Seri 2

Sentuhan

Ruhani
NASIHAT-NASIHAT IMAM ZAMAN HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD

Sari Terjemah dari
Kitab Malfuzat Ahmadiyyah
oleh

Yatimin AS

Diterbitkan Oleh

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 1

Seri 2

Sentuhan

Ruhani
NASIHAT-NASIHAT IMAM ZAMAN HAZRAT MIRZA GHULAM AHMAD

Sari Terjemah
Kitab Malfuzat Ahmadiyyah
Karya Imam Zaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
Penerjemah
Yatimin AS
Penyunting
Asgor Ali
Penyelaras
Mulyono
Cover & Layout
Asgor Ali
Penerbit
Darul Kutubil Islamiyah
Jl. Kemuning No. 14 Baciro
Gondokusuman, Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 565695
Cetakan Pertama, Oktober 2020

2 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Pengantar
Penerbit

A

lhamdulillahi wa syukrulillah, hanya berselang
bulan, seri kedua terjemah kitab Malfuzat
Ahmadiyyah karya Imamuzzaman Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ini dapat tersaji di hadapan pembaca.
Sebagaimana seri pertama, seri kedua ini juga berisi nasihat-nasihat keagamaan Sang Mujaddid, dalam upaya
membumikan Qur’an Suci, sebagai pedoman bagi kaum
Muslimin pada umumnya dalam menyikapi keadaan.
Boleh jadi zaman ini merupakan salah satu manifestasi keadaan yang dilukiskan oleh Qur’an Surat Al-Zilzal.
Kerasnya benturan dua kutub peradaban yang dibangun
dari asas yang sama, yakni materialisme, menyebabkan
goncangan kejiwaan yang dahsyat bagi banyak orang, sehingga menjadi resah dan gelisah, kehilangan imunitas
batin dan tidak tahu apa yang harus diperbuat.
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Nasihat orang-orang salih dalam kondisi sedemikian
itu, seperti halnya dengan apa yang ada di dalam buku
ini, pasti akan sangat besar faedahnya. Nasihat-nasihat
itu akan menuntun manusia menemukan alternatif solusi bagi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
Alternatif solusi yang dimaksud adalah spiritualitas
agama, yang dalam perjalanan sejarah umat manusia
berulang kali sukses menyelamatkannya dari jurang kehancuran.
Sayangnya, agama belakangan ini seolah telah kehilangan spiritualitasnya. Yang tersisa darinya tinggallah
formalitas dan simbol-simbol lahiriah belaka. Alih-alih
sebagai solusi, yang sering terjadi justru agama menjadi
sumber, atau bagian dari, masalah itu sendiri.
Kondisi faktual ini meniscayakan adanya ide-ide
pembaruan, dalam arti mengembalikan spiritulitas agama sebagaimana di era permulaan ketika ia berkembang, oleh orang yang memang diberi kemampuan dan
otoritas untuk itu. Pasti tidak sembarang orang bisa melakukannya, kendati mungkin banyak orang memiliki
kapasitas keilmuan yang memadai. Dan pasti, hanya
orang yang kehadirannya telah dijanjikan oleh Allah,
melalui lisan yang mulia Nabi Suci Muhammad saw.
sajalah, yang bisa melakukannya.
Berakhirnya era kenabian pada diri Nabi Suci Muhammad Saw. tidak memustahilkan datangnya orang
yang akan meneruskan tugas-tugas kenabian, untuk
membimbing umat menurut tuntunan wahyu Ilahi. Dan
4 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

hanya orang yang memiliki keataatan yang sempurna
kepada Nabi Suci sajalah, yang mampu mewarisi tugastugas kenabian itu.
Al-Qur’an adalah ﬁrman dari Dzat Yang Maha Suci,
sehingga hanya orang yang disucikan hatinyalah yang
mampu menangkap pesannya. Dan dialah yang akan
mendapat otoritas untuk mengaktualisasikan kembali
ajaran Qur’an Suci, dan memformulasikannya kembali
ke dalam kalimat-kalimat yang membumi, yang relevan
dengan konteks zaman, sehingga mampu menjawab
tantangan dan perkembangan keadaan.
Isi buku ini, sebagaimana isi buku di seri pertama,
adalah salah satu cerminan bagaimana Sang Mujaddid
membuktikan otoritasnya, dalam mengaktualisasikan
nilai-nilai substansial Al-Qur’an, dalam rupa pesanpesan moral spiritual kepada setiap yang membacanya,
di dalam menghadapi beragam keadaan dan problematika kehidupan.
Buku ini bisa tersaji ke hadapan pembaca atas kerja
keras Bapak Yatimin AS., dan juga kerja ikhlas Saudara
Agor Ali di tempatnya ber-uzlah. Sembari menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
keduanya, kami memohon ke hadirat Allah Swt., semoga buku yang diberi judul Sentuhan Ruhani ini, memiliki makna penting dan sumbangan yang berarti, bagi
peningkatan kualitas kepribadian para pembaca sekalian.
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Akhirnya, semoga rahmat dan berkah Allah Ta’ala
selalu melimpah kepada pribadi-pribadi yang berkontribusi atas terbitnya buku ini, dan juga, sudah tentu,
kepada segenap pembaca yang mulia.

Yogyakarta, September 2020
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Pengantar
Penerjemah

A

lhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke
hadirat Allah Ta’ala. Atas karunia dan berkahNya, buku Sentuhan Ruhani jilid II ini bisa
berada di hadapan para pembaca.
Buku ini memuat sekumpulan sari terjemah kitab
Malfuzat Ahmadiyyah, berisi berbagai topik bahasan
yang bersumber dari ceramah, jawaban atas berbagai
pertanyaan, dan nasihat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,
Mujaddid abad ke-14 hijriah, Masih dan Mahdi yang
dijanjikan.
Kitab ini sejatinya adalah buah karya Imam Zaman
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang ditranskrip dan ditulis ulang oleh murid atau pengikutnya. Karena itu,
sangat mungkin ada redaksi kalimat yang tidak sama
persis dengan apa yang beliau ucapkan.
Bermacam-macam bahasan yang terkandung dalam
Kitab ini, antara lain soal pentingnya penyucian jiwa
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(tazkiyatun nafs), bimbingan ruhani dan akhlak, penanaman serta penguatan iman dan takwa kepada Allah,
pendalaman ilmu Al-Quran, penyiaran agama Islam dan
penegakan syariat Islam, penjelasan argumentatif tentang eksistensi Allah, kehidupan akhirat, wahyu, ilham,
kenabian, kewalian dan mukjizat. Serta yang tak kalah
pentingnya adalah nasihat untuk orang-orang yang
sudah dan akan berbaiat menjadi anggota Ahmadiyah.
Ada beberapa catatan sehubungan dengan buku ini.
Pertama, judul pada setiap bahasan diberikan oleh
penerjemah sendiri. Kedua, referensi nama surat dan
nomor ayat Al-Qur’an, juga nama kitab atau perawi hadits, ditambahkan oleh penerjemah. Sebab pada naskah
aslinya, hanya tertulis teks ayat atau haditsnya saja.
Ketiga, kutipan ilham Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
sendiri, telah dicocokkan dengan Kitab Tadzkirah, kitab
karya murid-muridnya yang berisi kompilasi wahyu
atau ilham, ru’ya dan kasyaf yang diterima oleh beliau.
Akhir kata, apabila dalam kandungan buku ini ada
kurangnya, hal itu semata-mata dikarenakan keterbatasan kami. Untuk itu, dengan rendah hati kami mengharap masukan dan saran dari pihak mana pun.
Semoga upaya ini ada manfaatnya dan diridhai oleh
Allah Ta'ala. Amin.

Yogyakarta, Agustus 2020
Yatimin AS.
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1 Takutilah Allah,
bukan AzabNya

J

adilah seorang mukmin sejati. Teruslah berdoa sebelum turunnya azab. Sebab, setelah azab diturunkan, doamu tak akan terkabulkan.

Saat Allah Ta’ala memberi tangguh, hendaklah engkau gunakan waktu itu untuk membuat Allah ridha kepadamu. Sebab bila perbuatan buruk dan dosamu telah
membuatNya murka, sehingga Ia perlihatkan azabNya
kepadamu, maka taubat dan istighfarmu saat itu tidak
akan ada faedahnya.
Sungguh, setelah hukuman diputuskan, perbuatan
taubatmu adalah sia-sia.
Ambillah ibarat. Seorang pangeran keluar dari istana
dan menyamar sebagai seorang pengemis. Lantas ia
pergi ke rumah seorang kaya, meminta makanan dan
pakaian kepadanya. Tapi orang kaya itu malah menerSentuhan Ruhani Imam Zaman | 13

tawakan dan mengusirnya. Dia kemudian berjalan keliling ke rumah orang-orang kaya lainnya. Tetapi ia kembali dengan tangan hampa, sebab segala permintaannya
tak terpenuhi.
Tetapi kemudian ada seorang kaya yang mau menerimanya dengan hangat dan menjamunya dengan penuh
kesantunan. Ia dipersilakan duduk di atas kursi. Ia diberi
minuman manis ketimbang air tawar, nasi dan daging
ketimbang roti kering, dan pakaian yang bagus sebagai
ganti pakaiannya yang sobek.
Engkau tentulah sudah maklum, apa yang mungkin
akan dilakukan oleh sang pangeran, yang akan menjadi
raja itu, kepada kaum kaya yang telah dengan angkuh
mengusirnya? Pastilah ia akan memberikan hukuman
atas perlakuan buruk mereka kepadanya.
Sebaliknya, kepada orang yang memberikan perhatian penuh kepadanya, pastilah sang pangeran akan
memberikan juga perlakuan terbaik kepadanya, yang
tidak mungkin terbayangkan sebelumnya.
Pendek kata, kebaikan yang sejati adalah kebaikan
yang dilakukan sebelum turunnya azab. Jika kebaikan
itu dilakukan sesudahnya, maka tidaklah akan ada
faedahnya.
Allah Ta'ala tidak akan menerima kebaikan yang
dilakukan berdasar naluri ﬁtriah semata. Tatkala sebuah
perahu bersiap tenggelam, semua orang yang menum14 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

pang di atasnya tentulah akan menjerit dalam tangis dan
doa. Tetapi karena tangis dan jeritan itu hanya disebabkan oleh naluri ﬁtriahnya, maka tidaklah mungkin semua itu berguna.
Tangisan, jeritan dan doa ke hadirat Allah itu akan
berfaedah, ketika dilakukan dalam keadaan aman.

Orang bertaubat dan beristifghar di kala
wabah sudah melanda, melakukannya
karena takut akan wabah, bukan karena
takut pada Allah Ta'ala.
Orang yang bertaubat dan beristifghar di kala wabah
sudah melanda pemukimannya, sungguh ia melakukannya lebih karena ketakutannya akan wabah, bukan
karena ketakutannya akan Allah Ta'ala. Saat itu, Tuhannya bukanlah Allah, melainkan wabah itu sendiri.
Bila seseorang takut kepada Allah, maka Allah akan
menunjuk para malaikat baginya, untuk melindunginya
dengan berbagai cara, sehingga ia tak akan mengalami
penderitaan dan kerugian.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 137-138.
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2 Hindarilah Dosa
dan Dusta

A

llah Ta’ala telah berjanji:

َّ َ َ َ
َّ ُ َ َ
َّ
ْ
ٰ ٓ ََ
ﺎﻋﻞ اﻟ ِﺬﻳْ َﻦ اﺗ َﺒ ُﻌ ْﻮك ﻓ ْﻮق اﻟ ِﺬﻳْ َﻦ ﻛ ُ ْوااِﻟﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ
ِ وﺟ

“Dan (Allah) menjadikan orang-orang yang
mengikutimu di atas kaum kaﬁr, sampai hari Kiamat.”
(Ali Imran, 3:55).

Aku tahu dengan pasti, Allah akan membuat satu
jamaah yang akan menang di atas kaum yang ingkar,
hingga Kiamat. Tapi hari-hari ini adalah hari yang penuh
dengan cobaan dan kelemahan. Karenanya, setiap orang
diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan melakukan perubahan keadaan dirinya.
Lihatlah, tak sedikit orang yang mencela, menyakiti
hati, dan membuat orang lain menderita karena per16 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

kataannya yang keras dan kasar. Padahal, menghina
orang yang lemah dan tak berdaya adalah dosa.
Kini, di antaramu telah terbangun satu persaudaraan
baru. Allah Ta'ala telah menjadikanmu sebagai umat
yang baru. Di antaramu ada yang kaya, ada yang miskin.
Ada pula anak-anak, kaum muda dan orang tua.
Maka kewajiban orang-orang miskin adalah menghargai dan menghormati saudara-saudara mereka yang
kaya. Sebaliknya, kewajiban kaum kaya adalah membantu saudara-saudara mereka yang miskin, dan jangan
pernah menganggap mereka hina.

Kewajiban orang miskin adalah menghargai
saudara mereka yang kaya. Sebaliknya,
kewajiban kaum kaya adalah membantu
saudara mereka yang miskin
Kalian semuanya adalah saudara. Meski bapak kandungmu berbeda-beda, tetapi bapak ruhanimu satu dan
sama adanya. Kalian ibarat satu pohon dengan cabang
yang banyak.
Perbuatan buruk, perbuatan cabul dan zina, semuanya itu dosa. Tetapi ingat, setan telah membentangkan
perangkapnya. Tanpa karunia dari Allah, tak ada yang
bisa selamat dari perangkap itu.

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 17

Manusia kadang suka sekali berkata bohong. Ada
seorang atlet hanya mampu melompat sejauh empat
meter. Tetapi oleh sebab ingin menyenangkan orang
lain, seseorang menerangkan bahwa atlet itu mampu
melompat sejauh enam belas meter.
Sungguh, setan telah menyebarkan jenis keburukan
itu. Oleh sebab itu, hendaklah engkau kendalikan lisanmu. Hindarilah setiap macam perkataan yang tiada guna. Jangan jadikan kebohongan sebagai kelaziman, sehingga tak lagi kau kenali batasnya.
Terkadang beberapa darwis, maulwi, pendongeng,
ustadz atau mubaligh, demi memperindah uraiannya,
membumbui perkataannya dengan perkataan dusta.
Tidak tampak padanya ketakutan kepada Allah atas
kedustaan itu.
Quran Syarif menetapkan dusta atau kebohongan
sebagai kotoran. Allah Ta'ala berﬁrman,

ُ َ َ
ْ ﺎﺟ َﺘﻨ ُﺒﻮاا ّ ْﺟ َﺲ ﻣ َﻦ ا ْ َ ْوﺛَﺎن َو
ْ َﻓ
اﺟ َﺘ ِﻨ ُﺒ ْﻮاﻗ ْﻮ ّ ْو ِر
ِ
ِ
ِ
ِ
“Maka jauhilah kotoran dari berhala, dan jauhilah
pula perkataan dusta.” (Al-Hajj, 22:30)

Perhatikanlah! Dalam ayat ini, perkataan dusta dipersandingkan dengan berhala. Sebab, kedustaan itu sungguhlah berhala juga adanya. Kedustaan memalingkan
18 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

manusia dari kebenaran, bahkan meninggalkannya.
Orang yang sering berdusta akan sulit mendapat kepercayaan orang lain. Meskipun pada suatu waktu ia
berkata benar, orang lain tetap saja punya pikiran, jangan-jangan dalam perkataannya ada kebohongan juga.
Andaikata orang yang terbiasa berdusta itu ingin agar
kebohongannya terus berkurang sekali pun, maka
kebohongan itu tidak mungkin menjauh darinya
dengan segera. Diperlukan usaha yang keras dan tak
sebentar, hingga akhirnya ia dapat membiasakan diri
kembali untuk bisa berkata jujur.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 204-205.
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3 Taubatlah Sebelum
Azab Tiba

A

da dua macam manusia. Pertama manusia yang
selalu dalam ﬁtrah baik, yang berada di garis
muka dalam menerima hal-hal yang baik. Manusia seperti ini bersifat bijaksana dan cerdas. Contohnya Abu Bakar r.a.
Kedua, manusia yang bebal, yang baru akan tersentak
oleh kebenaran ketika ada sesuatu yang tiba-tiba menimpa dirinya.
Aku berkata kepadamu. Berdoalah kepada Allah agar
engkau diberi perlindungan dan keselamatan, sebelum
murka Allah diturunkan.
Ingatlah! Doamu akan dikabulkan, bila saat berdoa,
di dalam hatimu terdapat kesedihan dan ratapan. Dengan doa semacam itu, musibah dan murka Ilahi akan
terhindarkan. Tetapi tatkala cobaan telah tiba, maka
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doa-doamu di saat itu, meskipun disertai dengan ratapan hati, tidak akan mengandung daya tarik bagi Allah
untuk mengabulkan doa itu.
Pahamilah dengan sungguh-sungguh. Jika sebelum
datang musibah hatimu melunak, dan kamu menangis
memohon pertolongan ke hadirat Allah Ta'ala untuk keselamatanmu dan keluargamu, maka kamu, keluarga-

Jika engkau bertaubat, tetapi kemudian
engkau tetap berperilaku seperti orang-orang
yang asyik dengan urusan duniawi, maka
taubatmu itu tidak akan ada faedahnya
mu dan anak-anakmu akan diselamatkan dari azab musibah.
Tetapi jika engkau bertaubat, tetapi kemudian engkau tetap berperilaku seperti orang-orang yang asyik
dengan urusan duniawi, maka taubat itu tidak akan ada
faedahnya.
Taubatmu (baiatmu, pent.) di bawah tanganku membutuhkan kematian hawa nafsumu, agar engkau mengalami kelahiran lagi dalam kehidupan yang baru.
Baiat, bila tidak berasal dari hati, tidak akan ada buahnya. Allah Ta’ala menghendaki, hatimulah yang
menyatakan baiat kepadaku, bukan pernyataan di lisan
saja. Karena itu, barangsiapa dengan tulus hati meneSentuhan Ruhani Imam Zaman | 21

rima dan mempercayai aku, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh dari dosa, maka sesungguhnya Allah itu
Maha Pengampun, Maha Pengasih.
Semua dosanya tentu akan diampuni. Dia akan seperti seorang bayi yang baru lahir dari rahim sang ibu
dalam keadaan tak berdosa. Lalu para malaikat akan
menjaga dan melindunginya.
Andaikata di suatu desa ada seorang hamba yang
saleh semacam itu, maka dengan kemurahanNya Allah
Ta'ala akan menjaga dan melindungi seluruh desa itu
dari kehancuran. Ini semata dilakukanNya demi hamba yang saleh itu. Tetapi apabila kehancuran itu tiba,
maka kehancuran itu akan menimpa semuanya. Tetapi
juga Allah pasti akan menyelamatkan hambaNya yang
saleh dengan cara apa pun.
Demi seorang hamba yang saleh, orang lain pun diselamatkan. Itulah sunatullah. Pendek kata, Allah Maha
Penyayang. Tetapi orang-orang yang zalim dan selalu
berbuat kejahatan, pada akhirnya akan ditangkap oleh
Allah dengan cara yang sangat buruk. Lihatlah, bagaimana kaum Nabi Luth a.s. dihancurkan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 134-135
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4 Rahasia
Umur Panjang

S

etiap orang mendambakan umur panjang. Tetapi
sangat sedikit orang yang memikirkan cara bagaimana agar umurnya bisa panjang.

