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Siapakah 

Kaum Muslim Itu? 

 
Sebagian besar kaum muslim merasa asing dengan pertanyaan di atas, dan 

menganggapnya sebagai pertanyaan yang sia-sia dan tidak berguna. Akan tetapi rasa 

asing itu akan muncul taktala mereka mencermati dan menelaah ide-ide yang dilontarkan 

pada akhir abad ke 20 ini. Semisal, ide-ide peradaban manusia, kesatuan agama, 

perdamaian dunia, anak Ibrahim, serta ide-ide lain. Sebagian ide-ide tersebut bahkan 

telah disosialisasikan kepada kaum Muslim, dalam bentuk metode pembelajaran di 

berbagai lembaga pengajaran. Ide-ide itu juga telah disosialisasikan dalam berbagai 

propaganda-propaganda dan konferensi-konferensi internasional yang dihadiri oleh 

‘ulama-‘ulama muslim sampai para pendeta dan rahib. Akan tetapi bukan untuk 

mengajak mereka masuk Islam dan berdiskusi argumentatif  hingga mereka 

meninggalkan kekafirannya, akan tetapi justeru untuk melenyapkan hukum-hukum Islam 

yang sangat agung. Semisal hukum tentang Khilafah, Jihad dan hudud. Sebab, menurut 

asumsi mereka, hukum-hukum semacam ini bersifat fundamentalistik dan radikal. 

Forum-forum di atas juga ditujukan untuk memasukan pemikiran-pemikiran baru ke 

dalam Islam, semisal demokrasi, kebebasan (hedonistik) dan nasionalisme, dengan 

alasan, pemikiran-pemikiran semacam ini lebih toleran dan progresif. Atas dasar ini, 

kaum muslim dipaksa untuk menerapkan hukum-hukum positif dan rela dengan keadaan 

institusi mereka yang berwujud negara-negara bangsa yang sangat lemah itu. Juga, agar 

kaum muslim mau menerima kedaulatan negeri Israel di atas negeri mereka. Alasannya, 

Yahudi adalah anak Ibrahim. Orang Yahudi adalah anak dari paman mereka. 

 Forum-forum diatas juga ditujukan agar kaum muslimin mau menerima 

peradaban barat beserta dampak-dampak sampingnya berupa sikap permisive serta 

penyimpangan-penyimpangan lainnya. Sebab, peradaban barat adalah peradaban 

kemanusiaan. Bahkan forum-forum semacam itu juga ditujukan agar kaum muslim bisa 

menerima kemurtadan anak-anak mereka dari Islam, dengan alasan, hal itu termasuk 

bagian dari kebebasan ber’aqidah ! 

 Akhirnya, semua itu dilakukan agar kaum muslim tidak menyebut non muslim; 

Yahudi dan Nasharani dengan sebutan kafir. Sebab, mereka (Yahudi dan Nasharani) 

adalah muslim dan pemeluk agama langit. Bahkan mereka berpendapat bahwa Allah 

Subhanahu waTa’ala telah menyebut mereka (Yahudi & Nasharani) –didalam al-Qur’an 

al-Karim—dengan sebutan muslim. 

 Apakah seruan terakhir ini merupakan seruan yang shahih? Lalu pada saat ini, 

siapakah sebenarnya kaum muslim itu? 

 Untuk menjawab hal ini, harus dibahas dua hal berikut ini; pertama kajian secara 

bahasa, dan kedua ; kajian secara syar’iy. 

 Secara bahasa, lafadz aslama memiliki makna bahasa inqaad (tunduk). Al-Qur’an 

al-Karim telah menggunakan makna ini taktala menyebut pengikut nabi-nabi terdahulu 

(sebelum Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam), yang membenarkan dan mengikuti 

pada nabi tersebut. Allah Subhanahu waTa’ala berfirman,  
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“Jika kamu berpaling (dari peringatanku), aku tidak meminta upah sedikitpun dari 

padamu. Upahku tidak lain hanya dari Allah belaka dan aku disuruh supaya aku 

termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (kepada-Nya).” (QS. Yunus 

[10]:72) 

 

Allah Subhanahu waTa’ala berfirman, atas lisan Ibrahim dan Ismail as,  

 

 
“Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan 

(jadikanlah) diantara anak cucu kami ummat yang tunduk patuh kepada engkau dan 

tunjukanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami dan terimalah 

taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang.” (QS. Al-Baqarah [2]: 128) 

 

Firman Allah Subhanahu waTa’ala yang lain, terhadap kaum Luth ‘Alaihissalam (QS. 

