh para 
penjegal Islam... Konspirasi 
menjauhkan anak Adam dari jalan 
surga... Konpirasi menjerumuskan 
insan ke alam neraka...  Akan tetapi 
Alloh l Pemilik dan Pengatur segala 
alam semesta... Makar-Nya jauh 
lebih mulia... Jauh lebih hebat dan 
perkasa...

Orang-orang kafir itu membuat 
tipu daya, dan Alloh membalas tipu 
daya mereka itu. Dan Alloh sebaik-baik 
pembalas tipu daya. (QS. Ali Imron : 
54)   n
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Minoritas   Muslim

Islam dan Amerika, pada dekade terakhir kebanyakan orang 
termasuk mungkin kita memisalkan tak ubahnya seperti air dan api. 
Hal tersebut berlatar-belakang pada apa yang telah dilakukan rezim 
adikuasa Amerika terhadap banyak negeri kaum Muslimin di dunia. 

Kebangkitan Islam
Di AMERIKA

Namun tak disangka saat ini  Islam 
menjadi agama ketiga terbesar di AS 
dan tumbuh secara pesat di sejumlah 
komunitas. Pertumbuhan jumlah 
umat Muslim di AS yang demikian 
pesat bukan disebabkan banyaknya 
imigran. Tapi karena sekitar 50 persen 
dari tujuh juta warga Muslim AS lahir 
di negara itu.

Masjid adalah tempat ibadah 
utama bagi seorang Muslim. Di AS, 
ada sekitar 1.209 Masjid, dimana 
yang terbesar adalah Islamic Center 
of America yang terletak di Dearborn, 
Michigan. Dibangun pada 2005, 
Masjid ini dapat menampung lebih 
dari 3.000 jamaah yang terus tumbuh 
di wilayah itu. Hanya kurang dari 100 
unit yang benar-benar dirancang dari 
awal sebagai Masjid, kebanyakan 
jamaah Islam di AS pada awalnya 

beribadah di bangunan-bangunan 
yang semula didirikan untuk tujuan 
lain, seperti bekas stasiun pemadam 
kebakaran, teater, gudang, dan toko. 
Jumlah Masjid terbanyak di AS adalah 
di negara bagian California, yakni 
sekitar 227 unit di tahun 2001

Sulit menentukan jumlah 
pasti Muslim di AS. Konstitusi AS 
memisahkan antara gereja dengan 
negara yang tercermin dalam 
undang-undang Amerika, sehingga 
formulir Biro Sensus AS tidak memuat 
pertanyaan tentang agama pada 
orang yang dicatat di dalamnya. Dinas 
imigrasi juga tidak mengumpulkan 
informasi tentang agama para imigran. 
Banyak masjid di AS tidak memiliki 
kebijakan keanggotaan resmi, dan 
mereka jarang mencatat secara akurat 
jumlah jamaah yang datang. 
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Hasil akhirnya adalah tidak adanya 
data yang akurat mengenai jumlah 
Muslim di AS. Menurut Central 
Intelligence Agency (CIA) Amerika dalam 
situsnya, jumlah Muslim di AS adalah 
1% dari 301.139.947 (perkiraan Juli 
2007) penduduk AS, jumlah ini sama 
dengan jumlah umat Yahudi di AS. 

KANTONG-KANTONG 
WILAYAH KAUM MUSLIMIN 
DI AMERIKA

Komunitas Muslim pertama 
berada di Midwest. Di Dakota Utara, 
kaum Muslim berkumpul untuk 
shalat berjamaah di tahun-tahun 
pertama era 1900-an; di Indiana, 
sebuah pusat kegiatan Islam dimulai 
sejak 1914; dan Cedar Rapids, Iowa, 
adalah rumah bagi Masjid tertua yang 
masih digunakan hingga sekarang. 
Daerborn, Michigan, dipinggiran 
Detroit, adalah tempat Muslim Sunni  
dari banyak negara Timur Tengah. 
Bersama umat Kristen dari Timur 
Tengah, kaum Muslim Michigan 
membentuk komunitas Arab-Amerika 
terbesar di negara ini. Di New England 
juga telah dibuat sebuah Islamic 
Center, yang kini menjadi kompleks 
Masjid besar untuk beribadah bagi 
para pelaku bisnis, guru, profesional, 
serta pedagang dan buruh. Di New 
York, Islam telah hadir dan muncul 
se-lama lebih dari satu abad.