Mengenai hal ini, Quran Syarif menjelaskan:

ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
َْ
ض
ِ واﻣﺎﻣﺎﻳﻨﻔ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ِﻓﻰ ا ر
“Adapun apa yang berguna bagi manusia, ia akan
tetap tinggal di bumi.” (Ar-Ra’d, 13:17)

Ya, kepada orang-orang yang menebarkan manfaat
kepada orang lain, Allah Ta'ala menjanjikan umur panjang baginya.
Ada dua aspek dalam syariat. Pertama, beribadah
kepada Allah Ta'ala. Kedua, berbelaskasihan kepada
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sesama makhluk. Ayat di atas menekankan aspek yang
kedua, karena ahli ibadah yang sempurna (kamil 'abid)
adalah dia yang membawa manfaat untuk orang lain.
Dalam aspek yang pertama terdapat tahapan yang
pertama, yakni ketauhidan dan kecintaan kepada Allah
Ta'ala. Dalam mewujudkan tauhid dan cinta kepada
Allah pun, ada kewajiban bagi manusia untuk memberi
manfaat kepada yang lain.
Caranya yang utama ialah selalu memberikan nasehat kepada umat manusia untuk mewujudkan cinta pada Allah Ta’ala dan menegakkan keesaanNya (tauhid).
Sebagaimana disebutkan dalam ayat:

َ
ّ ْ
َوﺗ َﻮا َﺻ ْﻮا ﺑِﺎا َ ِﻖ
“Dan saling memberi nasehat tentang kebenaran.”
(Al-’Ashr, 103:3)
Terkadang ada orang yang mengerti suatu perkara,
tetapi tidak bisa membuat orang lain mengerti akan perkara itu. Untuk itu, hendaklah ia berusaha memberikan
pengertian dan memberikan manfaat kepada orang lain.
Berbelaskasihan kepada sesama makhluk, demi
memperpanjang usia, bisa dilakukan misalnya dengan
berusaha mendayagunakan akal untuk menemukan
dan menyajikan jalan atau cara yang bermanfaat bagi
orang lain.
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Ada ayat lain (yang mengisyaratkan tentang panjang
umurnya para ahli ibadah),

ُُ َ َ َ
ُ ُ
ُْ
ﻗﻞ َﻣﺎﻳ َ ْﻌ َﺒﺆاﺑِﻜ ْﻢ َرﺑِّﻰ ﻟ ْﻮ ُدﻋﺂؤ ْﻢ
“Katakanlah, Tuhanku tidak memedulikan kamu
sedikit pun, sekiranya bukan karena doa (ibadah)
kamu.” (Al-Furqan, 25:77)

Ayat ini bisa juga diartikan, “Dia pasti peduli kepada
ahli ibadah.”
Kami yakin, orang yang telah mencapai pengenalan
sempurna (kamil ma’rifat) kepada Allah dan Rasul-Nya,
tidak akan pernah bisa berdiam diri. Dia yang mabuk
dengan kenikmatan ma’rifat, akan berusaha sekeraskerasnya untuk mengabarkan kenikmatan itu kepada
yang lain.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 166-167
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5 Umur Nabi Suci
Yang Diberkati

A

llah Ta’ala berﬁrman, sebagaimana termaktub
dalam Quran Syarif,

ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
َْ ْﺚ ا
ض
ر
ِ
ِ واﻣﺎﻣﺎﻳﻨﻔ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜ

“Adapun apa yang berguna bagi manusia, ia akan
tetap tinggal di bumi.” (Ar-Ra’d, 13:17)

Siapa saja yang bermanfaat bagi dunia, pada hakikatnya ia dipanjangkan umurnya. Dan barangsiapa menyatakan umur Nabi Suci Muhammad saw. pendek, berarti
ia menyanggah hujjah ini. Sanggahan yang sama sekali
salah. Sebab, beliau telah mencapai tujuan yang sebenarnya dari hidup seorang manusia.
Nabi Suci Muhammad saw. hadir di dunia ini ketika
keadaan zaman secara alamiah membutuhkan seorang
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pembimbing atau pembaharu. Tatkala ia wafat meninggalkan dunia fana ini, ia telah mencapai keberhasilan sepenuhnya dalam tugas kerasulan beliau. Karena itu,
selain Nabi Suci Muhammad saw., tak ada nabi lain lagi
yang mendapat ﬁrman:

ُ َ ُ َْ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ
ْﻢ دِﻳْ َﻨﻜ ْﻢ َواﺗ َﻤ ْﻤﺖ َ ﻠ ْﻴﻜ ْﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤ ِﺘﻰ
ﻤﻠﺖ
ُ
َ
ْ
ُ ْ ََ
َﺖ
ُﻢ ا ِ ْﺳ َم دِﻳْ ًﻨﺎ
ور ِﺿﻴ

َ َ ْ َ َْ
اﻟﻴﻮم ا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu
agamamu, dan Aku lengkapkan nikmatKu kepadamu,
dan Aku pilihkan untukmu Islam sebagai agama.”
(Al-Maidah, 5:3)

Nabi Suci Muhammad saw. meninggalkan dunia dengan kesuksesan yang paripurna. Dan beliau menyaksikan hasil usahanya itu, dengan mata kepalanya sendiri.
Allah berﬁrman,

ُ ْ َ ْ َ ّٰ ُ
ا ِ واﻟﻔﺘ
ٰ
ً ُ ْ َن ِﻓﻰ ِدﻳْﻦ ا ّ اَﻓْ َﻮ
اﺟﺎ
ِ ِ

ْ َ ﺂءﻧ
َ ا َِذ
َ اﺟ
ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ
ﺎس ﻳَﺪﺧ
وراﻳﺖ اﻟﻨ

“Tatkala datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Dan engkau melihat manusia masuk dalam agama
Allah dengan berbondong-bondong.”
(An-Nashr, 110:1-2)
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Dalam keadaan semacam itu, maka tidaklah tepat
bila ada yang mengatakan bahwa umur beliau saw. itu
pendek. Sebaliknya, justru keberkahan dan kemanfaatan beliau mengabadi.
Karena beliau, pintu keberkahan terbuka di setiap
zaman. Sebab itulah beliau disebut sebagai “Nabi yang
Hidup,” yang mencapai kehidupan yang hakiki. Dari beliau, orang memperoleh kehidupan.
Sungguh, Nabi Suci Muhammad saw. telah memperoleh umur panjang yang penuh berkah.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 173
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6 Kunci
Pintu Surga

O

rang yang tak sepenuhnya iman kepada Allah
Ta’ala, tidaklah mungkin bisa beroleh kedamaian yang sejati.

Lihat saja orang yang punya uang banyak, tapi tak
beriman kepada Allah Ta’ala. Tatkala uangnya dibawa
lari pencuri, ia tak lagi mampu berkata-kata tentang peristiwa itu. Dan pada akhirnya, orang yang disebut-sebut
hidup dalam surga dunia itu, ditemukan bunuh diri.
Betapa sering orang melakukan bunuh diri oleh sebab perkara kecil. Orang-orang semacam itu lemah jiwanya, pengecut. Dengan kesedihan sedikit saja, ia tak
mampu menanggungnya.
Barangsiapa yang tak mampu menanggung kesedihan dan tak kuat menghadapi musibah, tidak ada alat apa
pun yang bisa membuatnya tenang dan damai.
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Kenikmatan dan kesenangan yang sejati hanya bisa
diperoleh dengan takwa. Barangsiapa bertakwa, ada ketenangan dan kesenangan abadi di dalam hatinya.
Perhatikan! Bilamana seseorang memiliki hubungan
yang baik dengan sahabat atau kekasihnya, tentulah dia
akan merasa senang sekali. Begitu pula dengan orang
yang memiliki hubungan baik dengan Allah Ta’ala, niscaya dia akan memperoleh kesenangan atau kebahagiaan sejati. Apa yang bisa diharapkan dari Tuhan, jika
orang tak memiliki hubungan dekat dan ikatan yang erat
denganNya?

Orang yang memiliki ketakwaan sejati
dan mempunyai hubungan baik dengan
Allah Ta’ala, ia akan memperoleh
kebahagiaan abadi
Di negara-negara maju ditemukan banyak orang bunuh diri. Sebab, tak ada ketenangan di dalam hati mereka. Hanya karena berkekurangan di dalam pemenuhan
kebutuhan duniawinya, mereka lantas bunuh diri.
Sebaliknya, orang yang memiliki ketakwaan sejati
dan mempunyai hubungan baik dengan Allah Ta’ala, ia
akan memperoleh kebahagiaan abadi, yang ia capai melalui iman yang sejati.
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Segala sesuatu di dunia ini mengalami perubahan.
Berbagai macam malapetaka datang dan pergi silih berganti, seperti serangan penyakit, ditinggal mati anak,
dan sebagainya. Pendek kata, ada saja kesedihan dan
penderitaan.
Pada hakikatnya, dunia ini tempat ujian dan musibah. Tetapi sungguh, musibah bisa membuat manusia
tidak gampang terlena dengan kenyamanan.
Semakin luas hubungan manusia dengan sesama manusia, semakin luas pula medan musibahnya. Tingkat
musibah manusia yang terhubung dengan manusia lainnya, bisa berkembang dari satu, menjadi empat puluh
kali lipat kesedihan.
Jika ia hanya seorang diri, maka kesedihannya mungkin lebih sedikit. Lain halnya apabila dia mempunyai
hubungan dengan istri, anak, ibu, ayah, saudara perempuan atau saudara laki-laki, dan hubungan lainnya, lalu
salah seorang di antara mereka mengalami kesulitan,
maka hal ini bisa menjadi musibah yang lebih menyedihkan lagi.
Ada anggapan yang salah bahwa hanya dengan harta
manusia bisa hidup bahagia. Tapi coba perhatikan! Ada
orang yang mempunyai harta berlimpah, tetapi kesehatan lambungnya tidak baik, misalnya, apakah dia bisa
merasakan kehidupan surgawi di dunia ini? Sama sekali
tidak.
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Ketahuilah! Harta bukanlah yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan hakiki. Sungguh, hubungan
baik dengan Allah Ta’ala sajalah yang bisa memberikan
kehidupan surgawi dipandang dari sudut apa pun.
Sebab Allah Ta’ala berkuasa mencegah datangnya
musibah dan meniadakan keterbatasan harta darinya.
Atau seandainya ada musibah nenimpanya, Allah akan
menganugerahkan kekuatan dan semangat dalam hatinya, sehingga dia mampu menghadapinya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 221-222
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7 Kehidupan
Surgawi

A

da berbagai unsur yang dapat memenuhi keselamatan dan kesejahteraan manusia. Semuanya tidak berada dalam kekuasaan seorang raja,
melainkan hanya berada di tangan Allah, satu Zat yang
merupakan Raja bagi semua raja, dan Yang memberi
menurut apa yang Dia kehendaki.
Kita bisa lihat orang-orang yang mempunyai banyak
uang dan fasilitas hidup serba ada, tetapi mereka menderita penyakit paru-paru, misalnya. Kehidupan mereka
tampak pahit dan menyedihkan.
Siapakah yang dapat mengelola jutaan musibah yang
menghampiri manusia? Jika dengan musibah itu ada kesedihan, siapakah yang bisa memberikan kekuatan untuk sabar menghadapinya? Hanya Allahlah yang bisa
memberikan semua itu.
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Kesabaran adalah perkara yang besar. Saat musibah
besar melanda, kesabaran dapat menghindarkan manusia dari kesedihan yang berlarut-larut.
Ada orang kaya dan berkuasa, yang berlaku sombong
pada waktu mereka sehat, aman, dan senang. Tetapi tatkala ditimpa sedikit saja kesusahan, mereka seperti kanak-kanak yang menjerit rewel.
Kita tidak bisa mengatakan, orang kaya dan berkuasa
semacam itu tidak pernah tersentuh oleh musibah, dan
keluarganya tidak pernah tersentuh kesedihan. Sebab
faktanya, di dunia ini tak ada seorang pun yang tak pernah terkena musibah.

Kesabaran adalah perkara yang besar.
Saat musibah besar melanda, kesabaran
dapat menghindarkan manusia dari
kesedihan yang berlarut-larut
Ingatlah baik-baik. Kehidupan surgawi hanya mungkin diperoleh oleh orang yang memperoleh karunia dari
Allah Ta'ala.
Salah besar bila engkau melihat seseorang mengenakan pakaian bersih dan rapi, lantas engkau katakan, dia
tengah mempertunjukkan kehidupan surgawinya.
Sekali tempo bertanyalah kepadanya, niscaya akan engkau ketahui yang sebenarnya. Bisa jadi dia akan mence34 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

ritakan kepadamu, soal begitu banyak musibah dan kesedihan yang pernah dialaminya.
Salah besar, jika kau anggap seseorang bebas dari masalah dan mengenyam kehidupan sorgawi, hanya karena
engkau lihat mereka mengenakan baju bagus, naik kendaraan mewah, dan mabuk minuman keras. Kebebasan
hidup mereka itu sendiri adalah neraka, sebab hal itu
meniscayakan tidak adanya hubungan baik mereka dengan Allah Ta’ala.
Anjing yang makan bangkai, atau melakukan keburukan, apakah ia mengalami kehidupan surgawi? Demikian pula manusia yang makan barang haram, berbuat
jahat, tidak membedakan antara haram dengan halal,
dan menjalani kehidupan terkutuk, adakah hubungannya semua itu dengan kehidupan surgawi? Tidak. Sama
sekali tidak!
Sungguh, kehidupan surgawi hanya bisa diperoleh
dan dialami oleh orang-orang yang beriman sepenuhnya kepada Allah Ta’ala. Allah berﬁrman:

ْ ّٰ
﴾۱۹۶﴿ َ ِ ِ اﻟﺼ

َّ َ ُ َ
وﻫ َﻮ ﻳَﺘ َﻮ

َ َ َ َّ ّ ٰ ۧ َ
ٰ
ا ِّن َو ِ ِّ ا ُ اﻟ ِﺬ ْي ﻧ ّﺰل ا ۡ ِ ﺘ َﺐ

“Sesungguhnya pelindungku adalah Allah, Yang
menurunkan Kitab, dan Dia melindungi orang-orang
yang saleh.” (Al A'raf, 7:196).
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Sesuai dengan janji Allah dalam ayat ini, orang yang
beriman sepenuhnya kepada Allah dan beramal saleh, ia
berada di bawah perlindunganNya. Adapun orang yang
jauh dari Allah, setiap hari dan setiap saat hidupnya akan
dibayangi oleh ketakutan dan penderitaan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 222-223
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8 Syarat
Terkabulnya Doa

S

alah besarlah orang yang menetapkan segala bentuk persyaratan agar sebuah doa dikabulkan oleh
Allah Ta’ala.

Orang-orang suci sekali pun, yang memperoleh rahmat dan berkah dari Allah Ta’ala, juga memperolehnya
melalui berbagai kesulitan. Tetapi mereka menempuhnya dengan penuh kesabaran, sehingga mereka lebur
(fana) di jalanNya. Allah Ta’ala benar-benar membersamai mereka.
Orang-orang yang tak berhenti mencela karena tak
terkabulkan d0a-doanya, sesungguhnya tengah membuktikan dan menguatkan kesesatan jiwa mereka sendiri. Orang yang mempunyai pikiran semacam itu akan
gagal dan bernasib buruk. Aku tidak dapat mencegah
hari-hari buruk mereka.
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Orang yang menetapkan standar bahwa bukti kebenaran wali dan utusan Allah adalah terkabul atau terpenuhinya setiap doa yang sesuai dengan keinginannya,
akan mendapatkan kekecewaan. Bila ada wali atau utusan Allah yang menyatakan hal seperti itu, sungguh dia
berdusta.
Nabi Ya’qub a.s. tak henti-hentinya berdoa selama
empat puluh tahun. Perhatikanlah juga kehidupan Nabi
Suci Muhammad saw. di Mekah, yang ditimpa cobaan
sekian lamanya. Apakah mungkin beliau saw. tidak berdoa?
Barangsiapa tidak mengenal ilmu Allah, dia tak bisa
memahami rahasia ini. Dalam riwayat, ada orang yang
beriman kepada Nabi Suci Muhammad saw., tetapi ia
malah menjadi buta. Sebab itu, dia berkata bahwa Islam
tidak mengandung berkah atau keuntungan baginya.
Lantas ia pun menjadi murtad.
Aku juga membaca, dalam salah sebuah kitab, bahwa
untuk memperoleh kemenangan, Imam Husain r.a. banyak berdoa. Hingga suatu malam, beliau melihat Nabi
Suci Muhammad saw. dalam mimpinya dan bersabda,
“Takdirmu adalah mati syahid. Andai engkau tidak bersabar, maka namamu akan dihapus dari daftar golongan
orang yang saleh.”
Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 273-274
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9 Kriteria Agama
Yang Benar

M

engenal agama yang benar itu penting, tidak
hanya untuk zaman sekarang ini saja, tetapi
untuk sepanjang zaman.

Setidaknya ada dua kriteria suatu agama bisa disebut
benar. Pertama, suci ajarannya. Sebab, ajaran yang suci
tidak akan bertentangan dengan akal dan hati nurani
manusia. Dan tidaklah mungkin ada perkara kotor di dalam ajaran yang berasal dari Allah Ta’ala.
Kedua, agama itu berkaitan erat dengan rangkaian
pendukung samawi, sehingga dengan lantaran agama
itu manusia bisa mengenal Allah, menyaksikan semua
sifat-Nya, dan kemudian selamat dari kehidupan yang
penuh dosa.
Meskipun manusia masuk dalam agama yang benar,
tetapi bila dia tidak memperoleh tanda bukti, maka siaSentuhan Ruhani Imam Zaman | 39

sialah semuanya. Ibarat sumber air yang berada di tempat yang dikelilingi bukit atau tebing, atau terletak di semak berduri, maka sumber air itu menjadi sia-sia, karena tak ada orang yang bisa menjangkaunya.
Singkat kata, syarat wajib beragama yang benar adalah melalui berbagai cara atau penyebab yang bisa mewujudkan ma’rifatullah (pengenalan pada Allah) secara
sempurna. Dalam agama yang benar seharusnya terdapat cara dan sarana untuk menarik manusia ke arah
Tuhan, dan menumbuhkan keyakinan sempurna untuk
bertemu denganNya.

Banyak orang mengaku beriman kepada
Tuhan. Tetapi perbuatan mereka menampakkan dengan jelas bahwa mereka sesungguhnya mengingkari keberadaan Tuhan.
Banyak orang di dunia ini yang mengaku beriman
kepada Tuhan. Tetapi perbuatan mereka menampakkan
dengan sangat jelas bahwa mereka sesungguhnya mengingkari keberadaan Tuhan.
Dalam berbagai kitab karanganku, aku berkali-kali
menyatakan bahwa jika manusia percaya sepenuhnya
kepada adanya Allah Ta’ala, maka tentulah dia sama sekali tak akan berdekat-dekat dengan keburukan.
Ambillah ibarat! Bila seorang melihat ada ular masuk
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ke dalam sebuah lubang, maka tentu tak akan pernah dia
mendekati dan bahkan memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Sama halnya, bila orang yakin ada binatang buas di dalam sebuah hutan, tentulah pula dia tak
akan memasuki hutan itu.
Kita tentu juga tidak akan memakan makanan yang
kita ketahui mengandung racun. Ini bukti bahwa manusia tidak mungkin akan mendekat atau melibatkan diri
pada sesuatu yang dia anggap akan merusak dan merugikan dirinya.
Lalu apa sebab ada orang yang merampas hak-hak
orang lain? Misalnya dengan mengganggu, menerima
suap, mencuri, berbuat jahat, dan tidak mengendalikan
amarahnya.
Saat tubuhnya masih kuat, dia melakukan berbagai
macam ketidakadilan dan keburukan. Setelah memasuki usia senja, barulah ia sadar dan lantas meninggalkan
semua perbuatan buruk dan dosa.
Semua itu terjadi karena dia tidak beriman dan tidak
yakin pada adanya Allah.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 307-309
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10 Manfaatkan Usia
Dengan Bijak

K

etahuilah, usia muda adalah anugerah. Adalah
ironi jika ada seorang pemuda atau pemudi
yang melalui masa mudanya dalam kemalasan.
Seolah dia tak ingat mati, dan bahkan selalu terlibat dalam perbuatan-perbuatan buruk. Tatkala tiba saatnya
insaf, dia tak mampu berbuat banyak, sebab waktu terlalu singkat.
Di usia 30, 35 sampai 40 tahun, terjadi begitu banyak
perkembangan diri dalam hidup seorang manusia, bahkan hingga mencapai puncaknya. Lewat dari itu, mulailah terjadi penurunan, menjadi tua, bahkan terkadang
ada juga yang lumpuh. Begitu banyak keinginan manusia dalam hidupnya. Sebagian terpenuhi, sebagian lainnya tidak.
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Bila diperhatikan, seiring dengan perjalanan waktu,
keinginan-keinginan di masa lalu itu seperti gelembung
yang cepat sekali musnah, tidak lagi berada dalam genggaman. Tentu tidaklah ada faedahnya mengingat-ingat
kemudahan, kenyamanan dan kecukupan di masa lalu.
Sebaliknya, dengan membayangkannya, akan bertambah-tambahlah kesedihan kita. Sebab itu, orang yang bijak akan mencurahkan hidupnya di masa sekarang ini.