Adz-Dzariyat [51]: 36), lewat lisan Yusuf Alaihissalam (QS. Yusuf [12]: 10), lewat 

lisan Musa Alaihissalam (QS. Yunus [10]: 84), lewat lisan Sulaiman kepada ratu Saba’, 

[27]: 31, dan lewat lisan Hawariyyun, pengikut Nabi Isa Alaihissalam, [3:53]. 

 Kata muslimun yang terdapat pada ayat-ayat di atas memiliki makna 

“munqaaduun” [orang-orang yang tunduk], yakni orang-orang yang tunduk terhadap apa 

yang diperintahkan Allah Subhanahu waTa’ala, bukan bermakna orang-orang yang 

meyakini (memeluk) Islam – agama yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi waSallam. Sebab, agama ini (Islam) belum dikenal oleh mereka dan mereka tidak 

diperintah (untuk berhukum dengan syari’at) Islam. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

setiap kaum memiliki seorang Rasul yang khusus diturunkan kepada mereka. Kemudian, 

Allah Subhanahu waTa’ala menurunkan syari’at-syari’at tertentu kepada mereka (setiap 

nabi). Allah Subhanahu waTa’ala berfirman : 

 

 

“Untuk tiap-tiap ummat diantara kamu (ummat Nabi Muhammad dan ummat-ummat  

sebelumnya), Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (QS. Al-Maidah [5]: 48). 

 

Akan tetapi, aqidah mereka satu, sebagai mana dipahami dari firman Allah Subhanahu 

waTa’ala,  
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“Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah 

memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya dan Kami telah 

memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. 

Dan kami berikan zabur kepada Daud.” (QS. An-Nisaa’ [4] : 163). 

 

 Setelah wahyu turun kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam dengan 

bahasa kaumnya –bahasa arab--, maka wahyu dituangkan kepada sebagian lafadz-lafadz 

Arab. Kemudian makna lafadz tersebut – lafadz yang hanya memiliki makna bahasa—

dipindahkan kedalam makna syar’iy. Termasuk lafadz-lafadz tersebut –lafadz-lafadz 

arab yang dipindahkan kedalam makna syar’iy--. Lafadz islaam; yakni lafadz yang 

secara bahasa bermakna al-inqiyaad. Kata al-islaam kemudian dipindahkan kedalam 

makna syar’iy, yang bermakna “agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu waTa’ala 

kepada Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam. Dalilnya adalah firman Allah 

Subhanahu waTa’ala,  

 

 
“Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Ku cukupkan  

nikmat-Ku dan telah Ku-ridhoi Islam itu menjadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah [5]: 

3) dan juga firman Allah Subhanahu waTa’ala, 

   

 
 

“Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan 

diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi 

(QS.Ali-Imran [3]: 85) 
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Juga didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam, artinya,  

 “Islam dibangun diatas lima perkara…….” (al-Hadist). 

 

Setelah lafadz Islam dan musytaqnya (bentuk pecahnya dipindahkan ke dalam makna 

syar’iy), maka, lafadz aslama – muslim – islaam, jika disebutkan tanpa qarinah (indikasi) 

hanya menunjukan pada pengertian syar’iy saja. Dan jika yang ingin dituju hanya makna 

bahasanya saja, maka dibutuhkan adanya qarinah untuk memalingkan dari makna 

syar’iynya. Kata al-islaam  tidak disebut didalam al-qur’an kecuali pada di 8 tempat yang 

kesemuanya memiliki makna sama, yakni agama yang diturunkan Allah Subhanahu 

waTa’ala kepada Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam. 

 Ini dari sisi bahasa. Ini saja sudah cukup untuk memahami siapakah yang disebut 

muslim itu. Sebab, kata al-islaam tela berubah dari hakikat bahasa menjadi hakikat 

syar’iy. Dan ini telah ditunjukan oleh nash-nash syara’ dengan sangat gamblang dan 

jelas. 

 Sedangkan dari sisi syar’iy, Allah Subhanahu waTa’ala telah mengutus 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam untuk seluruh manusia, dan juga 

memerintahkan seluruh manusia untuk meninggalkan agama-agama mereka, baik agama 

samawi maupun agama bumi, dan agar mereka semua memeluk agama Islam. Siapapun 

yang menerima Islam, maka ia seorang muslim, dan siapa saja yang tidak menerima 

Islam, baik Yahudi, Nasharani maupun musyrik, maka ia adalah orang kafir. Allah 

Subhanahu waTa’ala berfirman,  

 

 
“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa 

mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti 

yang nyata.” (QS. Al-Bayyinah [98]: 1) 

 

Munfakkiina  bermakna munfashiliina (orang yang memisahkan diri) dari kekufuran. 