Penjara bisa jadi adalah penyokong 
terhadap pertumbuhan Islam di AS. 
Perkiraan resmi menyatakan bahwa 
persentase dari nara-pidana Muslim 
adalah sekitar 15-29% dari populasi 
penjara. Diperkirakan, sekitar 80% 
dari narapidana berpindah agama ke 
Islam. Populasi narapidana Muslim 
telah mencapai 350 ribu jiwa (pada 
2003) dengan pertambahan sekitar 

30 ribu hingga 40 ribu setiap tahun-
nya. Kebanyakan narapidana yang 
berpindah ke Islam adalah keturunan 
Afrika.

Pada awalnya, imigran Muslim 
yang datang ke AS bekerja sebagai 
buruh biasa, tapi kini tidak sedikit 
yang bekerja sebagai seorang 
profesional. Pekerjaan lain yang 
dilakoni oleh Muslim di AS adalah 
guru, tentara, penjaga toko, sopir 
taksi, dokter, wiraswasta, buruh, dan 
pekerjaan lainnya.

Ada banyak organisasi Islam 
di Amerika salah satunya adalah 
Council on American Islamic Relations 
(CAIR atau Dewan Hubungan Islam-
Amerika). CAIR adalah termasuk 
organisasi Islam paling besar yang 
mengakomodasi kepentingan 
Muslim di AS. CAIR menggambarkan 
organisasinya sebagai organisasi 
yang moderat di DPR Amerika dan 
arena politik Amerika. CAIR adalah 
lembaga pembela hak-hak warga 
Muslim AS yang paling besar dan 
mempunyai 35 kantor. Selain memiliki 
advokasi terhadap kaum Muslim 
juga meningkatkan pemahaman 
Islam, mendorong tanya jawab, 
melindungi kebebasan-kebebasan 
sipil, memberdayakan Islam di 
Amerika, dan membangun kesatuan 
dan mempromosikan keadilan dan 
saling pengertian.

Demikianlah sekilas gambaran 
dinamika pertumbuhan Islam dan 
umat Islam di Amerika. Disadari atau 
tidak dari jantung adikuasa Amerika 
saat ini sedang Alloh l  tunjukkan 
wujud kekuasaan-Nya, seperti 
wujudnya kekuasaan Musa   pada 
jantung kerajaan Firaun. Pada akhirnya 
di bumi mana Alloh l kehendaki 
kemenangan, maka tegaklah dengan 
pasti. Wallohu a’lam bishowab. n
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KAJIAN UMUM HASMI 
KLATEN - JAWA TENGAH

KAJIAN UMUM HASMI 
TASIK - JAWA BARAT

Galeri   Kegiatan

BEDAH BUKU 
“KEBANGKITAN 
SEJATI” 
HASMI - BEKASI

BEDAH BUKU 
“KEBANGKITAN SEJATI” 
BALAI KOTA BOGOR

BEDAH BUKU 
“KEBANGKITAN SEJATI” 
HASMI - TANGERANG
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TABLIGH AKBAR 
“WAJIBNYA AMAR MA’RUF NAHI MUNKAR 

BELA ISLAM & BELA NEGARA”

PROGRAM PENDIDIKAN DAI NUSANTARA 
(PPDN)
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Penerbit: HASMI

Keterpurukan ruhani di negeri  kita sudah 
sangat mengerikan dan sudah banyak berpotensi 
mengundang azab dari Alloh.

Bahkan azab-azab itu memang sudah berdatangan 
bertubi-tubi bagaikan gelombang lautan yang terus 
menurus bergantian menghempas pantai.

Kita semua harus bangkit bersama-sama! 
Kita harus mewujudkan kebangkitan total...!! 

Bukan kebangkitan yang hanya berorientasi 
kepada keduniaan.
Namun tahukah kita apa yang dimaksud dengan 
kebangkitan sejati dan bagaimana cara 
mewujudkanya?

Jika Anda memiliki komunitas 
(± 30 orang), Anda bisa mengajukan 

secara khusus untuk penyelenggaraan 
bedah buku “Kebangkitan Sejati”

Bedah  Buku 
“Kebangkitan Sejati”

Kami hadir di kota anda