Tidak ada faedahnya mengingat-ingat
kemudahan, kenyamanan, dan kecukupan di
masa lalu. Orang bijak mencurahkan
hidupnya di masa sekarang ini.
Masa tua itu tidak enak. Manusia yang mengalami
usia tua sebelum ajal menjemputnya, kekuatannya seolah-0lah sirna. Gigi-giginya sama tanggal, penglihatannya kabur, bentuk tubuhnya pun menjadi rusak.
Pada usia tua, sebagian orang menderita berbagai
penyakit berat. Kadangkala sebagian yang lain ada pula
yang ingin membebaskan diri dari berbagai penderitaan
dan cobaan itu dengan bunuh diri.
Dalam keadaan demikian, tentulah akan bertambah
berat rasanya penderitaan mereka, tatkala menyaksikan
buruknya akhlak anak-anak mereka. Di saat-saat seperti
itu, orang baru akan tersadar, bahwa mereka telah mela-
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kukan kesalahan dengan menghabiskan umur secara
sia-sia.
Orang cerdas dan bijak adalah orang yang senantiasa
mencurahkan perhatiannya kepada Allah. Dia meyakini
Allah itu Esa, dan tidak menyekutukanNya dengan apa
pun atau siapa pun.
Ribuan cobaan datang bertubi-tubi dalam kehidupan
manusia. Karena itu, ingat baik-baik, tak ada yang bisa
membebaskan manusia dari berbagai cobaan itu kecuali
Allah. Dialah yang menanamkan cinta dalam hati kedua
orangtuamu. Andaikata Allah tak menanamkan cinta
itu dalam hati mereka, maka mereka tidak akan bisa
merawat dan memeliharamu.
Sebab itu, janganlah engkau menyekutukan Allah!

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 304-306
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11 Hidup di Dunia
Sebentar Saja

M

anusia yang hanyut dan tenggelam dalam
perkara duniawi, di dadanya terdapat semacam jilatan api, yang menjadikannya seolah-olah terperangkap dalam cobaan. Manusia yang
tenang dan damai dalam kehidupan di dunia ini adalah
manusia yang terbebas dari kesulitan dan tekanan soal
duniawi.
Alkisah, ada seorang muda bepergian dengan menunggang kuda. Di jalan, ia bertemu dengan seorang
darwis. Bertanyalah ia kepada sang darwis, “Darwis, bagaimana keadaanmu?” Sang darwis menjawab, “Keadaanku tak beda seperti orang yang semua keinginannya
telah terpenuhi.”
Si penunggang kuda merasa heran dengan jawaban
darwis itu. Lantas ia bertanya lagi, “Darwis, bagaimana

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 45

caranya agar kau bisa mencapai semua keinginanmu?”
Sang Darwis menjawab, “Saat aku meninggalkan semua
keinginanku, maka aku telah mencapai semuanya.”
Singkat kata, ketika manusia selalu sibuk mengejar
pencapaian atas semua keinginannya, maka di saat itulah dia menderita. Tetapi jika dia berusaha qana'ah dan
melepaskan keinginan-keinginannya, maka seakan-akan dia telah mendapatkan semuanya.

Umur kehidupan di dunia ini ibarat
sepotong es batu. Bagaimanapun cara kita
menyimpannya, ia tetap akan mencair juga
Kehidupan di dunia ini, bagaimanapun, akan berakhir. Umur kehidupan di dunia ini seperti sepotong es
batu. Bagaimanapun cara kita menyimpannya, misalnya
kita bungkus es itu dengan kain dan menyimpannya dalam kotak yang rapat, ia tetap akan mencair.
Demikian juga halnya dengan kehidupan kita. Apapun rencana dan strategi yang kita laksanakan untuk
mempertahankannya, ia tetaplah akan berakhir juga.
Jatah usia kita akan habis. Dan entah sedikit atau banyak, tentu akan ada yang berubah dalam diri kita setiap
harinya.
Di dunia ini ada banyak dokter dan tabib, tetapi tidak
ada seorang pun dari mereka yang bisa menuliskan resep
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untuk mempertahankan dan melanggengkan umur kehidupan kita di dunia ini.
Karena berkeinginan memiliki umur panjang, manusia terkadang terjerat dalam tipu daya nafsu. Adakalanya, saat ditanya soal usia, seseorang menjawab 55 tahun, padahal saat itu usianya sudah 65 tahun.
Perhatikanlah, setelah manusia berumur 60 tahun,
kekuatannya tentu saja mulai melemah. Sangat beruntung orang yang bisa mencapai umur 80 atau 82 tahun, dan sampai batas tertentu, kekuatannya masih baik. Sebab, tidak sedikit manusia dalam usia itu menjadi
pikun. Mereka tidak lagi akan dilibatkan dalam musyawarah, misalnya, sebab tak ada lagi cahaya pada akal mereka.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 303-304
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12 Hadirkan Hati
Dalam Shalatmu

A

ku nasihatkan kepadamu, janganlah engkau
melaksanakan shalat tanpa gairah dan tanpa
menghadirkan hatimu. Hadirkanlah hatimu
saat menjalankan shalat. Dengan demikian, kalian akan
memperoleh kepuasan dan kenikmatan.
Umumnya, orang menunaikan shalat tanpa disertai
upaya untuk menghadirkan hatinya. Malahan, mereka
selalu tampak tergesa-gesa menyelesaikan shalat, tetapi
memanjatkan doa-doa yang sangat panjang sesudahnya.
Padahal, shalat adalah mi'raj-nya orang-orang beriman, tempat kita memanjatkan doa. Sebab, di dalam
shalat terdapat induk doa (ummul ad'iyyah), berbunyi:
ihdinash shiraathal-mustaqiim, pimpinlah kami pada
jalan yang benar.
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Manusia tidak akan pernah mencapai kedekatan
dengan Allah Ta’ala, selama ia tidak menegakkan shalat.
Dalam Quran disebutkan, “aqimish shalaah,” tegakkanlah shalat (Bani Israil, 17:78).* Sebab, orang yang bisa
menegakkan shalat akan memperoleh kemanfaatan
bagi ruhaninya, dan dia akan asyik dalam doanya.
Shalat itu ibarat minuman keras. Sekali orang meminumnya, ia tak akan bisa melupakan nikmatnya, dan akan selalu mabuk dengannya. Dalam shalat terkandung
daya tarik, sehingga andaikata di sepanjang usianya orang hanya mencicipinya sekali saja, dia akan selalu merasakan pengaruhnya.
Orang beriman tentu sering duduk bangun dan sibuk
berdoa. Tetapi cara orang berdoa sesudah shalat yang
lazim ada di negeri ini sangatlah mengherankan. Di
sebagian masjid, doa yang dipanjatkan bakda shalat begitu panjangnya, sehingga andaikata waktu itu digunakan untuk berjalan, ia bisa menempuh setengah mil perjalanan jauhnya.
Sebab itu, aku nasihatkan kepadamu, perbaiki dan
bereskanlah shalat kalian, karena inilah pokok doa.

* Maksudnya adalah menegakkan shalat secara lahiriah, yakni dengan
menyempurnakan syarat dan rukunnya, dan menegakkam shalat secara
batiniah, yaitu dengan menghadirkan hati dalam shalat dan memahami
serta menghayati apa yang diucapkan dalam shalat, pent.
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Dalam shalat terkandung daya tarik,
sehingga andaikata di sepanjang usianya
orang hanya mencicipinya sekali saja, dia
akan selalu merasakan pengaruhnya.
Coba renungkan, berapa orang telah melaksanakan
shalat berkali-kali selama 30 tahun. Tetapi masih saja ia
hampa dari kenikmatan rohani. Tak ada pengaruh ruhani, kekhusyu’an dan kekhudu’an. Sebab, shalat mereka
tidak dilakukan seperti yang dimaksudkan oleh Allah.
Dalam Quran, ia disebut wail (celaka), karena lalai dalam shalatnya, sehingga hambarlah shalatnya.
Orang yang memiliki permata yang amat berharga,
dengan diberi ganti uang, adakah dia akan membuangnya? Tentu tidak. Tetapi pertama-tama dia akan berusaha menjaga dan menyelamatkan permata itu, sebelum
uang itu ada dalam genggamannya.
Karena itu, pertama dan yang utama kita harus menegakkan shalat sebagai sesuatu yang amat berharga. Sudah seharusnyalah kita melakukan shalat dengan benar,
dengan tertib, dan memahami bacaannya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 327-328
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13 Pentingnya
Mubaligh

J

amaah kita perlu sekali menyiapkan mubaligh. Tetapi mubazir adanya bila mubaligh kita tidak memiliki keunggulan dibanding mubaligh-mubaligh lain.
Mubaligh yang kita harapkan haruslah memenuhi beberapa kriteria.
Pertama, orang yang dapat memperbaiki dirinya sendiri terlebih dahulu, sebelum berusaha memperbaiki orang lain. Dia musti mampu memperlihatkan kesucian
dalam tingkah lakunya, agar contoh-contoh baiknya berpengaruh pada orang lain.
Amal baik adalah nasihat yang terbaik. Barangsiapa
memberi nasihat, tetapi dia sendiri tak mengamalkannya, maka dia juga tak akan bisa membuat orang lain
mengamalkannya. Nasihat itu tak akan bisa berpengaruh baik kepada orang lain. Bahkan sebaliknya, nasihat

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 51

itu justru akan menjadi bumerang baginya.
Saat para pendengar nasihat itu melihat bahwa pemberi nasihat sendiri tidak mengamalkan nasihatnya, mereka akan menganggap nasihat-nasihatnya itu sebagai
omong kosong belaka. Sebab itu, hal pertama dan utama
yang diperlukan bagi seorang mubaligh adalah perbaikan atas amal perbuatannya sendiri.

Barangsiapa memberi nasihat, tetapi dia
sendiri tak mengamalkannya, maka dia juga
tak akan bisa membuat orang lain
mengamalkannya
Kedua, hal yang sangat diperlukan bagi seorang mubaligh adalah pengetahuan yang benar tentang akidah
dan perkara-perkara lain yang kita sampaikan ke publik.
Pertama-tama ia harus sudah memahami akidah dan
perkara itu dengan sebaik-baiknya, tidak kurang ilmunya, agar di hadapan para lawan dia tidak dipermalukan.
Dan ketika ada seseorang mencela serta menentangnya,
dia tidak bingung dan gelisah bagaimana menjawabnya.
Singkatnya, menguasai ilmu yang benar itu sangat
penting.
Ketiga, mubaligh kita perlu memiliki kekuatan dan
keberanian sedemikian rupa, sehingga dengan hati dan
lisan yang mantap, ia dapat mengungkapkan kebenaran
dengan penuh keberanian tanpa ada ketakutan. Hatinya
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tidak bisa dipengaruhi atau digoda dengan iming-iming
kekayaan atau kekuasaan dalam menyampaikan kebenaran.
Apabila ketiga hal di atas terpenuhi, maka mubaligh
kita akan dapat memberikan manfaat. Keberanian adalah salah satu unsur yang akan memunculkan daya tarik.
Tapi selain itu dibutuhkan dua hal lainnya, yang tanpa
itu daya tarik ini tidak akan terwujud, yakni ilmu dan
ketakwaan yang paripurna.
Ilmu tanpa ketakwaan tidak akan memberikan faedah. Sebaliknya, ketakwaan tanpa adanya ilmu tidaklah
mungkin terwujud. Sebab, menurut sunatullah, ketika
manusia memperoleh ilmu yang paripurna, maka dia
akan malu bila melakukan perbuatan buruk, dan juga
tidak akan suka dengan perbuatan buruk itu.
Jadi, sudah seharusnyalah mubaligh kita memenuhi
tiga kriteria di atas. Mubaligh semacam itu kita butuhkan, karena kita sering menerima surat dari luar yang
intinya minta jawaban untuk pertanyaan tertentu, atau
menyampaikan kritikan yang perlu tanggapan.
Jika mubaligh kita memiliki ilmu yang benar, pengetahuan yang luas, dan membaca buku-buku kita dengan
saksama, maka dia tak akan mengalami kesulitan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 233-234
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14 Ujian Pasca
Bai’at

S

eharusnya, sesudah engkau menyatakan bai’at,
terjadi perubahan dalam dirimu. Sebab, jika sesudah mengikrarkan bai’at tidak terjadi perubahan yang berarti dalam diri seseorang, berarti dia tidak
menghargai bai’atnya.
Bai’at bukanlah permainan anak-anak. Seseorang bisa disebut berbai’at dengan sesungguhnya, bila dia mencapai kematian atas kehidupan sebelumnya, dan kemudian memulai kehidupan yang sama sekali baru.
Orang yang melakukan bai’at akan mengalami perubahan dalam berbagai hal. Relasi-relasi sebelumnya terhapus, lalu muncul relasi-relasi yang baru.
Tatkala para Sahabat r.a. menjadi muslim, muncul
persoalan pada sebagian di antara mereka. Mereka, misalnya, terpaksa berpisah dengan keluarga dan sahabat
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Seseorang bisa disebut berbai’at dengan
sesungguhnya, bila dia mencapai ‘kematian’
atas kehidupan sebelumnya, dan kemudian
memulai kehidupan yang sama sekali baru
mereka. Umar bin Khattab r.a. contohnya.
Sebelum masuk Islam, Umar sering bertemu dengan
Abu Jahal. Bahkan dalam sejarah ada tertulis, Abu Jahal
pernah berencana menghabisi nyawa Nabi Muhammad
saw. dan menyiapkan sejumlah uang sebagai hadiah bagi orang yang berhasil membunuhnya. Umar pun terpilih melaksanakan tugas itu.
Umar lantas mengasah pedang, dan mencari waktu
yang tepat untuk membunuh Nabi Suci saw. Umar tahu
bahwa pada tengah malam, Nabi Suci saw. biasa ke Ka’bah dan menjalankan shalat di sana. Maka suatu malam,
secara sembunyi-sembunyi, Umar pergi ke Ka’bah. Dalam satu riwayat Umar bercerita,
“Aku melihat Nabi Muhammad saw. sangat khusyu'
berdoa dalam sujudnya, hingga aku tak punya keberanian untuk mengayunkan pedangku. Aku pun lantas
membuntuti perjalanan pulangnya usai shalat. Tak
dinyana, ia mendengar langkah kakiku, dan bertanya:
“siapa kau?” Umar, jawabku. Lalu ia berkata: “Ya Umar,
siang dan malam engkau tak henti-hentinya membuntutiku.” Dari perkataannnya, aku merasa, sekarang ia
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akan berdoa yang buruk tentangku. Oleh sebab itu, aku
berkata kepadanya,Ya Muhammad, sesudah hari ini aku
tidak akan menyakitimu.”
Orang Arab sangat menaruh perhatian dan menghargai sebuah janji. Karena itu, Nabi Suci saw. mempercayai
janji Umar. Sungguh, telah tiba waktunya hidayah bagi
Umar. Dalam hatinya, Nabi Muhammad saw. meyakini
bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan Umar.
Demikianlah, akhirnya Umar menjadi muslim. Seketika itu, putuslah hubungan Umar dengan para sahabat lamanya, seperti Abu Jahal dan para musuh Nabi
Muhammad saw. yang lainnya. Sebagai gantinya, terciptalah suatu persaudaraan baru. Ia bertemu dengan Abu
Bakar r.a. dan para sahabat Nabi lainnya. Setelah masuk
Islam, beliau tidak lagi memikirkan relasi-relasinya
yang telah lalu.
Singkat kata, dalam Jamaah ini, ada rangkaian cobaan
atau ujian, banyak yang menderita kehilangan, dan tidak sedikit pula yang terpaksa menerima kematian. Ya,
benar. Dari antara orang-orang yang masuk dalam Jamaah ini, ada sebagian yang bersikap pengecut,tapi tidak
sedikit pula yang memiliki sikap pemberani.
Pada saatnya, berbagai persoalan dapat diselesaikan.
Tetapi pada waktu cobaan itu berlangsung, sangat sulit
bagi seseorang untuk dapat tetap mempunyai karakter
yang kuat.
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Dalam hal ini, Allah Ta’ala berﬁrman:

ْ َ ُ َ َ ّ َ ٰ ْ ُ ْ ُ َّ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ ْ َ ُ َّ َ َ َ
ﺎو ْ ﻳُﻔ َﺘ ُﻨ ْﻮ َن
اﺣ ِﺴﺐ اﻟﻨﺎس ان ﻳ ﻮآ ان ﻳﻘﻮﻟﻮآ ا ﻨ
“Apakah manusia mengira bahwa mereka akan
dibiarkan begitu saja dengan mengatakan, kami
beriman, dan mereka tidak akan diuji?”
(Al-Ankabut, 29:2)

Singkatnya, ujian adalah perkara penting yang tak
bisa dihindari. Orang yang masuk ke dalam Jamaah ini
tidak akan sepi dari ujian atau cobaan. Banyak sahabat
kita, yang memilih berada di samping kita, dan terpaksa
berpisah dengan ayah mereka.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 225-226
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15 Jadilah Manusia
Berharga

A

da hukum bagi siapa saja yang ingin terhindar
dari musibah: semakin besar cinta Allah kepada seseorang, maka semakin besar pula perhatianNya atas keselamatan orang itu.
Perhatikanlah! Setiap hari ada kambing yang mati
karena disembelih di kota-kota. Tapi jumlah kambing
yang mati karena disembelih itu jauh lebih sedikit dibanding dengan jumlah semut yang mati karena tergilas
atau terinjak oleh kaki manusia.
Demikian juga, lembu lebih berharga dan bermanfaat ketimbang kambing. Oleh karenanya, lebih sedikit
lembu yang disembelih daripada kambing. Unta juga lebih berharga dan bermanfaat daripada lembu. Maka ia
pun lebih sedikit disembelih daripada lembu.
Dari kenyataan itu, dapat disimpulkan bahwa sema-
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kin berharga nilai suatu binatang, semakin jarang kemungkinannya untuk disembelih. Dan karena manusia
jauh lebih berharga daripada binatang, maka tentulah
dia tak akan banyak disakiti seperti yang dialami oleh binatang.
Dari antara sekalian manusia, tentu ada pula yang
sangat berharga di hadapan Allah, yang akan dijaga dan
dipertahankanNya. Mereka adalah orang-orang yang,
karena kesucian hati mereka, mempunyai hubungan tulus dengan Allah Ta’ala. Mereka memperlakukan sesama
manusia dengan baik dan penuh kasih sayang, karena
ketaatan mereka kepada Allah.
Quran Syarif menyatakan:

ُُ َ َ َ
ُ ُ
ُْ
ﻗﻞ َﻣﺎﻳ َ ْﻌ َﺒﺆاﺑِﻜ ْﻢ َرﺑِّ ْﻰ ﻟ ْﻮ ُدﻋﺂؤ ْﻢ
“Katakanlah: Tuhanku tidak memedulikan kamu
sedikit pun, sekiranya bukan karena doa (ibadah)
kamu.” (Al-Furqan, 25:77)

Orang yang beruntung adalah orang yang memiliki
kepedulian terhadap orang lain, dan yang mengeluarkan
semua kotoran dari dalam hatinya. Sebab, kotoran hati
itulah yang menjauhkan manusia dari Allah.
Apabila manusia mau memperbaiki diri dan berdamai dengan Allah, niscaya Allah akan menjauhkannya
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Orang yang beruntung adalah orang yang
memiliki kepedulian terhadap orang lain,
dan yang mengeluarkan semua kotoran dari
dalam hatinya
dari azab. Tidak ada permusuhan di antara dia dengan
Tuhannya. Allah berﬁrman:

ْ ُ َﻣﺎﻳ َ ْﻔ َﻌ ُﻞ ا ٰ ّ ُ ﺑ َﻌ َﺬاﺑ ُﻜ ْﻢ ا ِْن َﺷ َﻜ ْﺮﺗ ُ ْﻢ َو ٰا َ ْﻨ
ِ ِ
“Mengapa Allah harus menyiksa kamu jika kamu
bersyukur dan beriman?” (An-Nisa, 4:147)

Artinya, jika engkau menjadi orang yang saleh dan
bertakwa, niscaya Allah tidak akan menimpakan siksaan
kepadamu.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 279-280
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16 Hikmah di
Balik Wabah

W

abah adalah azab yang sangat berbahaya.
Tidak hanya istri, suami atau anak-anak
yang mengalami kebinasaan, bahkan kadang-kadang sampai begitu banyak orang yang mati.
Sampai-sampai tidak mungkin rasanya semua jenazah
bisa diurus dan dirawat dengan baik.
Banyak orang mati, sementara kerabat dekat mereka
yang masih hidup kehilangan akal sehat dan seperti ikut
sekarat. Ada pula peristiwa, karena keluarga tak mungkin bisa merawat jenazah, maka mayat kerabat mereka
dibuang begitu saja. Mayat itu lantas dimakan anjing
serta binatang liar lainnya, kemudian para binatang itu
pun terkena wabah dan ikut mati.
Pelayanan pada orang sakit yang terkena penyakit
berbahaya itu pun tak bisa dilakukan dengan baik. Para
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perawat orang sakit itu sendiri diliputi rasa takut dan
jijik. Sementara itu, Allah Ta'ala berﬁrman:

ُُ َ َ َ
ُ ُ
ُْ
ﻗﻞ َﻣﺎﻳ َ ْﻌ َﺒﺆاﺑِﻜ ْﻢ َرﺑِّ ْﻰ ﻟ ْﻮ ُدﻋﺂؤ ْﻢ
“Katakanlah: Tuhanku tidak memedulikan kamu
sedikit pun, sekiranya bukan karena doa (ibadah)
kamu." (Al-Furqan, 25:77).