Sedangkan kata al-bayyinah bermakna al-islaam. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi 

waSallam besabda, 

“Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata tidak ada illah 

selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Jika mereka menyatakan hal itu, maka 

terjagalah mereka dari aku, harta dan jiwanya, kecuali dengan haq Islam..” (HR. 

Muslim) 

 

Oleh karena itu, seluruh manusia diperintahkan untuk memeluk Islam ataupun tunduk 

dengan hukum-hukum Islam meskipun masih memeluk agama mereka (kafir), agar 

merak tidak diperangi oleh kaum muslim. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam 

bersabda, 

“Demi Dzat yang  Muhammad ada ditangan-Nya, tak seorangpun dari ummat ini, yang 

telah mendengar aku, baik Yahudi dan Nasharani, kemudian mereka mati dan tidak 
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beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadaku, tidak lain mereka hanyalah 

penghuni neraka.” 

 

Juga firman Allah Subhanahu waTa’ala dalam QS ali Imran [3] : 85. Banyak sekali dalil-

dalil qath’i yang menunjukan Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam. Seluruh manusia – hingga akhir zaman – 

diseru untuk memeluk agama ini, dan diperintahkan untuk tunduk kepada hukum-hukum 

Islam. Barangsiapa memeluk Islam, dia adalah seorang muslim. Sebaliknya, barang siapa 

tidak meyakini Islam (tidak memeluk Islam), maka ia adalah seorang kafir secara pasti. 

 Setiap orang yang meyakini bahwa Yahudi dan Nasharani atau selain ummat 

Islam setelah diserukan Islam kepada mereka, termasuk mukmin maupun mukminat dan 

meyakini bahwa mereka (yahudi & nasharani) termasuk penghuni surga, maka orang itu 

telah kafir dan keluar dari agama Islam. Sebab, keyakinannya seperti itu, ia telah 

mengingkari nash-nash syara’ yang qath’iy baik tsubut  maupun dilalah-nya. Ia wajib 

meninggalkan keyakinannya tersebut, sehingga Allah memberikan ampunan kepadanya. 

Jika tidak, maka ia telah kafir dan menjadi penghuni neraka, jika ia mati dalam kondisi 

seperti itu. 

 Dengan penjelasan ini, kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan, (1) saat ini, 

siapakah kaum Muslim itu? (2) juga makna dari lafadz al-muslim yang tercantum dalam 

al-Qur’an dan Sunnah yang ditujukan kepada pengikut para nabi sebelum nabi 

Muhammad Shallallahu ‘Alaihi waSallam. 

 Demikianlah, propaganda-propaganda, seruan-seruan, pemikiran-pemikiran, 

maupun slogan-slogan yang menyerukan persatuan agama, dialog antar agama, 

international family, tidak lain hanyalah salah satu bentuk dari serangan-serangan yang 

dilontarkan musuh-musuh Islam dan antek-anteknya kepada ummat Islam. Semua itu 

dilakukan dengan tendensi untuk merusak dan mencairkan pemikiran-pemikiran Islam, 

memalingkan kaum muslim dari agamanya yang benar dengan cara melemahkan ikatan 

‘aqidah islam, kemudian menggantinya dengan ikatan-ikatan rendah ala sukuisme, 

nasionalisme, dan ikatan anak Ibrahim. Semua ini dilakukan untuk mempermudah dalam 

mengalahkan kaum muslim. Setelah itu, kaum muslim dicegah untuk melakukan 

langkah-langkah progresif menuju kebangkitan yang benar; yakni dengan cara 

menegakan Daulah Khilafah—sebuah institusi yang akan menyatukan dan 

menghantarkan ummat pada posisi yang tinggi dan tangguh. Allah Subhanahu waTa’ala 

berfirman, “Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara.” Sedangkan Rasulullah 

Shallallahu ‘Alaihi waSallam bersabda, “Muslim satu dengan yang lain bersaudara….”  