Maksudnya, sebagaimana kamu mengabaikan kewajiban dan pengabdian kepada Allah, maka Allah pun seolah tidak peduli sedikit pun kepadamu.
Wabah ini, di lain sisi, juga merupakan suatu hal yang
baik. Karena ia menjadi sarana untuk menyadarkan manusia dari sikap lalainya dan menjadikannya waspada.
Seandainya wabah tak terjadi, barangkali tidak akan ada
lagi orang yang ingat dan takut akan kematian.

Wabah menjadi sarana untuk menyadarkan
manusia dari sikap lalainya dan menjadikannya waspada.
Orang-orang yang bersifat sangat menyusahkan dan
merugikan sekali pun, saat menyaksikan tempat menyebarnya kolera dengan cepat, darahnya seakan-akan mengering karena rasa ngerinya. Di tempatnya masing-ma-
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sing, mereka diliputi ketakutan.
Orang-orang bijak berkata, hendaklah ada penggerak untuk perbuatan baik, sebab orang-orang yang keras
kepala tetap tak akan mau meninggalkan keburukan.
Dunia ini ada akhirnya, alam akhirat pasti adanya,
dan merupakan alam kehidupan yang abadi. Bila orang
datang di dunia ini, lalu membuka mata dan lantas
mempertunjukkan jejak serta pengaruh buruk, maka di
hari kemudian dia tentu akan menghadapi kesulitan.
Wabah telah menyerang negeri ini. Dengan wabah
itu, sikap lalai kebanyakan manusia akan terjauhkan.
Maka jadilah itu rahmat Allah. Tatkala hati manusia
menjadi keras, azab semacam itu diturunkan. Demikian
itulah sunatullah.
Orang tidak lagi takut dengan kematian dalam cara
yang biasa. Tetapi dengan adanya wabah ini, seorang anak muda akan menganggap kematiannya sudah begitu
dekat, sebagaimana anggapan seorang tua yang sudah
merasa dekat dengan liang kuburnya.
Manusia tak mengambil pelajaran dari cara kematian
yang biasa, oleh sebab lalai dan mabuk syahwat. Maka
kepada mereka wabah diturunkan, sebagai azab yang
membinasakan ribuan manusia.
Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 280-282
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17 Pentingnya
Amal Nyata

I

ngatlah, Jamaah kita ini tidak ditujukan untuk mengurusi perkara, seperti urusan yang dilakukan para pecinta dunia pada umumnya.

Karena itu, jangan hanya pandai berkata, “kami telah
masuk Jamaah ini,” tapi tak menjadikan amal nyata sebagai sesuatu yang penting. Seperti halnya keadaan sebagian orang Islam, tatkala ditanya, “Adakah engkau
muslim?” mereka menjawab, “Ya, alhamdulillah.”
Tetapi, mereka tak menetapi shalat dan tak juga menghormati syariat Allah.
Singkatnya, aku tidak ingin engkau menyatakan bai’atmu hanya di lisan saja, dan tak membuktikannya dalam perbuatanmu. Tiadalah berguna hal semacam itu,
dan tiada pula Allah Ta’ala menyukainya.
Keadaan dunia ini mendorong Allah Ta’ala mem64 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

bangkitkanku untuk melakukan perbaikan. Karenanya,
apabila ada orang yang mengaku menjadi pengikutku,
tetapi tak memperbaiki akhlaknya, dan tidak juga meningkatkan kualitas amalnya, malah sebaliknya menganggap pengakuan di bibirnya itu sudah cukup baginya,
maka dia tengah menegaskan betapa tidak pentingnya
keberadaanku baginya.
Jika dengan ulahmu itu engkau hendak membuktikan bahwa kedatanganku tidak ada gunanya, lalu apalah
artinya engkau menjadi pengikutku?

Bila orang mengaku menjadi pengikutku,
tetapi tak memperbaiki akhlaknya, dan tidak
juga meningkatkan kualitas amalnya, maka
dia tengah menegaskan betapa tidak pentingnya keberadaanku baginya.
Jika engkau hendak menjadi pengikutku, hendaklah
juga kau penuhi tujuanku. Tunjukkan keikhlasan dan
kesetiaanmu di hadapan Allah Ta’ala. Amalkan ajaran
Quran Syarif seperti yang ditunjukkan dan dilakukan
oleh Rasulullah Muhammad saw. dan para sahabat. Ketahuilah tujuan sebenarnya Quran Syarif, lalu amalkanlah.
Di hadapan Allah Ta'ala, tidaklah cukup engkau hanya berikrar secara lisan, tanpa disertai kesungguhan
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mewujudkannya di dalam perbuatan. Ingatlah baikbaik! Jamaah yang dikehendaki oleh Allah untuk didirikan ini tidak akan bertahan hidup tanpa adanya tindakan nyata dari para pengikutnya.
Jamaah ini adalah jamaah agung, yang persiapannya
dimulai sejak masa Adam a.s. Maka hargailah ia. Hargailah jamaah ini dengan amal perbuatanmu.
Barangsiapa menjadi pelayan agama, maka usianya
akan diperpanjang. Barangsiapa tak mau menjadi pelayan agama, tak ada bedanya ia dengan seekor sapi tua.
Pemiliknya akan menyembelihnya kapan pun ia inginkan.
Barangsiapa menjadi pelayan agama dengan ketulusan hati, dia akan menjadi kekasih Allah. Allah Ta'ala seakan bimbang jika hendak mewafatkannya.
Allah berﬁrman:

ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
ض
ِ واﻣﺎﻣﺎﻳﻨﻔ اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻤﻜﺚ ِ ا ر
“Adapun apa yang bermanfaat bagi manusia,
ia akan tetap (tinggal) di bumi.” (Ar-Ra’d, 13:17).

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 234-236
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18 Sabar dan Doa

D

alam Quran Syarif, tidak ada pernyataan bahwa setiap doa pasti bakal dikabulkan sesuai
dengan keinginanmu.

Ya, kami percaya pada ﬁrman Allah yang termaktub
dalam Quran, “Berdoalah kepadaKu, Aku akan mengijabahi (doa) kamu.” (Al-Mu’min, 40:60). Ayat ini mengisyaratkan bahwa Allah mengakui atau menerima keinginan manusia.
Tetapi bersamaan itu, dalam Quran juga ada ﬁrman
Allah, “Dan sesungguhnya Kami akan menguji kamu
dengan sesuatu dari ketakutan dan kelaparan... .“ (AlBaqarah, 2:155), yang mengisyaratkan bahwa Allah ingin
agar manusia mengakui atau menerima kehendakNya.
Pengakuan atau penerimaan Allah atas keinginan
hambaNya, adalah wujud kebaikan dan kemurahanNya.
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Tetapi andaikata dalam setiap perkara, Allah juga menginginkan manusia untuk mengakui atau menerimaNya,
ini tidaklah bertentangan dengan keagunganNya.
Ada banyak ketakutan dalam diri manusia. Takut
kelaparan, kehilangan harta, rugi dalam perdagangan,
kerusakan buah-buahan dan anak, dan banyak macam
kerugian serta kehilangan lainnya yang bisa terjadi.
Semua itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Melalui semua
itu, Allah ingin menunjukkan kebesaran dan kekuasaanNya, dan ingin membuat manusia mengakui atau menerima kehendakNya.
Dalam keadaan seperti itu, tugas orang yang tulus
dan beriman adalah menerima kehendak dan ridha
Allah itu dengan ikhlas dan lapang dada. Dia seharusnya
menerima dengan senang hati kehendak Allah itu, serta
tidak mengeluh dan berburuk sangka kepadaNya.
Allah Ta’ala berﬁrman:

ّ ٰ ّ َ َو ﺑ
اﻟﺼ ِ ِ ﻳۡ َﻦ
ِِ
“Dan berilah kabar baik kepada orang yang sabar.”
(Al-Baqarah, 2:155).

Ayat ini tidak berbunyi, “berilah kabar baik pada
orang yang berdoa,” melainkan “berilah kabar baik pada
orang yang sabar.”
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Oleh karena itu, janganlah manusia merasa
bimbang bila mengetahui doanya tidak berhasil atau
tidak ter-penuhi secara lahiriah. Sebaliknya, hendaklah
dia me-nerima kehendak dan ridha Allah Ta’ala dengan
sabar dan tabah.

Janganlah bimbang bila doamu tidak berhasil atau tidak terpenuhi secara lahiriah.
Hendaklah engkaku terima kehendak dan
ridha Allah itu dengan sabar dan tabah
Ada dua macam kewajiban para hamba Allah dalam
menghadapi musibah. Saat melihat tanda-tanda akan
datangnya musibah, hendaklah mereka berdoa. Tetapi
ketika terjadi dan mengalami musibah, hendaklah mereka bersabar. Sebagaimana layaknya Nabi Muhammad
saw. juga bersabar dengan wafatnya anak-anak beliau,
termasuk yang bernama Ibrahim.
Dua bagian dalam kehendak Allah, ingin mengakui
manusia dan ingin diakui oleh manusia, telah ditetapkan sebagai sunatullah.
Allah berﬁrman:

ً ْ ْ َ ّ ٰ َّ ُ َ َ ْ َ َ
وﻟﻦ ِ ﺪ ﻟ ِﺴﻨ ِﺔا ِ ﺗﺒ ِﺪﻳ
“Dan kamu tidak menemukan perubahan dalam
sunnah Allah.” (Al Ahzab, 33:62).
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Allah Ta’ala menunjukkan hubungan perkawanan
dengan manusia. Seorang kawan kadang menerima
keadaan dan kemauan orang lain, dan kadang meminta
orang lain menerima keadaan dan kemauannya juga.
Sungguh salah jika ada orang yang menganggap Allah
Ta’ala seperti pihak yang lemah, yang selalu mau menerima setiap keadaan dan kemauan manusia.
Seorang ibu yang tak terbatas kasih sayangnya pada
anaknya, tidak selalu menerima semua kemauan anaknya. Ketika sang anak melihat bara api yang menyala,
misalnya, lalu ia ingin memegangnya, maka tidaklah
mungkin sang ibu akan membiarkannya. Di lain waktu,
ketika sang anak sakit, maka si ibu tidak segan memberinya obat, meskipun obat itu terasa pahit.
Begitu pula manusia di hadapan Allah. Karena kebutuhan penyempurnaannya, terkadang dia juga perlu diberi cobaan dan musibah, sehingga menjadi sempurnalah ketulusan dan istiqamahnya.
Karena itu, dalam berdoa, orang juga memerlukan
kesabaran.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 271-272
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19 Ru’ya Shadiqah

A

llah Ta’ala telah menganugerahkan potensi
kepada setiap manusia untuk bisa menerima
wahyu, ilham dan ru’ya dariNya. Manusia tidak
cukup hanya mengandalkan akalnya, tetapi juga membutuhkan potensi ini.
Untuk memahami kenabian seseorang, serta wahyu
dan ilham yang diterimanya, misalnya, Allah Ta’ala telah
menaruh potensi dalam ﬁtrah setiap manusia, berupa
ru’yash-shadiqah (mimpi yang benar).
Andaikata seseorang tidak pernah mengalami ru’yash-shadiqah, bagaimana mungkin dia bisa percaya
bahwa ilham dan wahyu merupakan sesuatu yang berharga dan dibutuhkannya?
Salah satu ketentuan Allah adalah, Ia tak membebani
suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya (AlSentuhan Ruhani Imam Zaman | 71

Baqarah, 2:286). Oleh karenanya, Allah memberikan
potensi itu kepada semua manusia.
Aku yakin, orang yang berbuat buruk dan berdosa sekalipun, pada suatu waktu pasti juga mengalami ru’ya
shadiqah dan kadang juga menerima ilham, entah orang
itu mengambil faedah darinya ataukah tidak.
Lantas, bila orang kaﬁr dan orang beriman bisa mengalami ru’ya atau mimpi yang benar, apa yang membedakan keduanya? Menurutku, setidaknya ada empat
perbedaan besar di antara keduanya.
Pertama, ru’ya orang kaﬁr sangat sedikit yang menjadi kenyataan, sedangkan ru’ya orang beriman banyak
menjadi kenyataan. Kedua, ru’ya orang beriman banyak
mengandung kabar baik (basharat), dan ini tidak ada
dalam ru’ya orang kaﬁr. Ketiga, ru’ya orang beriman jelas, sedangkan ru’ya orang kaﬁr tidak jelas. Keempat,
ru’ya orang beriman adalah ru’ya tingkat tinggi.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 232-233
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20 Manifestasi Allah

O

rang tidak bisa merasakan nikmatnya iman
kepada Allah Ta’ala, bila ia tidak memahami
bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu,
dan bisa menurunkan berkah pada segala sesuatu. Bila
hamba-hambaNya bisa berhasil, maka tidaklah mungkin Dia sendiri tidak bisa berhasil.
Ingatlah, banyak perkara yang terikat dengan “kun
fayakun”, tetapi pemahaman kita belum bisa menjangkaunya.
Tuhan kita Maha Kuasa. Dengan menyaksikan kekuasaanNya, orang beriman akan memperoleh suatu
kenikmatan. Tidak demikian halnya dengan 'tuhan'nya
kaum kaﬁr. Karena itu, ada ﬁrman Allah dalam Quran
Syarif,
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ٰ
َُ
ُ َ ُ ْ َ َ
ﻳﺎﻳّ َﻬﺎا ْ ِ ُ ْو َن اﻋ ُﺒﺪ َﻣﺎﺗ ْﻌ ُﺒﺪ ْو َن
“Wahai orang-orang kaﬁr. Aku tidak menyembah
kepada apa (Tuhan) yang kamu sembah.”
(Al Kaﬁrun, 109:1-2)

Banyak orang mengalami musibah, dan mereka mati
dalam musibah itu. Tetapi ada beberapa hamba tertentu
yang dalam musibah itu memperoleh pertolongan dari
Allah Ta’ala.
Barangsiapa menjadi mukmin dan muslim sejati, Allah Ta’ala akan turun dalam perwujudan khusus kepadanya, untuk menolongnya. Sementara yang lain, mereka
begitu sangat tergantung pada sarana lahiriah. Sebab,
dia tak punya sarana yang bisa mewujudkan hubungannya yang sejati dengan Allah Ta’ala, seperti yang dimiliki
oleh orang beriman yang tulus.
Allah berﬁrman dalam Quran Syarif:

َ َ َ ُ
ُ ْ ُ َّ ً َ ْ َ
ﺎوﻳ َ ْﺮزﻗﻪ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴﺚ ْ ِﺴ ُﺐ
ﺮﺟ

ُ َّ َﻣ ْﻦ ﻳَّ َّﺘﻖ ا ّٰ َ َ ْ َﻌ ْﻞ
ِ

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
mengadakan jalan keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka.”
(Ath-Thalaq, 65:2-3)
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Hendaklah manusia mengenal baik Allah Ta’ala. Ini
merupakan perkara besar bagi manusia. Barangsiapa
yang tidak merasakan sedikit pun pengaruh manifestasi
Ilahi, dia seakan-akan tidak mengenal Allah Ta’ala.
Manifestasi atau perwujudan Allah terjadi sesuai dengan keadaan iman seseorang. Semakin besar ketulusan, iman, dan keikhlasan seseorang, semakin kuat pengaruh manifestasi Ilahi itu kepadanya. Inilah keadaan
yang lazim memunculkan mukjizat atau karamah.

Semakin besar ikhtiar manusia untuk
menjaga jarak dengan dunia, dan menegakkan rangkaian cintanya dengan Allah,
maka akan semakin kuat pula ikatan Allah
dengannya, dan semakin kuat pula
dukunganNya.
Semakin besar ikhtiar manusia untuk menjaga jarak
dengan dunia, dan menegakkan rangkaian cintanya dengan Allah Ta’ala, maka akan semakin kuat pula ikatan
Allah dengannya, dan semakin kuat pula dukunganNya.
Sungguh, patut disayangkan orang yang berkata bahwa Allah Ta’ala tidak dapat memperjelas keberadaanNya melebihi apa yang telah dia lihat. Hakikat sifat-sifat
Allah mengajarkan syariat batiniah.
Hendaklah dipahami bahwa Allah Ta’ala berkuasa
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mutlak memutuskan hukum-hukum yang telah Dia tetapkan. Hal-hal yang tak bertentangan dengan sifat-sifatNya, meski sifat itu tak dinyatakan, dapat Dia lakukan. Adapun hal-hal yang bertentangan dengan ajaranNya, Dia tak melakukannya.
Saat orang beriman menciptakan perubahan dalam
batinnya, Allah Ta’ala juga mengubah keadaanNya sesuai dengan keadaan batin itu.
Disebutkan dalam Quran:

َ ْ ﻗُﻠْ َﻨﺎ ٰﻳ َﻨﺎ ُر ُ ْﻮﻧ ِ ْﻰ ﺑ َ ْﺮ ًدا َّو َﺳﻠ ٰ ًﻤﺎ َ ﻠﻰ اِﺑْ ٰﺮ ِﻫ
“Kami berﬁrman: Wahai api, jadilah kamu dingin dan
damai bagi Ibrahim.” (Al Anbiya', 21:69)

Jika ada orang bertanya, bagaimana api bisa menjadi
dingin bagi Ibrahim? Katakanlah kepadanya, “Tunjukkan iman, ketulusan, dan kesetiaan seperti Ibrahim a.s.,
maka bagimu api akan menjadi dingin.” Sebab, “dinginnya api” itu adalah semata anugerah bagi iman yang
istimewa.
Wujudkanlah iman seperti iman Ibrahim a.s., niscaya
akan kau warisi mukjizat seperti mukjizat Ibrahim a.s.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 247-248
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21 Shalatnya
Burung Beo

A

ku ingatkan kepada kalian, wahai Jamaahku.
Janganlah engkau melakukan shalat seperti
layaknya burung beo.

Bila bacaan shalat dari unsur kalamullah yang termaktub dalam Quran Syarif dan doa-doa ma’tsurah
yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. tak kau
baca di dalam shalatmu, maka shalatmu tidaklah akan
mengandung berkah. Oleh karenanya, bacalah semua
bacaan itu sebagaimana seharusnya.
Tetapi untuk menciptakan kekhusyu’an dan kekhudu’an, sangatlah baik bila setelah doa-doa ma’tsurah itu,
panjatkanlah juga doa-doa dalam bahasa kita sendiri,
terlebih bagi engkau yang tak mengerti bahasa Arab.
Kapan ada kesempatan, apakah pada waktu rukuk,
sujud, tahiyat, berdiri atau duduk, hendaklah kamu,
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setelah membaca doa-doa ma’tsurah, berdoa juga dalam
bahasamu sendiri.
Ikutilah petunjuk ini, wahai pengikutku, dan bermohonlah kepada Allah atas semua kebutuhanmu di dalam
shalatmu. Sebab, begitulah juga kebiasaanku.
Meskipun menurutku bahasa Arab dan bahasa Punjabi itu setara, tetapi karena manusia punya kepuasan
alamiah dengan bahasa sendiri, maka di dalam shalat, di
istana Rabbul 'izati (Tuhan Yang Maha Mulia), hendaklah engkau juga memohon dengan bahasamu sendiri secara khusyu’ dan khudu’, tentang apa-apa yang menjadi
kebutuhan dan keinginanmu.

Berjanjilah untuk menetapi shalat.
Tunaikanlah shalat dengan menghadirkan
hatimu di dalamnya, dan bersemangatlah
dalam mengerjakannya.
Berjanjilah untuk menetapi shalat. Tunaikanlah shalat dengan menghadirkan hatimu di dalamnya, dan bersemangatlah dalam mengerjakannya. Kerjakan shalat
wajib dengan tertib, dan usahakah berjamaah. Kerjakan
shalat sunnat atau naﬁlah dengan rendah hati, sebanyak
dan selama yang engkau inginkan.
Menangislah di hadapan Allah, agar dalam dirimu
terwujud apa yang menjadi tujuan utama shalat, yakni
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menjauhkan segala macam keburukan. Sebagaimana
diﬁrmankan oleh Allah:

َ ْ
َ َ ْ َ ٰ َ َ ٰ َّ َّ
اﻟﺼ ةﺗ ْﻨ ﻋ ِﻦ اﻟﻔ ْﺤﺸﺂء َِواﻟ ُﻤ ْﻨﻜ ِﺮ
اِن
“Sesungguhnya shalat itu mencegah (manusia) dari
perbuatan keji dan buruk.” (Al-’Ankabut, 29:45)
Di ayat lain, Allah juga berﬁrman:

ٰ َّ َ ْ ْ ُ ٰ َ َ ْ َّ
اﻟﺴ ِّﻴﺎ ِت
ﺖ ﻳﺬ ِﻫ
ِ اِن ا ﺴﻨ
“Sesungguhnya perbuatan baik (shalat) itu melenyapkan perbuatan buruk.” (Hud, 11:114)

Tetapi lihatlah keadaan sebagian umat Islam dewasa
ini. Mereka shalat tanpa disertai gairah dan pemahaman
yang benar. Mereka umumnya melaksanakan shalat seperti dalam kepura-puraan. Sebab, pada umumnya shalat mereka tidak ada esensinya.
Mereka shalat seperti ayam yang tengah mematuki
biji-bijian, dan tidak berpengaruh pada akhlak dan perilaku mereka. Shalat mereka tak beda seperti yang Allah
Ta’ala cela dalam Quran.*
Allah Ta’ala tidak suka pada ucapan kosong dari shalat mereka, yang tidak memberikan pengaruh dan hasil

* Lihat misalnya di QS Al-Ma’un, 107:4, pent.
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yang baik bagi kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membuang-buang waktu percuma dengan melaksanakan shalat yang tidak berguna
seperti itu. Sampai akhirnya mereka mati dan menghadap ke hadirat Ilahi.
Perhatikanlah! Seorang yang sakit pergi ke tempat
seorang tabib atau dokter dan mendapat resep untuk sakitnya. Bila dalam jangka waktu tertentu setelah menggunakan obat yang sesuai dengan resep itu dia tidak juga
sembuh, maka dia tentu memahami bahwa ada cacat
atau kekurangan dalam diagnosis atau obatnya.
Tetapi anehnya, ketika orang melaksanakan shalat
bertahun-tahun, tanpa merasakan pengaruh apapun
bagi kehidupannya, tetap saja dia tak mempertanyakan,
apakah resep shalatnya itu benar, ataukah tidak.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 5, hlm. 328-329
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22 Shalat Sebagai
Ritual Semata

A

ku yakin, andaikata dalam sepuluh hari saja
kita melakukan shalat dengan benar, dan difahami esensinya, maka hati kita akan dipenuhi cahaya.
Sayangnya, sebagian umat Islam di zaman ini, meskipun sudah lebih dari lima puluh tahun menjalankan
shalat secara teratur, tetapi masih saja kita dapati mereka tenggelam dalam kehidupan yang hina. Mereka
lalai dalam shalatnya, seakan tidak mengerti makna dari
apa yang selalu mereka baca dalam shalat mereka.
Manusia sifatnya memang suka dengan adat kebiasaan atau tradisi. Seperti itulah, pelaksanaan shalat orang
pada umumnya, di zaman sekarang ini. Mereka hanya
mengikuti adat kebiasaan belaka, dan tak mengenal hakikatnya.
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Barangsiapa berpikir bahwa tidak berdoa sesudah
shalat itu bid’ah, dia melakukan kesalahan. Tidak. Itu
sama sekali bukan bid’ah.
Pada zamannya, Nabi Suci Muhammad saw. mengajari para sahabat segala doa dalam bahasa Arab, bahasa
ibu mereka. Tak heran jika mereka dengan sangat cepat
mencapai tingkat ruhani yang tinggi.*
Tetapi tatkala Islam menyebar di negara-negara nonArab, peningkatan ruhani yang tinggi itu tidak bisa bertahan lama di lingkungan umat Islam. Hal ini karena
mereka menjadikan doa-doa yang mereka tiru dari para
pendahulu itu semata sebagai adat kebiasaan atau tradisi tanpa esensi.
Coba lihat, seorang muslim Afganistan, atau bangsa
lain, yang melaksanakan shalat dalam bahasa Arab. Shalat itu tidak berpengaruh pada kehidupan mereka. Ini
disebabkan karena mereka tak memahami arti bacaan
shalatnya, dan karena mereka menjalankan shalat hanya
sebagai ritual semata.
Ingatlah, ritual shalat adalah perkara lain yang berbeda dengan shalat itu sendiri. Shalat adalah kunci untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Tidak ada sarana
lain yang lebih baik daripada shalat untuk mencapai kedekatan dengan Allah.
* karena faham pada doa-doa yang mereka baca – pent.
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Shalat adalah kunci untuk mencapai
kedekatan dengan Allah. Tidak ada sarana
lain yang lebih baik daripada shalat untuk
mencapai kedekatan denganNya.
Dengan lantaran shalat, pintu kasyaf terbuka, dan
orang bisa menerima ilham dan kalam Ilahi karenanya.
Shalat adalah sarana khusus bagi terkabulnya doa.
Aku sama sekali tidak menolak doa-doa usai shalat.
Bahkan aku sangat percaya, setiap doa akan terkabulkan. Bukankah Allah Ta’ala berﬁrman, “Berdoalah kepadaKu, Aku akan mengijabahinya” (QS 40:60), lalu apa
alasanku untuk tidak percaya pada terkabulnya doa?
Tetapi, Allah Ta’ala tidak mewajibkan orang untuk
memanjatkan doa sesudah shalat. Nabi Suci Muhammad saw. juga, dalam sunnahnya, tidak mewajibkannya.
Seandainya Nabi Suci Muhammad saw. mewajibkan doa
usai shalat, maka meninggalkannya adalah perbuatan
dosa dan durhaka.
Ingatlah baik-baik. Shalat itu sendiri adalah khazanah doa yang khas, yang diberikan kepada kaum beriman. Karena itu, selama shalatnya belum benar, hendaklah orang beriman tidak memusatkan perhatiannya
pada yang lain. Sebab, wajib hukumnya mendahulukan
yang fardhu, sebelum menjalankan amalan yang sunah.
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Aku tidak melarang siapa saja yang menjalankan shalatnya dengan khusyu’ dan khudu’, untuk juga berdoa di
luar shalat. Aku hanya berharap, kita bisa lebih mengutamakan doa-doa di dalam shalat itu sendiri.
Tetapi sebagian umat Islam dewasa ini tidak benarbenar menghargai shalat. Dan karena itulah, mengapa
mereka menjadi sangat jauh dengan Tuhan.
Shalat adalah mi’rajnya orang beriman. Dengan shalat, orang beriman dapat menemukan ketenangan jiwa.
Sebab, di dalam shalat terkandung pujian bagi Allah
Ta’ala, ikrar pengabdian kepadaNya, istighfar, dan shalawat untuk Nabi Suci Muhammad saw.
Semuanya itu amatlah penting bagi peningkatan
ruhani kita.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 329-331
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23 Cara Selamat
dari Azab

U

ntuk menyelamatkan diri dari dosa, hendaklah kau tanamkan rasa takut kepada Allah di
dalam hatimu. Apabila hal ini bisa terwujud,
maka Allah Ta’ala akan memberikan tauﬁk atau pertolongan kepadamu.
Selain itu, cinta kepada Allah adalah juga sarana untuk menyelamatkan diri dari dosa. Tetapi hal ini levelnya
lebih tinggi. Rasa takut kepada Allah adalah sarana yang
umum untuk menyelamatkan diri dari dosa.
Banyak anak muda, karena takutnya kepada Allah,
menjadi lurus hidupnya. Di masa wabah (ta'un) ini, para
tabib atau dokter mengatakan bahwa dibanding kaum
tua, anak-anak muda lebih tinggi resikonya terkena wabah. Sebab, darah mereka masih bergolak.
Hari-hari yang saat ini disebut sebagai hari kemurSentuhan Ruhani Imam Zaman | 85

kan Allah itu, pada hakikatnya adalah hari kasih sayang
Allah. Wabah menyadarkan manusia, dan menjadikan
mereka tidak suka lagi pada kelalaian dan kehidupan penuh dosa.

Wabah menyadarkan manusia, dan
menjadikan mereka tidak suka lagi pada
kelalaian dan kehidupan penuh dosa.
Oleh karena pada masa sebelum datangnya wabah
itu, orang-orang tidak mau berhenti dari kelalaian dan
perbuatan dosa, maka Allah, dengan kasih sayangNya,
memperlihatkan atau mendatangkan wabah.
Ingatlah baik-baik. Tibalah sudah kini, seperti yang
sudah dinubuatkan oleh para nabi, hari yang penuh marabahaya itu. Kini, azab sudah didatangkan. Allah Ta’ala
telah membukakan tabir itu kepadaku.
Apabila sebelum azab diturunkan, orang-orang menjalankan shalat dengan khusyu’ dan khudu’, dan berdoa
dengan tulus dan rendah hati di dalamnya, sehingga hati
mereka menjadi lembut, maka Allah Ta’ala akan menaruh belas kasihan kepada mereka.
Tetapi bila rasa takutnya kepada Allah itu muncul sesudah azab yang pedih itu datang, lantas apa bedanya dia
yang baik dan dia yang buruk? Sebab, sejahat-jahatnya
seorang manusia, pastilah dia akan tunduk dan takut
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kepada Tuhan, saat ditimpakan azab kepadanya.
Singkat kata, apa yang sungguh bermanfaat bagimu,
adalah baiknya ikatan hubunganmu dengan Allah Ta’ala, yang engkau wujudkan jauh hari sebelum azab diturunkan.
Bacalah juga nasihat-nasihatku sehari sekali, yang
tertulis dalam kitab Kisyti Nuh atau Saﬁnatu Nuh. Mudah-mudahan, ia bisa menjadi sarana untuk menyelamatkan dirimu dari dosa.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 344-345
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24 Qur’an, Sunnah
dan Hadits

K

emuliaan Quran Syarif hampir-hampir hilang
di kalangan umat Islam. Orang-orang Syi’ah
lebih mengutamakan perkataan Imam mereka.
Sementara, para penganut Ahlul Hadits, menjadikan
Hadits sebagai hakim atas Qur’an Majid.
Terhadap Hadits, Maulwi Abdullah Chakkaralwi bersikap tafrith (merendahkan atau menghina), dan menganggapnya tak punya arti apa-apa. Sebaliknya, Maulwi
Muhammad Hussain Batalwi bersikap ifrath (melebihlebihkan atau mengagungkan), sehingga menganggap
Qur’an tak berarti apa-apa tanpa Hadits.
Menurutku, ketiga perkara itu, yakni Kitabullah,
Sunnah atau perbuatan Nabi Suci Muhammad saw., dan
Hadits atau sabda Nabi Suci Muhammad saw., sama
pentingnya untuk diamalkan.
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Salah besar jikalau kita menyamakan antara Sunnah
dengan Hadits. Inilah keyakinanku tentang Hadits. Selama Hadits itu jelas-jelas tidak bertentangan dengan
Quran Syarif dan Sunnah Nabi Suci Muhammad saw., ia
seharusnya tak ditinggalkan, meskipun menurut ahli
Hadits, ia termasuk hadis yang paling lemah (dhaif) sekalipun.

Orang yang menjadikan Hadits sebagai
hakim atas Quran Syarif, sungguh dia
benar-benar tak menghormati Quran
Tetapi, orang yang menjadikan Hadits sebagai hakim
atas Quran Syarif, sungguh dia benar-benar tak menghormati Quran.
Seorang perempuan tua menyampaikan sebuah
Hadits di hadapan Umar bin Khattab r.a. Tetapi Umar,
menanggapinya dengan mengatakan bahwa beliau
tidak dapat meninggalkan Quran Syarif.
Ada pula seseorang yang berkata kepada Aisyah r.a.
bahwa dalam sebuah Hadits disebutkan, meratapi jenazah itu sama artinya dengan menimpakan kesulitan atau
beban kepada si mayit.
Menanggapi hal itu, Aisyah r.a. menyatakan bahwa
dalam Quran Syarif terdapat ﬁrman Allah:
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َ َ
ُْ ْ ٌ
ﺗ ِﺰ ُر َوا ِز َرة ِّوز َراﺧ ٰﺮى
“Tak ada orang yang memikul beban, akan memikul
beban orang lain.” (Bani Israil, 17:15).
Jadi, kaum Ahli Hadits yang menjadikan Hadits sebagai hakim atas Quran Syarif, telah melakukan kesalahan besar. Bila karena lalai atau kurang cermat, mereka tak menemukan hukum atas suatu perkara di
dalam Quran Syarif, seharusnyalah mereka mencarinya
di dalam Sunnah Rasul Muhammad saw.
Aku terpanggil untuk menunjukkan jalan yang lurus,
jalan yang benar, kepada kaum muslimin yang pada
masa ini terlibat dalam sikap ifrath dan tafrith, sebagaimana layaknya kaum Yahudi dan Nasrani di masa kedatangan Islam di dunia ini.
Apa yang ditunjukkan dalam Sunnah Nabi Suci Muhammad saw. secara terus menerus itu benar sepenuhnya. Selain Hadits, tarikh (sejarah) Nabi Muhammad
saw. juga hendaklah dihargai.
Peringkat Hadits berada di bawah Sunnah Rasulullah
Muhammad saw., karena Hadits hanyalah cermin dari
Sunnah. Sunnah itu sesuatu yang meyakinkan, sedangkan Hadits itu sesuatu yang bersifat asumsi atau anggapan.

90 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Sesuatu yang bersifat asumsi tidak mungkin menghakimi sesuatu yang meyakinkan. Sebabnya, sebuah
asumsi bisa saja terjadi kesalahan atau kebohongan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 402-403
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25 Jadilah Seperti
Sahabat Nabi Suci*

M

elalui ﬁrmanNya, wa aakhariina minhum
lammaa yalhaquu bihim, “Dan (pula) orangorang lain dari kalangan mereka yang belum pernah menggabungkan diri dengan mereka” (AlJumu’ah, 62:3), Allah Ta’ala hendak mempersamakan
Jamaah ini dengan para sahabat Nabi Muhammad saw.
Oleh sebab itu, hendaklah segala ketulusan, kesetiaan, dan idealitas para sahabat Nabi Suci saw., terdapat
pula dalam diri Jamaah ini dan mewarnainya.

* Usai membai’at tiga orang pengikutnya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
menerima sejumlah uang dan perhiasan, sebagai wasiat almarhumah istri
Ahmad Hussain, melalui perantaraan Maulwi Abdul Karim, untuk dipergunakan bagi kebutuhan pelayanan agama. Melalui nasihat ini, beliau memuji keikhlasan Ahmad Hussain dan mendiang istrinya, dan mendoakan
supaya Allah Ta’ala berkenan memasukkan keduanya dalam golongan sahabat, seperti layaknya para sahabat Nabi Suci Muhammad saw.
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Para sahabat Nabi Suci Muhammad saw. berikhtiar
menyiarkan Islam. Ikhtiar itu mereka anggap sebagai
cara terbaik untuk menyebarluaskan keagungan Allah
Ta’ala. Untuk perkara itu, mereka rela mengorbankan
jiwa.

Para sahabat Nabi Suci berikhtiar menyiarkan Islam, sebagai cara terbaik untuk
menyebarluaskan keagungan Allah Ta’ala
Mereka tahu benar bahwa dengan berjuang di jalan
Allah, ada resiko yang mesti mereka hadapi. Seperti halnya kehilangan istri, anak, harta, jiwa, istrinya menjadi
janda, anak-anaknya menjadi yatim, ditambah ejekan
serta hinaan orang lain. Tetapi, demi melindungi kebenaran, mereka tak menghiraukan sedikit pun semua cobaan itu.
Mereka rela menanggung semua penderitaan dan kesulitan itu. Keyakinan mereka terhadap kebenaran
Rasulullah Muhammad saw. tidak sedikit pun goyah.
Begitu kuatnya iman mereka, sehingga sulit ditemukan
bandingannya dalam sejarah dunia.
Dari tingkah laku mereka yang seperti itu, Allah Ta’ala
berﬁrman:

ۡ ۡ
ٰ َ ۡ َ َ ٌ َ َ ُ ۡ َ َ َ ُ ّٰ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َّﻣ ۡﻦ
ﻗ
ِﻣ َﻦ اﻟ ُﻤﺆ ِ ِﻨ ِرﺟﺎل ﺻﺪﻗﻮا ﻣﺎ ﺎﻫﺪوا ا ﻠﻴ ِﻪ ِﻨ
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ً َ ُ َّ
﴾۲۳ۙ﴿ َۡو َﻣﺎ ﺑَﺪﻟ ۡﻮا ﺗ ۡﺒ ِﺪﻳ

ٗ َ
َ َ ُ
ۡ َﺒﻪ َو ِ ۡﻨ ۡ ّﻣ ۡﻦ ﻳّ ۡﻨ َﺘ ِﻈ ُﺮ

“Di antara orang-orang beriman adalah orang yang
setia pada perjanjian yang mereka buat dengan Allah.
Di antara mereka ada yang telah menyelesaikan sumpah (janji) mereka, dan di antara mereka ada yang
masih menunggu, dan mereka tak mengubah sedikit
pun (janjinya).” (Al-Ahzab, 33:23).