 Dan tidak ada satupun nash syara baik dalam al-Qur’an dan Sunnah yang 

mengatakan bahwa Yahudi dan Nasharani adalah saudara bagi kaum muslim. Justeru 

Allah Subhanahu waTa’ala berfirman, 
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“Dan setelah datang kepada mereka al-Qur’an dari Allah yang membenarkan apa yang 

ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa memohon (kedatangan nabi) untuk 

mendapat kemenangan atas orang-orang kafir, maka setelah datang kepada mereka apa 

yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Maka laknat Allah-lah atas 

orang-orang yang ingkar itu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 89). 

 

Allah Subhanahu waTa’ala juga menyatakan dengan jelas tentang berlepasnya Ibrahim 

as terhadap mereka (Yahudi & Nasharani) [3:67]. 

 Ikatan nasionalisme ataupun keluarga (ikatan anak Ibrahim, secara syar’iy telah 

ditolak untuk dijadikan asas dalam mengatur hubungan manusia. Hal ini ditunjukan 

dengan apa yang termaktub dalam kisah nabi Nuh as, taktala Beliau memohon kepada 

Allah Subhanahu waTa’ala, agar Allah dapat menyelamatkan anaknya dari angin taufan 

yang telah menghancurkan kaum kafir [11 : 45-46]. 

 Atas dasar ini, ikatan yang mengikat Nuh dengan anaknya, Ibrahim dengan 

keturunannya, adalah ikatan yang tidak bernilai sama sekali. Anak Nabi Nuh dalam 

timbangan  ikatan ini (ikatan ‘aqidah dan mabda) bukan termasuk keluarga Nuh. Sebab, 

ia tidak beriman dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu waTa’ala kepada 

bapaknya. Anak keturunan Ibrahim yang dzalim yang tidak mengikuti apa yang 

diturunkan Allah atas bapak mereka, merupakan orang-orang yang dikecualikan dari janji 

Allah untuk diberi kedudukan sebagai imam (penguasa). Sebab, mereka adalah orang-

orang yang dzalim. 

 Atas dasar itu, propaganda “anak Ibrahim”  adalah propaganda “ashabiyyah 

jahiliyyah” yang dilarang Allah dengan pelarangan yang pasti. Propaganda menyerukan 

kepada pemikiran tersebut merupakan aktifitas yang diharamkan. Demikian pula, semua 

propaganda yang tidak islamiy, seperti kesatuan agama, peradaban manusia, perdamaian 

dunia adalah propaganda bathil dan tertolak secara syar’iy. Rasulullah Shallallahu 

‘Alaihi waSallam bersabda, 

“Segala sesuatu yang tidak kami perintahkan maka ia tertolak.”  

 

Oleh karena itu, seruan menuju pemikiran-pemikiran di atas diharamkan. Kaum muslim 

wajib melawannya. Sebab, pemikiran-pemikiran tersebut tidak berasal dari Islam. Selain 

itu, tendensi dari seruan-seruan tersebut adalah memalingkan kaum muslim dari 

agamanya, lalai mengemban dakwah “haq” untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan 

cara menegakkan daulah Khilafah yang akan menerapkan Islam kepada rakyatnya dengan 

adil, dan mengemban Islam ke seluruh penjuru alam. Kemudian daulah khilafah akan 

menghancurkan ikatan-ikatan kemaslahatan yang bebal itu – ikatan yang telah diadopsi 

dan diserukan kaum kafir dan antek-anteknya--. Daulah Islamiyyah akan menghancurkan 
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pengaruh-pengaruh, kepentingan-kepentingan, rencana-rencana dan makar-makar 

mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu waTa’ala [Nur : 55]. 

 Islam adalah agama yang haq yang telah dilebihkan dan dimenangkan oleh Allah 

Subhanahu waTa’ala di atas seluruh agama lain. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa 

agama apapun selain Islam adalah sama yakni agama kufur. Dalam waktu yang dekat, 

kaum muslim akan ditolong dengan seijin Allah Subhanahu waTa’ala, lewat pejuang-

pejuang yang mukhlish, meskipun orang-orang kafir , antek-antek akfir, dan orang-orang 

munafiq tinggi hati. 

 Ide dialog antar agama adalah ide ide yang bersumber dari kapitalisme dan tidak 

memiliki dasar dalam Islam. Ide itu merupakan salahsatu uslub untuk memerangi Islam 

dan kaum Muslim. Ide tersebut ditujukan untuk memalingkan kaum muslim dari 

agamanya dan mengopinikan bahwa Islam itu tidak berbeda dengan Nasharani dan 

Yahudi –agama yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan--, juga untuk 

melepaskan Islam dari salah satu bagiannya yang sangat penting, yakni politik yang 

berfungsi sebagai pengaturan  urusan rakyat dengan hukum-hukum Islam. Selain itu, ide-

ide diatas bertujuan untuk mensegmentasi Islam hanya pada masalah ibadah dan akhlak . 