Maha benar Allah dengan segala kesaksianNya atas
sebagian orang yang siap dan rela mengorbankan jiwa di
jalanNya. Itulah pengorbanan para sahabat Nabi Suci
Muhammad saw. yang Allah nyatakan dalam ayat di atas.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 389-390
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26 Janji Allah
Pasti Benar

J

anji Allah Ta’ala pasti benar, meski pun saat ini kita
baru masuk masa penyebaran benih. Allah Ta’ala telah berjanji untuk Jamaah ini:

َّ َ َ َ
َّ ُ َ َ
َّ
ۡ
ٰ ۤ ََ
ﺎﻋﻞ اﻟ ِﺬﻳۡ َﻦ اﺗ َﺒ ُﻌ ۡﻮك ﻓ ۡﻮق اﻟ ِﺬﻳۡ َﻦ ﻛ ُ ۡوا ِا ﻳ َ ۡﻮ ِم اﻟ ِﻘ ٰﻴ َﻤ ِﺔ
ِ وﺟ
“Dan (Allah) menjadikan orang-orang yang
mengikuti kamu di atas orang-orang kaﬁr hingga
hari Kiamat.”*
Lain keinginan para penentang kita, lain pula kehendak Allah Ta’ala. Para penentang kita seharusnya faham
dengan berbagai keadaan ini. Mereka semestinya me-

* Ilham ini diterima oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad berulang kali.
Kebetulan mirip dengan ayat Quran, di Surat Ali Imran, 3:55 --pent.
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renungkan, mengapa mereka tak berhasil dalam setiap
macam rencana, gerakan, dan siasat mereka.
Keadaan ini persis seperti yang dialami para penentang Nabi Suci Muhammad saw. Mereka menghendaki
agar umat Islam yang miskin dan lemah itu menjadi
hancur dan musnah. Tetapi pada akhirnya, mereka sendirilah yang justru mengalami kehancuran.
Meskipun berbagai rencana jahat para musuh terus
dilancarkan, tetapi umat Muhammad saw. terus meningkat dengan pesat. Andaikata Abu Jahal saat ini masih hidup, tentulah dia akan tercengang melihat kesuksesan umat Nabi Suci Muhammad saw..

Warna keajaiban selalu nampak pada
saat kita menghadapi kejahatan dan
perlawanan yang hebat.
Hal seperti inilah yang juga sedang terjadi pada kita.
Seandainya tidak ada penentangan yang begitu keras kepada kita, bagaimanakah bisa kita dapatkan kemajuan
dan keberhasilan yang luar biasa seperti saat ini?
Warna keajaiban selalu nampak pada saat kita menghadapi kejahatan dan perlawanan yang hebat. Di satu
sisi para penentang selalu berusaha untuk menghancurkan kita. Mereka memperlakukan kita dengan buruk.
Bahkan sekedar menjawab ucapan salam kita saja me-
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reka enggan. Di luaran sana, mereka membicarakan kita
dengan penuh kebencian.
Tetapi di sisi lain, Allah Ta'ala senantiasa mengembangkan Jamaah ini dengan cara yang menakjubkan.
Kalau ini bukan mukjizat, lalu kita sebut apa? Apakah
ini perbuatan kita atau usaha kita? Bukan, ini bukan
sebab kita. Tetapi, ini adalah perbuatan Allah Ta'ala,
yang rahasianya tak bisa dijangkau akal manusia.
Para penentang kita akan merasa sangat heran.
Beberapa tahun sebelumnya, Jamaah ini mereka anggap
lemah dan hina. Mereka katakan bahwa hanya ada beberapa gelintir orang saja dalam Jamaah ini. Kini, warga
Jamaah ini telah meningkat menjadi lebih dari seratus
ribu orang.
Tiada hari berlalu dengan kosong. Sebaliknya, banyak orang yang datang langsung atau melalui surat,
masuk ke dalam Jamaah ini. Sungguh, ini adalah perbuatan Tuhan, yang terjadi secara menakjubkan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 412-413
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27 Iman dan
Sarana Lahiriah

S

eorang mukmin yang sangat kuat imannya pada
kemahakuasaan Allah, akan terhindar dari ketergantungan secara mutlak kepada sarana atau
penyebab lahiriah. Ketika seorang manusia mencapai
kesempurnaan iman kepada Allah Ta’ala, dia akan bergantung, berharap, dan bertawakal sepenuhnya kepadaNya.
Bila seorang hamba Allah telah mencapai level ini,
maka Allah Ta’ala akan menolongnya dalam berbagai
perkara, meski tanpa perantaraan sarana lahiriah sekali
pun.
Aku menyaksikan perkara semacam ini pada diriku
sendiri. Seringkali Allah Ta’ala menganugerahkan kesembuhan padaku dari beberapa penyakit yang berbahaya tanpa penggunaan obat. Andai aku tak menghargai
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dan menyia-nyiakan tanda bukti dari pengalamanku
itu, maka aku termasuk orang yang tak patuh atau bahkan ingkar.
Bagaimana mungkin aku mengingkari tanda bukti,
seperti diselamatkannya aku dari wabah ta’un (pes) ini,
yang diberikan kepadaku itu?
Nabi Muhammad saw. bersabda:

ً اء ِا َ اَﻧْ َﺰ َل َ ُ َﺷ َﻔ
ً َﻣﺎ اَﻧْ َﺰ َل ا َّ ُ َد
ﺎء
“Tidaklah Allah turunkan penyakit kecuali Ia
turunkan pula obatnya.” (HR. Bukhari).

Memang benar, untuk setiap penyakit Allah Ta’ala
menciptakan obatnya. Tetapi tidak tersurat, baik dalam
Quran maupun Hadits, bahwa tanpa obat, Allah Ta'ala
tak bisa menghilangkan suatu penyakit.
Aku tidak hendak mengingkari faedah suatu obat.
Sebab, aku yakin, Allah Ta’ala menyajikan sedikit atau
banyak faedah pada setiap sesuatu. Tetapi ketika Allah
Ta’ala dengan ilmuNya yang sempurna memberikan
suatu tanda bukti kepadaku, aku tidaklah mungkin akan
meragukannya.
Hadits di atas itu aku yakini benar, dan tepat pada
tempatnya. Sebab itu, aku tidak menolak Hadis itu,
bahkan menghargainya. Tetapi tingkat keimananan dan
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Untuk setiap penyakit, Allah Ta’ala menciptakan obatnya. Tetapi tidak tersurat, baik
dalam Quran maupun Hadits, bahwa tanpa
obat, Allah Ta’ala tak bisa menghilangkan
suatu penyakit
ketawakalan yang kita miliki, berada pada posisi yang
lain, yang kita bisa lihat melalui pandangan makrifat.
Kita perlu melibatkan sarana atau perantara lahiriah,
hingga ada ketentuan atau petunjuk lain dari Allah Ta’ala. Tetapi ketika Allah memberikan suatu ketentuan,
tidaklah bijak untuk kita mengabaikannya.
Jadi, pelibatan sarana prasarana lahiriah ada tempatnya sendiri. Tidak dapat kita meninggalkannya begitu
saja. Ia tidak terlarang bagi kita, dan aku tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang terlarang.
Allah Ta'ala berﬁrman:

َّ َ َ ُ ۡ َ ُ ّ ٰ َ
ﺎس
ِ وا ﻳﻌ ِﺼﻤﻚ ِﻣﻦ اﻟﻨ
“Dan Allah akan melindungi engkau (Muhammad)
dari manusia.” (QS Al-Maidah, 5:67)
Meskipun Nabi Suci Muhammad saw. mendapat jaminan perlindungan dari Allah, tetapi beliau tetap tak
meninggalkan sarana atau penyebab lahiriah untuk
menjaga diri.
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Tidak ada nabi atau wali yang menganggap haram
pelibatan sarana lahiriah. Ya benar, mereka menganggap dan menetapkan bahwa penolong sejati kehidupan
mereka adalah Allah Ta’ala. Tetapi mereka tak hendak
menguji Allah dengan meninggalkan sarana-sarana
lahiriah. Sebab, itu adalah bentuk kesombongan di
hadapanNya.
Aku pun melibatkan sarana-sarana lahiriah. Tetapi
dalam kondisi iman yang kuat, aku meniadakannya. Ini
adalah perkara rahasia yang tak setiap orang dapat
memahaminya.
Sudah menjadi Sunatullah, sepanjang seorang hamba semakin meningkat imannya, maka semakin berkurang keterikatannya pada sarana lahiriah, sebab kepadanya selalu tercurah karunia dari Yang Maha Gaib.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 507-509
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28 Jangan
Lupakan Allah

A

llah Ta’ala berbelas kasih kepada orang, yang
rasa takutnya kepadaNya dalam keadaan aman, sama seperti rasa takutnya pada waktu
datangnya musibah. Barangsiapa yang pada waktu aman
tidak melupakan Allah, maka Allah tak akan melupakannya pada waktu ada musibah.
Barangsiapa yang dalam masa aman melangsungkan
hidup dengan bersenang-senang dan bermewah-mewahan, sementara pada waktu musibah datang ia baru
sibuk berdoa, aku meragukan doanya akan dikabulkan.
Sebab menurut sunatullah, pintu tobat tertutup ketika
azab Allah sudah diturunkan.
Maka amat beruntunglah orang yang sebelum turunnya azab Allah, ia sibuk dalam doa, bersedekah, menaati
perintah Allah, berbaik hati kepada sesama makhluk,
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dan memperbaiki amalnya. Inilah tanda-tanda orang
yang hidupnya bahagia dan sejahtera.
Sebagaimana mudahnya mengenal sebuah pohon dari buahnya, mudah pula mengenal orang yang beruntung dan orang yang malang. Pada dasarnya, selama manusia sempurna imannya dan kuat keyakinannya kepada Allah Ta’ala, maka Allah sendirilah yang akan turun
tangan menyembuhkan sakitnya.

Selama manusia sempurna imannya dan
kuat keyakinannya kepada Allah Ta’ala,
maka Allah sendirilah yang akan turun
tangan menyembuhkan sakitnya
Adakah dokter yang bisa menjamin bahwa dengan
obat tertentu, suatu penyakit tertentu pasti akan sembuh? Sama sekali tidak. Tanpa izin Allah, tak ada obat
yang dapat menyembuhkan sakit manusia. Sebaliknya,
obat yang Allah tunjukkan kepada para hambaNya yang
istimewa, pasti dapat menyembuhkan, dan tidak mungkin akan menimbulkan kerugian.
Tetapi untuk mencapai perkara itu tidaklah mudah.
Dibutuhkan iman dan keyakinan yang sempurna. Sebab, bagi orang-orang yang sempurna imannya, Allah
Ta’ala sendiri akan menjadi dokter bagi sakitnya. Tentu,
orang-orang yang terpaku pada sarana lahiriah, akan su-
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lit memahami perkara ini.
Aku punya pengalaman pribadi. Allah berkali-kali
menganugerahkan kesembuhan pada sakitku, tanpa
perlu sarana lahiriah. Aku ingat, suatu ketika gigiku sakit. Aku bertanya obatnya pada seseorang. Dia menyarankan untuk mencabut gigi itu.
Jawaban itu tak memuaskan hatiku. Gigi adalah kenikmatan dari Allah. Dengan mencabutnya, berarti aku
menghilangkan satu kenikmatan. Saat aku tengah merenungkan hal itu, tiba-tiba datang rasa kantuk. Lalu
dari lisan ini mengalir kalimat ilham:

َ َ ْ َ َ
ْ
اِذا ِﺿﺖ ﻓ ُﻬ َﻮ َﺸ ٍﻔﻰ
"Jika kamu jatuh sakit, Dia menganugerahkan
kesembuhan padamu.”

Bersama turunnya ilham itu, seketika rasa sakit pada
gigiku hilang. Sejak itu, gigiku tak pernah sakit lagi.
Singkat kata, orang yang tergesa-gesa mengecam suatu perkara, biasanya tidak mudah melihat dan mendapat kebenaran dari perkara itu.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 509-510
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29 Menangkal
Azab Allah

B

agi kita, teladan baik Nabi Suci Muhammad saw.
ada dalam setiap perkara. Dengan mengikuti teladan baik beliau, maka kebutuhan-kebutuhan
agamawi dan duniawi kita dapat tercukupi.
Nabi Suci Muhammad saw. bersabda:

َ ُُ َ ْ
َ
ِﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺴ ِﻦ ا ِْﺳ ِم اﻟ َ ْ ِء ﺗ ْﺮ ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﻨ ْﻴ ِﻪ
“Ciri dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya.”
(HR Tirmidhi No. 2317)

Umur manusia di dunia ini sangat pendek. Sementara, perjalanan hidup sesudahnya sangat panjang dan
berat. Oleh sebab itu, manusia perlu membawa bekal
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yang cukup untuk perjalanan panjang itu. Seluruh pikiran manusia hendaklah difokuskan untuk itu, bukan
malah menghabiskan waktu dalam perbuatan tolol dan
sia-sia, yang jauh dari kemuliaan.
Hendaklah engkau berdamai dengan Allah Ta'ala.
Hendaklah engkau percaya dan bergantung sepenuhnya
kepadaNya. Sebab, di dunia ini tidak ada yang lebih besar kekuasaan dan kekuatannya selain Dia.
Ingatlah baik-baik. Iman kepada Allah adalah obat
bagi segala penyakit. Menurut pandanganku, datangnya
kematian yang menyebar di seluruh dunia dengan lantaran wabah ta’un (pes) dan lain-lain, tidak mungkin ada
obatnya kecuali melalui kejernihan iman dan keyakinan.

Wabah ini bukanlah perkara duniawi, yang
dapat diobati oleh sarana-sarana dunia
semata. Oleh sebab wabah ini turun dari
langit, maka kekuatan manusia semata-mata
tidak dapat menghentikannya.
Wabah ini bukanlah perkara duniawi, yang dapat diobati oleh sarana-sarana dunia semata. Oleh sebab wabah ini turun dari langit, maka kekuatan manusia semata-mata tidak dapat menghentikannya.

106 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Allah berﬁrman:

ُ ۡ ُ َ
َّ ۡ َ ۡ َ ۡ ً ّﻣ َﻦ
ٰ ۡ َ َ َ ُ ۡ ُ َّ
اﻟﺴ َﻤﺂ ِء ﺑِ َﻤﺎ ﺎﻧ ۡﻮا ﻳَﻔ ُﺴﻘ ۡﻮ َن
ِ اِﻧﺎ ِ ﻟ ۡﻮن اﻫ ِﻞ ﻫ ِﺬ ِه اﻟﻘﺮﻳ ِﺔ ِرﺟﺰا
“Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari
langit kepada penduduk kota ini, karena mereka berbuat fasik (durhaka).” (Al-'Ankabut, 29:34)

Wabah ini termasuk azab dari langit. Pada masa para
nabi dahulu, selalu ada tanda bukti semacam ini. Obatnya hanya satu, yakni peningkatan iman manusia sepenuhnya, hingga mencapai kesempurnaan.
Karena itu, sebelum datangnya azab Allah, hendaklah engkau berdamai dengan Allah, bertaubat, beristighfar, dan banyak-banyak berdoa.
Setiap penyakit ada obatnya. Wabah ini hakikatnya azab dari Allah. Obatnya tidak ada lain kecuali ketakwaan
yang sejati.
Ingatlah baik-baik. Seandainya di seluruh rumah hanya ada satu orang bertakwa yang tulus, maka dengan
syafa’atnya, Allah Ta’ala akan menyelamatkan seluruh
rumah itu dari azabNya. Bahkan apabila ketakwaannya
itu sempurna, maka dia bisa menjadi pemberi syafa’at
untuk lingkungan sekitarnya. Andai pun orang seperti
itu mati, maka ia akan langsung masuk surga.
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Tapi di masa datangnya kematian oleh sebab wabah
yang menjadi tanda bukti dari kemurkaan Allah di dunia
ini, hatiku sama sekali tak bisa memberi kesaksian, bahwa orang yang sempurna ketakwaannya (kamil muttaqi)
akan mati dalam kematian yang hina. Keyakinanku, orang semacam itu pasti akan diselamatkan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 511-512
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30 Hakikat Bai’at

A

ku tekankan berulang kali kepadamu, janganlah engkau terlena usai berbaiat. Sebab, selama
engkau belum mencapai hakikatnya, ikrar bai’atmu tak ada gunanya. Tujuan utama bai’at adalah menciptakan hubungan yang tulus dengan Allah Ta’ala. Selama ini belum tercapai, bai’atmu tidak ada artinya.
Seorang yang sakit tidak mungkin akan sembuh dengan hanya memegangi saja resep obat yang diberikan
dokter kepadanya. Demikian juga halnya dengan orang
yang berbai’at dan masuk menjadi bagian dari Jamaahku, tetapi tak mengamalkan ajaran yang aku sampaikan,
maka sia-sialah bai’atnya.
Ingatlah baik-baik. Untuk menjadi bagian dari Jamaahku yang sejati, syaratnya adalah kesucian hidup. Tanpa upaya mensucikan diri, kepengikutanmu itu tidaklah
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akan dapat mendatangkan manfaat.
Seandainya dengan hanya menjadi anggota Jamaahku belaka bisa memberikan faedah, maka apa bedanya
dengan kaum muslimin yang berhati kotor dan berlaku
jahat, yang mengaku-aku sebagai muslim, tetapi perbuatannya justru mencemarkan nama baik Islam.
Pelajarilah kembali kitabku, Kisyti Nuh atau Saﬁnatu
Nuh. Perbaikilah amalmu sesuai dengan petunjuk yang
ada di dalam kitab itu.
Allah Ta’ala ridha kepada dia yang senantiasa berusaha menyucikan jiwa. Dalam Quran Syarif disebutkan:

ّٰ َ
ََ َۡ ۡ َ
ﻗﺪ اﻓﻠ َﻣ ۡﻦ ز َﻬﺎ
“Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya.”
(Asy-Syams, 91:9)

Wabah ta’un (pes) ini hakikatnya bukan penyakit biasa, melainkan sesuatu yang dikirimkan untuk membuat manusia kembali mengingat Allah Ta’ala. Janganlah engkau menjadi lurus (benar) semata karena takut
pada wabah ini, tetapi jadilah lurus (benar) semata karena niat yang tulus dan karena takut kepada Allah, agar
kamu terselamatkan dari syirik.
Sebagian orang yang nyinyir, mengatakan bahwa hanya orang miskin saja yang mati karena penyakit ini.
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Sayang sekali, betapa malangnya orang-orang itu.
Mereka bukan mendapatkan peringatan, tapi malah sebaliknya mulai melontarkan kenyinyiran.
Sebagian orang mengatakan bahwa ini hanyalah penyakit, apa hubungannya dengan shalat dan puasa? Penyembuhannya semestinya dilakukan oleh para dokter
dan tabib, bukan? Sungguh, ketidakpekaan dan keangkuhan manusia telah memuncak.

Wabah ta’un adalah cermin, yang dengan
itu Allah Ta’ala hendak memperlihatkan
wajahNya.
Wabah ta’un adalah cermin, yang dengan itu Allah
Ta’ala hendak memperlihatkan wajahNya. Wajah Allah
yang tersembunyi itu, kini Ia tampakkan melalui turunnya wabah ini.
Ingat! Allah Ta’ala tidak menyebut wabah ta’un sebagai rahmat, sehingga orang yang mati karenanya belum
tentu mati syahid. Wabah ta’un disebut siksaan, yang
didatangkan sebagai tanda bukti, untuk membedakan
siapa yang beriman dan siapa yang tak beriman.*
Dalam beberapa ilham kepadaku, wabah itu disebut
“ghadhab” (kemurkaan). Dan melalui penelitian atas pe* Lihat misalnya QS Al-Ankabut, 29: 34
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nyakit itu, diketahui bahwa itu sumbernya semacam “binatang melata”.
Lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu, Quran
Karim telah memberi isyarat:

ۡ ُ َ ۡرض ﺗ ُ َ ِﻠ ّ ُﻤ
ِ

ۡ َ ّ ً َّ َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ۡ َ
اﺧﺮﺟﻨﺎ ﻟ دآﺑﺔ ِﻣﻦ ا

“Akan Kami keluarkan kepada mereka makhlukmakhluk dari bumi yang akan berbicara (melukai)
kepada mereka.” (An-Naml, 27:82)

Kalam Allah itu seakan-akan menjelaskan bahwa tatkala datang zaman kesesatan dan banyak manusia tidak
mengimani Allah, maka Dia menciptakan makhluk bumi (dabbah) yang akan menggigit atau melukai manusia.
Pendek kata, wabah ta’un adalah wujud kemurkaan
Allah Ta’ala. Setiap orang hendaklah merenungkan dan
melakukan persiapan untuk menyelamatkan diri darinya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 512-513
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31 Jubah Takwa*

A

ku tak berkeberatan memberikan jubahku. Tetapi yakinilah, sungguh tak ada jubah yang dapat melindungi atau menyelamatkan manusia
kecuali hanya “jubah rahmat Allah” semata.
Ketahuilah, meskipun Allah Ta'ala berkali-kali berjanji bahwa Dia akan menyelamatkan aku dan jamaahku
dari kematian yang hina, tetapi beserta itu ada syarat
yang harus menyertainya. Syarat itu adalah takwa.
Menjadi Muslim secara adat atau melakukan bai’at
secara adat kebiasaan belaka, tidak akan dapat menda* Nasihat ini secara khusus disampaikan, tatkala suatu ketika Sayyid
Abdullah, salah satu pengikut Imam Zaman, mengeluhkan kaki dan tangannya yang sering terasa sakit. Abdullah khawatir, kalau-kalau ia terkena
wabah ta’un (pes). Ia lantas meminta jubah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
untuk dikenakannya, dan berharap melalui berkah jubah itu, ia terlindungi
dari musibah.
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tangkan manfaat. Selama para pengikutku tak mengupayakan ketakwaan yang hakiki, maka mereka tidak
bisa terjamin dengan janji itu.
Allah Ta’ala Maha Mengetahui rahasia setiap hati, dan
Ia menghendaki ketakwaan yang hakiki dan tulus darimu. Formalitas belaka tidaklah ada gunanya sama sekali
dalam pandangan Allah.
Ada sebuah riwayat. Seorang Muslim menyampaikan
dakwah Islam kepada seorang Yahudi. Orang Yahudi itu
menanggapinya, “Ah, kemuslimanmu sendiri saja hanya
identitas belaka. Jangan bangga dengan penampilan.
Hal yang berguna bagi manusia adalah perbuatannya.
Telah lahir seorang bayi di rumahku. Aku memberinya
nama Khalid (artinya, kekal). Tapi nyatanya, dia mati
pada hari itu juga, dan dikuburkan sore harinya.”
Jadi, identitas saja tidaklah akan memberi faedah
apa-apa. Demikian juga, bagi setiap manusia, hakikat
dan inti sejati dirinyalah yang bisa memberi manfaat
baginya.
Hatiku sama sekali tidak bisa percaya bahwa Allah
Ta’ala akan membinasakan jamaahku yang memiliki ke-

Bagi setiap manusia, hakikat dan inti sejati
dirinyalah yang bisa memberi manfaat
baginya
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takwaan sejati serta kesucian, dan memiliki hubungan
yang tulus denganNya, dalam kematian yang hina. Hendaklah engkau menjadi berbeda dengan yang lain dalam
hal ketakwaan ini, agar Allah juga membedakanmu
dengan yang lain.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 491
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32 Pentingnya
Kesucian Hati

A

llah Ta’ala berkehendak membedakan siapa
orang bertakwa dan siapa orang yang tak bertakwa. Barangsiapa memahami kehendak Allah ini, dan mengupayakan takwa yang sebenar-benarnya, dia akan beroleh manfaat darinya.
Allah Ta’ala telah membuka tabir pengetahuan, bahwa barangsiapa mengupayakan takwa dengan hati yang
tulus dan mengikatkan diri denganNya, dia akan dijauhkan dari azab.
Sebab itu, orang bertakwa tidak akan pernah terjerumus dalam azab. Jika sekiranya, na’udzubillah, ada dari
jamaah kami yang tertimpa azab lalu ia mati karena sebab azab itu, maka dengan memperhatikan kebenaran
janji Allah, kami katakan bahwa boleh jadi orang itu
pernah jatuh dalam kelalaian.
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Allah Maha Penyayang. Dia tidak pernah membinasakan hambaNya yang tulus dengan kematian yang hina. Tak pernah terlintas dalam benak kami bahwa Allah
Ta'ala akan mengingkari janji-janjiNya.
Sebab itu, hendaklah engkau sekalian bangun di waktu malam, dan berdoalah dalam tangis kepada Allah Ta’ala. Dan dengan itu, kita bangun dinding untuk perlindungan dari azabNya.
Aku maklumatkan janji Allah Ta’ala kepadamu sekalian, bahwa Dia akan menyelamatkan siapa saja yang
bertakwa kepadaNya. Oleh sebab itu, hendaklah engkau
sucikan batinmu, sehingga engkau terjaga dari celaan
sesama manusia dan azab Allah.

Allah akan menyelamatkan siapa saja yang
bertakwa kepadaNya. Hendaklah engkau
sucikan batinmu, sehingga engkau terjaga
dari celaan sesama manusia dan azab Allah
Barangsiapa memiliki hati yang suci dan bebas dari
kemaksiatan, Allah Ta’ala pasti akan menyelamatkannya
dari azab. Sebab itu, bertaubatlah dan kembalilah kepadaNya dengan tulus ikhlas.
Aku ingat, aku pernah menerima ilham dalam bahasa
Urdu:
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م

ں

م

آگ رى- ڈرا

آگ

“Jangan takuti kami dengan api, (sebab) api adalah
hamba kami, bahkan hamba dari hamba kami.”
Barangsiapa menjadi milik Allah, Allah akan menjadi
miliknya pula, sehingga Allah akan menyelamatkannya
dari api. Siapa saja yang menanggung kerugian, itu pasti
semata disebabkan oleh kealpaannya sendiri.
Apabila manusia tidak menyucikan hatinya, maka
tak ada dokter yang dapat mengobati penyakit hatinya.
Hanya Allah Ta’ala sajalah, dengan rahmatNya, yang
dapat melakukannya.
Penyucian hati membutuhkan semacam “kematian”.
Selama manusia tidak mengalami “kematian” dari kehidupan sebelumnya, dan tidak merasa bahwa dia sekarang bukan lagi manusia yang sama seperti sebelumnya,
maka tidaklah ada perubahan dalam dirinya.
Tetapi ketika ia sadar bahwa kehidupan dan harapannya seakan-akan tak ada lagi, maka dalam keadaan seperti itu dia tengah berada pada langkah awal menuju
takwa.
Ingatlah baik-baik! Hawa nafsu, seperti halnya kerakusan, iri dengki, suka merugikan orang lain, seringkali
menipu manusia. Manusia akan selalu terbelit dengan
soal-soal semacam itu hingga akhir hayatnya.
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Manusia akan terbebas dari semua itu ketika ada rasa
takut atau ketakwaan yang sejati kepada Allah di dalam
hatinya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 492-493
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33 Bersikukuh
dalam Tauhid

K

ekuasaan Allah Ta’ala sangat menakjubkan. Dia
memberi karunia kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Curahan karuniaNya mengalir deras
di dunia ini. Satu kesalahanlah bagi manusia, kala ia
meninggalkan Allah Yang Maha Kuasa dan Yang Maha
memiliki karunia, dan kesana-kemari dengan tak sabar
dalam ikhtiar duniawinya.
Allah Ta’ala sudah menyediakan kenikmatan duniawi
untuk manusia yang mengejarnya dengan cara yang halal. Ia sangat memperhatikan, menghargai, dan melindungi hambaNya tercinta. Tidak ada kawan yang dengan penuh cinta dapat memperhatikan dan menghargai sang hamba, seperti yang dipertunjukkan oleh Allah
Ta’ala.
Sesungguhnya manusia terjatuh dalam keragu-ragu-

120 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

an karena meninggalkan agama, dan berdekat-dekat
dengan dosa. Ia, sedikit atau banyak, menjatuhkan diri
dalam kelalaian. Seandainya mereka tak melakukan kelalaian, lantas mengapakah mereka menderita azab atau
siksaan?
Orang-orang menganggap suntikan vaksin ta’un bisa
melindungi mereka dari wabah, seperti anak laki-laki
Nuh yang menganggap bukit-bukit sebagai tempat berlindung yang dapat menyelamatkannya dari azab Allah
Ta’ala. Tetapi sungguh, yang bisa menyelamatkan manusia dari azab Allah hanyalah keyakinan sempurna
kepada adanya Dia. Karena tanpa keyakinan itu, tidak
akan terwujud berkah dalam kehidupan, dan tak akan
bisa diperoleh pula keselamatan.
Sungguh Allah Ta’ala menghendaki agar manusia
memahami kebenaran yang sejati. Dan jika saja hari ini
orang berdiri kukuh di atas tauhid, sudah barang tentu
segala wabah akan sirna dengan segera.
Perhatian Allah Ta’ala tertuju pada perbuatan manusia. Sementara, banyak orang menyatakan laa ilaaha
illallaah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dengan lisan
mereka, tetapi hati mereka tak meyakininya, dan tak
juga mereka mengamalkannya.
Apa yang sedang berlangsung kepada banyak orang
saat ini, bertentangan dengan tauhid yang sejati dan
keyakinan yang sempurna kepada Allah.
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Banyak orang menyatakan tak ada Tuhan
kecuali Allah di lisan mereka, tetapi hati
mereka tak meyakininya, dan tak juga
mereka mengamalkannya.
Pada masa sekarang ini, penghambaan terhadap sarana atau penyebab lahiriah begitu kuat, tak seperti yang
ditemukan di masa lalu.
Wabah ta’un diutus Allah dan mengemban tugas
khusus. Sebagaimana seorang aparat yang diangkat
untuk melaksanakan tugas resmi negara menghakimi
orang yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, sekalipun itu saudaranya sendiri. Tentu ia tak bisa dipersalahkan oleh karena tugasnya itu.
Begitu juga, tak dapatlah wabah ta’un dipersalahkan.
Tapi hendaklah ia dianggap rahmat dari sisi Allah Ta’ala.
Sebab, ia hadir untuk menyadarkan orang-orang yang
lalai, dan meningkatkan orang-orang yang saleh dari derajat “suluk” (yang berikhtiar mendekat kepada Allah)
menjadi “majzub” (yang tenggelam dalam cinta Allah).
Allah sendiri yang datang menolong dan menyadarkan
mereka dari kelalaian mereka.
Nasihatku berangkai dan berlangsung terus-menerus. Tetapi bagi orang yang berwatak lalai, sangatlah sedikit pengaruhnya. Tetapi dengan adanya wabah ta’un,
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nasihat itu menjadi berpengaruh besar. Orang-orang
mulai berusaha mengambil faedah dari nasihat-nasihatku itu.
Banyak orang baru tersadar untuk membenahi keadaannya sendiri setelah melihat orang lain mendapat
hukuman atau azab. Begitulah ﬁtrah manusia. Sebab
itu, Allah Ta’ala menetapkan hukuman berat untuk perbuatan zina, misalnya, agar orang mendapatkan pelajaran dan peringatan dari hal itu.
Saat ini, di masa wabah ini, adalah kesempatan yang
sangat baik untuk membuat orang menjadi auliya’ (para
wali) dan ashﬁya’ (orang-orang pilihan, yang suci batinnya). Sebab di waktu tenang dan nyaman, amatlah sedikit pengaruh dari nasihat-nasihatku itu buat mereka.
Masih banyak orang di dalam jamaahku yang hingga
kini tak jua memahami maksud dari nasihat-nasihatku.
Tapi, dengan adanya wabah ini aku berharap mereka akan mengerti. Sebab, mereka akan menyaksikan orangorang yang tak bertakwa mengalami hukuman.
Dari Quran Syarif (24:2) kita dapat ketahui bahwa ada
segolongan orang beriman yang memiliki sedikit kelemahan. Dan dengan menyaksikan hukuman yang dijalani orang, mereka dapat tergerak untuk melakukan perbaikan diri.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 494-496
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34 Antara Mukjizat
dan Sunnatullah

M

ukjizat adalah perbuatan atau kejadian ajaib, yang terjadi semata-mata atas kehendak
Allah Ta’ala, terlepas dari rencana dan usaha

manusia.

Dari antara berbagai mukjizat, ada mukjizat yang terjadi dalam rupa perbuatan, yang orang biasa juga bisa
melakukannya. Tetapi seorang nabi yang memperlihatkan perbuatan itu lepas dari rencana dan usahanya, maka hal itu disebut mukjizat.
Apakah sebelum Nabi Suci Muhammad saw. orangorang tak membaca syair? Tentu mereka membacanya.
Tetapi kalam syair yang Nabi Suci sajikan dengan fasih
itu bukanlah hasil ciptaannya, melainkan berasal dari
kalam Allah. Dan itulah mukjizatnya.
Beliau tak mendapatkan pengajaran sebelumnya soal
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itu. Beliau dapat menyajikan kalam itu tanpa ikhtiar
insaniyah.
Begitu pula mukjizat Nabi Daud a.s. yang dapat melunakkan besi (Saba’, 34:10). Dalam peristiwa itu tak ada
sarana atau penyebab lahiriah seperti umumnya. Kata
‘besi’ dimungkinkan juga berarti kesulitan. Sehingga,
pengertian “Nabi Daud a.s. dapat melunakkan besi itu”
bisa berarti seolah-olah setiap macam kesulitan menjadi
mudah baginya.
Tetapi aku juga tak menolak bila kalimat itu difahami
sebagai mukjizat dalam arti sebenarnya. Sebab, jika manusia tak beriman dan yakin pada kekuasaan Allah Ta’ala, lalu apa yang diyakininya dari Allah?
Kami tidak bisa mengimani mukjizat sebagai sesuatu
yang bertentangan dengan hukum Allah (sunatullah),
sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Syarif. Kami
menolak, misalnya, keyakinan bahwa ada manusia atau
nabi yang bisa menghidupkan orang mati secara hakiki.
Penolakan ini berdasar pada ﬁrman Allah dalam Quran
Syarif:

َ َﻨﺎ ِﻣ َﻬﺎ
ًّ َ ُّ َ َ
اﺟ ٍﻞ ﻣﺴ

ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َّ
ۡ ﺖ
ِ ا ﻧﻔﺲ ِﺣ ﻣﻮﺗِﻬﺎ و اﻟ ِ ﻟﻢ ﺗﻤ
َ
َ ۡ
َٰ
ُۡۡ ُ
ۡ ﻗ َ ﻠ ۡﻴ َﻬﺎ اﻟ َﻤ ۡﻮت َو ﻳ ُ ۡﺮ ِﺳﻞ ا ﺧﺮي ِا

ّٰ َ
ا ُ ﻳ َ َﺘ َﻮ
َّ ُ ۡ ُ َ
ِ ﻓﻴﻤ ِﺴﻚ اﻟ

“Allah mengambil nyawa (manusia) pada waktu
matinya, dan yang tidak mati pada waktu tidurnya.
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Lalu Dia menahan nyawa yang Dia putuskan mati dan
mengirim kembali yang lain sampai waktu yang ditentukan.” (Az Zumar, 39:42).

Aku juga tidak bisa mengimani bahwa Allah menciptakan Tuhan lain seperti Dia. Sebab itu bertentangan
dengan konsepsi tauhid. Tidaklah mungkin juga Dia
bisa membuat Dirinya sendiri mati, seperti dipertanyakan oleh sebagian orang. Sebab, perbuatan itu bertentangan dengan sifat Hayyun Qayyuum (Yang Hidup dan
Yang maujud sendiri).
Demikian pula, andaikata ada yang menyatakan bahwa dunia ini abadi, sebab di dunia ini jugalah adanya
surga dan neraka, kami tak bisa mengimaninya. Sebab
ini bertentangan dengan sifat Maaliki yaumiddiin (Yang
memiliki Hari Pembalasan).
Aku juga sama sekali tak bisa mengimani adanya manusia yang bisa naik ke langit dengan badan jasmaninya.
Sebab Nabi Muhammad saw. sendiri, tatkala orang-orang kaﬁr memintanya memperlihatkan dirinya naik ke
langit, beliau hanya menjawab,

ً ۡ ُ َّ ً َ َ َ ّ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ّ َ َ َ ۡ ُ
ﺳ ﺎن ر ِ ﻫﻞ ﻛﻨﺖ ِا ﺑ ا رﺳﻮ
“Maha Suci Tuhanku! Bukankah aku ini hanya manusia biasa, yang menjadi rasul?” (Bani Israil, 17:93)
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Demikian juga, seandainya ada orang yang mati bisa
datang kembali ke dunia ini, tentulah Allah menjelaskannya dalam Quran Syarif, dan ada bab tentang itu di
dalam ﬁkih.
Singkatnya, kami sama sekali tak bisa menerima
segala perkara yang bertentangan dengan sunnatullah,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Syarif.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 6, hlm. 405-407
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35 Mukjizat Berbeda
Dengan Sihir

D

alam penampakan mukjizat, yang paling utama bagi manusia adalah kesucian hati. Manusia yang hatinya penuh dengan beribu macam
kotoran, tentulah tidak dapat memperlihatkan mukjizat.
Manusia sempurna (insan kamil) adalah orang yang
hatinya takut kepada Allah. Dia bertakwa, jujur dan bersih dari kotoran. Apabila unsur-unsur ini tidak terdapat
dalam diri seseorang, maka dia tak lebih dari orang yang
pintar melakukan pertunjukan (atraksi) dan pandai melakukan ketangkasan tangan.
Di kota Jalandhar, India, ada seorang yang pintar
mempertunjukkan sihir atau sulap. Karena keahliannya,
ia menyatakan bisa menerima fatwa karamah dari para
maulwi. Padahal, dia tahu benar itu tidaklah mungkin.

128 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Sesudah itu, orang ini berbai’at masuk dalam jamaahku.
Dia lantas bertaubat dari berbagai perkara sihir yang ia
lakukan di beberapa tempat.
Jikalau orang yang mempertunjukkan keajaiban di
berbagai tempat itu disebut orang bertakwa, lalu mengapakah begitu banyak kejahatan meningkat di sana?
Tanda-tanda kekuasaan dari Allah Ta’ala yang ditemukan pada para hambaNya, akan memberi pengaruh
suci pada hati manusia lainnya. Dengan tanda-tanda
itu, ia bisa meningkatkan keyakinan orang tentang adanya Allah, dan melahirkan kebencian pada dosa.
Ahli sihir tidak ada hubungannya dengan ma’rifatullah atau pengenalan diri kepada Allah. Dia tidak bisa
menciptakan perubahan suci pada batin orang, sebagaimana ia sendiri tak bisa mensucikan batinnya sendiri.
Sungguh, dia bukan dari pihak Allah Ta’ala.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 489
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36 Berkah
Keselamatan

K

eselamatan manusia hakikatnya tidak didapatkan dari usahanya sendiri, melainkan bergantung pada karunia Allah Ta’ala. Untuk memperoleh karunia itu, Allah Ta'ala telah membuat aturan,
sebagaimana Dia telah menetapkan aturan untuk perkara lainnya juga. Peraturan itu adalah Islam, atau dengan kata lain ittiba’ (mengikuti) dengan tulus Nabi Suci
Muhammad saw.
Allah berﬁrman:

ُ ّ ٰ إ ْن ُﻛ ْﻨ ُ ْ ُ ُّﺒ ْﻮ َن ا ّٰ َ ﻓَﺎﺗَّﺒ ُﻌ ْﻮﻧِ ْﻰ ُ ْﺒ ْﺒ ُﻜ ُﻢ ا
ِ
ِ
ِ
ِ
“Jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku
(Muhammad saw.); Allah akan mencintai kamu.”
(Ali 'Imran, 3:30)
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Di lain Surat, Allah juga berﬁrman:

َ ْ ْ َ
َ ُْ َ َ
ُ
َ
و َﻣ ْﻦ ﻳّ ْﺒ َﺘ ِﻎ ﻏ َا ِ ْﺳ ِم دِﻳْ ًﻨﺎﻓﻠ ْﻦ ﻳّﻘ َﺒﻞ ِ ْﻨﻪ
“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, maka
tidaklah akan diterima darinya.” (Ali ‘Imran, 3:85)

Jadi dalam Islamlah ada keselamatan. Dan keselamatan itu bisa didapatkan dengan ittiba’ atau mengikuti teladan Rasulullah Muhammad saw.
Hendaklah diingat bahwa keselamatan bukanlah sesuatu yang kita peroleh sesudah mati saja. Keyakinan
kami, keselamatan itu bisa kita dapatkan sejak di dunia
ini juga. Berkah serta buah dari keberserahan diri kita
kepada Allah itu seharusnya kita peroleh dimulai sejak
di dunia ini. Dan ini tidak berlaku bagi selain Islam.
Bilamana ada yang mengecam bahwa tanda-tanda
keselamatan itu tak nampak pada sebagian umat Islam
zaman ini, ya, itu benar. Tetapi itu semata karena umat
Islam berpaling dari Islam itu sendiri. Mereka seperti
orang sakit yang mempunyai obat, tetapi tak ia gunakan
obat itu untuk menyembuhkan sakitnya.