Mereka menginginkan agar kaum muslim menghapuskan ide menegakkan Daulah 

Islamiyyah – yang akan menyatukan kaum muslim dan memberlakukan Islam kepada 

mereka secara menyeluruh--. Sebab, sistem tersebut (sistem Islam) –pada batas dugaan 

mereka—terdapat unsur-unsur yang tidak beradab, seperti jihad, sistem sangsi, serta 

pengharaman riba dan zina. Pemikiran semacam ini (jihad, dll) –sesuai dugaan mereka—

merupakan pemikiran-pemikiran sektarian dan sudah tidak relevan dengan peradaban 

sekarang. Selain itu, pemikiran-pemikiran tersebut bertentangan dengan demokrasi, 

ideologi kebebasan dan hak asasi manusia serta hak untuk menentukan rujukan kembali. 

 Sangatlah ganjil bila ada ‘ulama-‘ulama muslim yang terlibat dalam dialog antar 

agama. Aneh pula jika kaum Muslim berdiam diri terhadap ‘ulama-‘ulama yang 

mengatas namakan dirinya sebagai ‘ulama pembaharu tersebut. Apakah ‘ulama-‘ulama 

tersebut tidak melihat bagaimana tatacara mendakwahkan Islam kepada selain Muslim. 

Padahal kaum muslim telah menempuh tatacara dakwah tersebut sepanjang 13 abad 

lamanya!  

 Diskusi-diskusi dan debat-debat antara kaum muslim dengan nonmuslim, bukan 

dengan asas untuk mencari titik temu (kesamaan) di antara keduanya, akan tetapi dengan 

asas bahwa Islam adalah agama yang haq, sedangkan yang lain bathil. 

 

Tidakkah mereka membaca surat-surat Raulullah Shallallahu ‘Alaihi waSallam yang 

dikirim kepada raja-raja dan para penguasa dimasa Beliau Shallallahu ‘Alaihi waSallam ! 

Dalam surat yang Beliau Shallallahu ‘Alaihi waSallam kirim kepada Heraclius, penguasa 

Romawi, Beliau menyatakan, 

 

“Bismillaahirrahmaanirrahiim. Dari Muhammad hamba dan utusan Allah teruntuk 

Heraclius, penguasa Romawi. 

Sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba’du. ‘Saya menyeru anda 

dengan seruan Islam. Masuklah Islam ! niscaya engkau akan selamat. Dan Allah akan 

memberimu dua pahala, akan tetapi jika engkau menolak engkau akan mendapatkan 

dosa yang melimpah ruah.’ “ 
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Diskusi – diskusi maupun debat-debat yang ada tidak berarti bahwa kita mengakui 

(kebenaran) agama mereka, akan tetapi seharusnya justeru untuk menjelaskan kepada 

mereka bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Dijelaskan pula bahwa Allah Subhanahu 

waTa’ala telah memerintahkan mereka untuk meninggalkan keyakinan mereka dan 

meyakini Islam. Jika mereka berpaling dan menolak dari seruan ini, maka kita wajib 

menyatakan dengan jelas, “Kami akan menyampaikan kepada kalian apa-apa yang 

diperintahkan Allah kepada kami, “Kalian adalah orang-orang kafir dan kami adalah 

orang-orang muslim.” 

 Adapun, sebagian orang yang berargumen dengan firman Allah Subhanahu 

waTa’ala,  

“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling 

baik.” (QS. Al-Ankabuut [29] : 46) 

 

akan tetapi mereka melupakan potongan ayat terusannya, dimana Allah Subhanahu 

waTa’ala telah berfirman, 

 

“kecuali dengan orang-orang dzalim diantara mereka…..” (QS. Al-Ankabuut [29]: 46) 

  

Pemahaman dari ayat ini adalah mereka (ahli kitab yang dzalim) tidak perlu diajak 

berdiskusi dengan cara yang paling baik. Padahal, bukankah tidak ada yang lebih dzalim 

daripada negara-negara kafir yang turut terlibat dalam dialog agama-agama itu! 

Bukankah, mereka telah bersatu padu untuk memusuhi Islam dan kaum Muslim ! 

Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang telah mengerat-ngerat negeri kaum 

muslim menjadi negara-negara yang lemah. Dan bukankah mereka itu adalah orang-

orang yang telah menanam Israel sebagai pisau mematikan di negeri kaum muslimin 

yang paling suci ! Dan bukankah mereka itu adalah orang-orang  yang telah mengerahkan 

senjata dan harta bendanya untuk membunuhi kaum muslim dan mencaplok negeri-negeri 

mereka ! Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang telah menyokong penguasa-

penguasa dinegeri-negeri kaum muslim untuk membunuhi dan memenjarakan kaum 

muslim, dengan mengatasnamakan ‘perlawanan terhadap terorisme dan radikalisme !’ 

Bukankah ke Uskupan –dimana pada saat ini, anggota-anggotanya tengah berdiskusi 

dengan ‘ulama-‘ulama kaum muslim--, telah mengeluarkan sebuah fatwa pada masa Paus 

di akhir abad 13 M,  yang di dalamnya dinyatakan, “Sesungguhnya berkhianat itu dosa, 

akan tetapi menepati janji dengan kaum muslim, adalah dosa besar.”  

 

 Dan bukankah mereka itu adalah orang-orang yang mencegah apapun bentuk 

aktualisasi Islam di negeri – negeri mereka, seperti melarang pelajar-pelajar mukminat 

mengenakan busana syar’iy di sekolah-sekolah bahkan memerintahkan pelajar-pelajar 

mukminat itu untuk mencopotnya ! Bagaimana bisa terjadi –‘ulama-‘ulama kaum 

muslim, yang terlibat dalam dialog antar agama—menerima mereka dengan ‘aqidah dan 

pemikiran-pemikiran Islam ! 

 Sesugguhnya dialog tersebut bukan dialog yang berimbang, akan tetapi “dialog 

pemaksaan” yang kuat atas yang lemah. Sebab, ini adalah sengketa yang dahulu pernah 

terjadi. Telah diketahui bahwa rahasia kaum muslim terletak pada ‘aqidah dan pemikiran 

yang terpancar dari ‘aqidah tersebut. ‘Aqidah adalah pendorong bagi kaum muslim untuk 

bangkit dari keterpurukannya, dan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan mereka 
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semula, sebuah jalan yang mennghantarkan pada kejayaan, dan mampu menghantarkan 

mereka meraih posisi sebagai negara super power. 

 Negara inilah (Daulah Khilafah) yang akan melenyapkan kekuatan kekufuran dan 

oran-orang kafir, dan yang akan menghancurkan kepetingan-kepentingan materi belaka. 

Institusi inilah yang akan menghancurkan ideologi kapitalisme yang selama ini selalu 

memenuhi hawa nafsu mereka, dan ketamakan mereka di atas kemiskinan dan kelaparan 

manusia di seluruh penjuru dunia. 

 Sesungguhnya, ide dialog antar agama, tidak akan pernah bisa berdampingan 

dengan mafahi Islam yang benar dan juga tidak akan pernah bisa menguasai jiwa seluruh 

kaum muslim. Akan tetapi ‘ulama-‘ulama ini – ‘ulama yang telah terbelenggu dengan 

barat, dan telah diupah—terus beruya untuk menanamkan ide dialog antar agama ini 

kepada kaum muslim, baik berupa seruan-seruan maupun sosialisasi ide-ide tersebut. 

Semua itu ditujukan untuk mencegah kebangkitan kaum muslim yang benar. 

 Berhati-hatilah, terhadap pemikiran-pemikiran dan uslub-uslub keji yang 

dibungkus dengan kata-kata manis nan dusta ini. Semua ini ditujukan untuk menghambat 

kesadaran ummat Islam, agar tidak memusuhi pemikiran-pemikiran tersebut, diam atas 

serangan dan tikaman-tikamannya hingga tertancap didalam jiwa kaum muslim yang 

mulai melihat metode kebangkitan mereka yang benar. Ummat harus mengkaji asal-usul 

dialog antar agama ini. Termasuk pula mengkaji sejarah, beserta agen-agennya untuk 

menyingkap tendensi-tedensi dan tujuan-tujuannya, kemudian menjelaskan kesalahannya. 

Selanjutnya melawan ide-ide ini dengan mengerahkan segenap wasilah dan uslub (cara) 

yang syar’iy. Sebab ide ini adalah ide yang keji yang akan mencoreng ‘aqidah 

Islamiyyah. 

 

 

 

 