Keselamatan bukan sesuatu yang kita
peroleh sesudah mati saja. Keselamatan bisa
kita dapatkan sejak di dunia ini juga.
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Demikian juga halnya dengan umat Islam, yang memiliki sarana bagi keselamatan mereka, yakni Quran
Karim. Bilamana mereka meninggalkannya dan tidak
mengamalkannya, bagaimanakah mungkin mereka akan bisa memperoleh keselamatan?
Sungguh, tidak akan ditemukan hakikat keislaman
seorang muslim, bila ia tak mengamalkan ajaran Islam,
dan hanya bangga dengan identitasnya belaka.
Menurut Quran Karim, seorang mukmin yang sejati
adalah dia yang senantiasa merenungkan dan menghayati Quran Karim, baik dari segi bacaan maupun maknanya, serta mengamalkannya. Dan melalui itu, dengan
rahmat Allah, ia mendapatkan keselamatan.
Dalam Quran Syarif juga terdapat perintah:

َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ّٰ ُ َّ ْ ُ َ ٰ َ ُّ َ َّ ﻳْ َﻦ
َ ْ اﻟﺼﺎ ِد ِﻗ
ﻳﺎﻳﻬﺎاﻟ ِﺬ ا ﻮااﺗﻘﻮاا و ﻮﻧﻮا
“Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada
Allah dan sertailah orang-orang yang tulus.”
(Al-Bara’ah, 9:119).

Pergaulan dan kebersamaan seseorang dengan orang-orang tulus akan memengaruhi hatinya. Pengaruh
itu menyucikan dan mengantarkannya hingga ke sumber keselamatan. Dan sudah menjadi kaidah yang berlaku sejak dahulu, daya tarik orang-orang yang tulus dapat
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memberi pengaruh yang luar biasa kepada seseorang.
Para sahabat memperoleh keberkahan dari pergaulan
dan kebersamaan mereka dengan Nabi Suci Muhammad saw. Berkah itu terus bertambah-tambah hingga
menjangkau jutaan manusia di dunia.
Sekarang ini pun rangkaian berkah itu tetap ada dan
menjadi sarana bagi kita dalam upaya memperoleh karunia keselamatan.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 487-488
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37 Mukjizat Al-Qur’an

M

ukjizat Quran Karim merupakan tanda
bukti abadi, yang berlaku sepanjang masa.
Tidak ada satu pun nabi yang memperoleh
mukjizat seperti ini kecuali Nabi Suci Muhammad saw.
Dan ini menjadi pertanda bahwa Nabi Suci adalah nabi
yang terakhir.
Meski waktu sudah berlalu sekian lama sejak Quran
Syarif diturunkan, tetapi bila orang merenungkan, maka
dia akan melihat bahwa sekarang pun kalamullah itu
tetap mengandung mukjizat seperti sebelumnya saat ia
diturunkan.
Andaikata tongkat Musa a.s. juga menjadi mukjizat
yang abadi, dan hingga hari ini terjaga dalam suatu peti,
mungkin Bangsa Yahudi akan mengundang orang-orang untuk mengunjungi dan menyaksikannya, lalu me-
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ngatakan bahwa tongkat itu dulu bisa berubah menjadi
ular dan sekarang pun bisa menjadi ular. Tetapi nyatanya, tongkat itu tak nampak lagi kini adanya.
Demikian pula halnya Isa Almasih a.s. yang diyakini
dapat menyembuhkan orang sakit. Kaum Kristen zaman
ini dalam kesedihannya mungkin akan berkata: “Alangkah baiknya andaikata Yesus membuat dan mewariskan
buku, yang dengan pengaruh mukjizatnya orang sakit di
setiap waktu bisa tersembuhkan.”
Mukjizat para nabi di masa lalu itu, kini hanyalah
tinggal kisah belaka adanya. Tetapi Quran Syarif, mukjizat Nabi Suci Muhammad saw. itu, senantiasa menampakkan diri dan akan terus menampakkan pengaruhnya
di segala zaman.
Semua tanda bukti atau mukjizat para nabi telah sirna
seiring waktu berlalu sekian lamanya. Tetapi tanda bukti keunggulan dan keindahan kalamullah, yakni Quran
Karim, akan senantiasa bertahan untuk selama-lamanya.

Qur’an Syarif, mukjizat Nabi Suci saw. itu,
senantiasa menampakkan diri dan akan
terus menampakkan pengaruhnya di
segala zaman
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Generasi yang akan datang hingga kiamat akan bisa
mengambil juga manfaat dari mukjizat Al-Quran ini.
Sebagaimana juga, pada waktu ini, Allah Ta’ala telah
memberikan berkah dari mukjizat Quran Karim itu
kepadaku.
Di masa yang akan datang, akan tampak betapa agungnya Quran itu, ketika orang-orang sadar bahwa tak
ada orang yang mampu membuat tandingan atas keunggulan dan keindahan bahasa Quran Karim, meski
ada hadiah besar yang sudah disiapkan untuk itu. Sehingga tinggal dua hal saja yang mungkin terjadi: orang
akan terpaksa kagum dan memuji Quran, atau orang
akan menerima dan meyakininya sebagai mukjizat.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 477, 481-482
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38 Sabar
dalam Ikhtiar

S

halat dan istighfar adalah obat terbaik untuk
menghilangkan kelalaian hati. Karena itu, banyak-banyaklah beristighfar. Berdoalah juga kepada Allah dalam shalatmu, agar engkau dijauhkan dari
dosa. Apabila engkau berdoa dengan tulus, maka pada
suatu waktu doamu pastilah dikabulkan.
Janganlah tergesa-gesa dan tidak sabaran dalam melakukan sebuah ikhtiar. Tergesa-tergesa itu tidak baik.
Sebab, orang yang tergesa-gesa dan tak sabar hanya akan beroleh kemalangan dan tersingkir.
Perhatikanlah seorang petani yang menanam benih
di ladang. Dia tentu tak akan tergesa-gesa memotong
benih yang baru tumbuh itu. Sebaliknya, dia akan sabar
menunggu hingga tanaman itu mengeluarkan buahnya.
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Janganlah tergesa-gesa dan tidak sabaran
dalam melakukan sebuah ikhtiar. Orang
yang tergesa-gesa dan tak sabaran hanya
akan beroleh kemalangan dan tersingkir
Merugilah sang penggali sumur, yang meninggalkan
lubang sedalam dua puluh hasta dari tanah yang ia gali,
sebab keburu kecewa karena tak ia dapati air dari galiannya itu. Padahal, sumber air itu berada satu hasta lagi
dari galiannya. Andaikata dengan sabar ia tetap terus
menggali, sehingga sisa satu hasta itu bisa ia selesaikan,
maka air itu bisalah ia dapatkan. Tetapi, karena ketidaksabarannya, maka sia-sialah seluruh kerja kerasnya.
Sudah menjadi sunatullah bahwa kesenangan atau
kenikmatan, apalagi kenikmatan di dalam ma'rifatullah,
akan diberikan setelah ada sedikit atau pun banyak kerja
keras dan penderitaan kita. Andai setiap kenikmatan
bisa dengan mudah diperoleh tanpa perlu kerja keras,
mungkin malah tak ada orang yang akan menghargainya.
Ingatlah baik-baik, pengendalian nafsu itu juga termasuk ibadah. Seorang yang sedang tertidur, misalnya,
mendengar ada suara azan. Nafsunya mendorongnya
untuk meneruskan tidur barang sebentar lagi. Tetapi
jika pada waktu itu ia melawan dorongan itu, lalu pergi
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ke masjid memenuhi seruan muadzin, maka upaya perlawanan terhadap nafsunya itu akan memperoleh ganjaran. Jadi, perbuatan melawan hawa nafsu pun ada pahalanya.
Adat kebiasaan ini juga berlaku bagi seorang ‘arif
atau ahlullah (yang ma’rifat dengan Allah). Syaikh Sayyid Abdul Qadir Jailani, salah seorang ‘arif, mengatakan
bahwa tatkala manusia sudah mencapai derajat ‘arif,
maka baginya tak ada lagi pahala atau ganjaran. Sebab,
dia telah mencapai jiwa muthmainnah, sehingga ibadahnya kepada Allah itu sudah menjadi kebiasaan sajalah adanya.
Tiadanya pahala atau ganjaran itu bermakna bahwa
setiap ‘arif akan menerima balasan atau ganjaran itu secara kontan untuk tiap-tiap kebaikannya. Sehingga dia
tak lagi perlu mengharapkan ganjaran, dan menganggapnya seakan-akan tak ada saja.
Dalam Quran Syarif ada dinyatakan:

ٰ َّ َ ّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ وﻟ ِﻤﻦ ﺧﺎف ﻣﻘﺎم رﺑِ ٖﻪ ﺟﻨ
“Dan bagi orang yang takut di hadapan Tuhannya,
ada dua surga.” (Ar-Rahman, 55:46)

Satu lagi kata Sang Ahlullah ini, bahwa ketika manusia mencapai derajat ‘arif, maka gugurlah pula baginya
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ibadahnya. Ini bukan berarti dia bebas merdeka untuk
meninggalkan ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan
lain sebagainya. Tetapi, yang dimaksud adalah tak adanya lagi perasaan susah dan sulit baginya dalam melaksanakan ibadah, karena begitu sukanya ia melakukannya. Seperti halnya makan-minum di waktu pagi dan
sore menjadi kesukaannya, demikianlah juga shalat,
puasa dan ibadah lainnya baginya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 523-525

140 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

39 Berdoa di
dalam Shalat

B

acalah Quran Syarif, dan janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah (12:87), jika engkau
mengaku beriman. Sebab, sikap putus asa
adalah kebiasaan kaum kaﬁr. Mereka cepat berputus asa
dari rahmat Allah Ta’ala. Padahal, Tuhan Maha Kuasa
atas segala sesuatu.
Bacalah juga terjemah Quran Syarif. Kerjakanlah shalatmu dengan benar dan teratur, dan fahamilah juga arti
bacaannya dengan baik. Berdoalah juga dalam shalatmu
dengan bahasamu sendiri. Jangan kau samakan caramu
membaca Quran seperti membaca sebuah buku biasa.
Tetapi, bacalah ia benar-benar sebagai kalam (ﬁrman)
Allah Ta'ala.
Kerjakanlah shalat seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah yang mulia Muhammad saw. Tetapi tentu, kamu

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 141

boleh juga berdoa untuk kebutuhanmu dalam bahasamu sendiri, sesudah zikir (bacaan shalat) yang dicontohkan Nabi Muhammad saw. Mohonlah kepada Allah Ta’ala, setiap kebutuhan ukhrawi, maupun juga duniawimu. Shalatmu tidaklah akan rusak dengan permohonan-permohonan seperti itu.
Sebagian orang Islam saat ini rusak shalatnya. Apa
yang mereka baca dalam shalat, jika shalat itu mereka
lakukan dengan sangat cepat, seperti ayam yang mematuk-matukkan paruhnya berulang-ulang? Tetapi sesudah shalat, mereka duduk berlarut-larut dalam doa. Padahal inti dan ruh shalat itu sendiri adalah doa.

Sebagian orang Islam rusak shalatnya, sebab
mereka melakukan shalat dengan sangat
cepat, seperti ayam yang mematuk-matukkan paruhnya berulang-ulang?
Sama seperti seseorang yang beroleh kesempatan untuk masuk ke dalam istana raja, dan mengadukan keadaan serta kebutuhannya. Tetapi, dia tidak mengajukan
permohonan apa-apa di hadapan sang raja. Baru setelah
keluar dari istana, ia menyampaikan hajatnya. Apakah
pengaduannya itu akan bermanfaat baginya?
Demikian juga halnya dengan orang-orang yang dalam shalatnya ia tidak berdoa dengan khusyu’ dan khu-
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du’, bahkan tergesa-gesa menyelesaikannya, tetapi sesudah itu mereka sibuk berdoa berjam-jam. Adakah manfaat yang bisa didapatnya?
Berdoalah di dalam shalat. Dan perhatikanlah aturan
dan etika di dalam berdoa. Pada permulaan Quran Syarif, Allah Ta’ala menyajikan sebuah doa, yang bersamanya dijelaskan juga bagaimana adabnya.
Kewajiban membaca Surat Al-Fatihah, yang seluruhnya berisi doa, di dalam shalat menunjukkan dengan terang bahwa doa yang utama itu terdapat di dalam shalat.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 130-131
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40 Jangan Hinakan
Utusan Allah

M

engapa azab diturunkan kepada orang yang
mendustakan dan menyusahkan para utusan Allah?

Kita umpamakan seperti pemerintah yang mengutus
pegawainya kepada penduduk penyewa tanah, yang bertugas menarik atau menagih uang sewa. Meskipun yang
diutus itu pegawai rendahan sekalipun, tetapi jika penduduk tak mau membayar uang sewa atau bahkan dengan jahat menyusahkan sang pegawai, maka pemerintah tentulah akan memberi tindakan.
Meskipun dari antara mereka terdapat orang-orang
terhormat atau pun tuan tanah yang kaya raya, tetapi
karena berbuat tidak patuh dan bahkan mempersulit
pegawainya, maka pemerintah tentu akan menimpakan
hukuman bagi mereka.
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Apabila utusanNya dihina dan tak ditaati,
Allah akan tersinggung dan murka
karenanya.
Demikian halnya juga, apabila utusanNya dihina dan
tak ditaati, maka Allah-lah yang akan tersinggung dan
murka karenanya.
Untuk memberi hukuman kepada orang-orang yang
jahat, Allah berkenan memperlihatkan tanda bukti atau
mukjizat kepada para utusanNya. Para utusan Allah tidaklah menyampaikan perkara lain selain ajaran kepada
umatnya agar beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama makhluk, dan melaksanakan shalat.
Para utusan berupaya menghapus berbagai kekeliruan paham umat beragama. Demikianlah juga halnya denganku. Aku diutus di zaman ini untuk memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang telah terjadi pada kaum yang
menyimpang atau bengkok (faij a’waj).
Kesalahan umat yang paling besar saat ini adalah meragukan dan menyamarkan keagungan serta keesaan
Allah, ajaran tauhid yang agung dan suci, yang dibawa
oleh Nabiyullah Karim Muhammad saw.
Kaum Kristen menyatakan bahwa Isa Almasih masih
hidup, sementara nabi umat Islam, Muhammad saw., telah mati. Mereka menetapkan Yesus sebagai Tuhan dan
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Anak Tuhan, yang hampir dua ribu tahun lamanya hingga sekarang, masih hidup di langit. Waktu tidaklah berpengaruh kepadanya, dan tidaklah ada perubahan dalam jasadnya.
Di lain sisi, sebagian kaum Muslimin juga memiliki
keyakinan yang sama dengan kaum Kristen ini. Mereka
mengakui dan meyakini Isa Almasih hidup di langit, dan
masih berada di sana hingga sekarang tanpa mengalami
perubahan. Sebaliknya, mereka meyakini Nabi Muhammad saw., telah wafat dan dimakamkan di Madinah.
Sungguh, hatiku terguncang mendengar ucapan dari
lisan para ulama Islam yang menyatakan kematian Nabiyullah Muhammad saw. itu, seolah-olah mematikan
juga syariat dan berkahnya yang senantiasa hidup itu.
Sementara, Isa Almasih yang sesungguhnya telah benarbenar mati, baik jiwanya maupun kitab dan syariatnya,
ditetapkan hidup abadi. Adakah yang lebih besar penodaannya terhadap Islam daripada itu?
Sungguh, pemandangan sebagian kaum muslimin
itu adalah suatu kesalahan yang jelas-jelas bertentangan
dengan ajaran Quran. Sebab, di berbagai tempat dalam
Quran Syarif disebutkan dengan sangat jelas soal kematian Isa Almasih.
Aku diberi tugas khusus untuk menghapus kesalahan
itu. Allah Ta’ala menyebutku sebagai al-hakam (pengambil keputusan). Dan al-hakam-lah yang dimungkin146 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

kan menghapus kesalahan itu, dan menunjukkan kepada mereka kebenaran yang sejati.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 123-125
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41 Tugas Menegakkan
Tauhid*

M

aksud dari anta minnii (engkau dariKu) jelasnya adalah seperti prajurit yang ditunjuk
oleh penguasa untuk pergi ke suatu tempat.
Sang prajurit adalah utusan penguasa, yang berarti dia
dari sang penguasa, dan atas perintah sang penguasa itu
ia pergi menjalankan tugasnya.
Demikian juga orang yang diutus Allah Ta’ala. Dia
yang datang atas perintahNya, berarti dia adalah dariNya. Penjelasan ini berlaku sama untuk kalimat anaa
minka (Aku darimu).
Ada kaidah umum bahwa setiap sesuatu setelah melewati jangka waktu yang lama, ia tak bisa bertahan da* Bab ini adalah penjelasan atas ilham yang diterima oleh Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad, yang tercantum dalam Kitab Daf’ul Bala’ (Penghapus
َ
ََ
َ َْ
Bencana), berbunyi, “ اﻧﺖ ِ ِّﻨ ْﻰ َواﻧﺎ ِ ْﻨﻚEngkau dariKu dan Aku darimu.”
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lam keadaan aslinya. Begitu pula pengaruh ajaran para
nabi, bisa lepas dari hati manusia seiring waktu berlalu.
Demikian pula, seiring waktu berlalu lama, Islam pun
tinggal tersisa sebagai sebutan belaka bagi mereka yang
menyatakan diri sebagai penganutnya. Kaum muslimin
mengenal Islam hanya dari kulitnya belaka, dan sama
sekali tak mengerti inti sarinya. Iman dan amal mereka
berlaku hanya sebagai ritual semata.

Islam tinggal tersisa sebagai sebutan belaka
bagi para penganutnya. Mereka mengenal
Islam dari kulitnya, dan sama sekali tak
mengerti intisarinya
Mereka layaknya seorang anak balita yang disebut
muslim, semata karena ia lahir dari keluarga muslim.
Padahal, dia tidak mengerti benar soal zat dan sifat-sifat
Allah Ta’ala yang sesungguhnya. Shalat, puasa, dan lain
sebagainya, ia lakukan semata karena melihat kedua
orang tuanya melakukannya.
Islam berasal dari Allah Ta’ala, Tuhan yang sejati, dan
telah dipilihNya di atas semua agama. Sebab itu, Allah
tentu tak akan membiarkan agama itu berlarut-larut dalam kegelapan. Dan dengan segera Dia mengutus orangorang yang bertugas menyempurnakan iman dan amal
pada setiap permulaan zaman. Ditegakkannyalah kem-
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bali tauhid, keyakinan akan keesaan Allah, yang telah
terangkat dari bumi dan terlepas dari hati manusia itu.
Melalui tangan para utusan dan orang-orang pilihanNya itulah, wajah Tuhan yang tersembunyi, ditampakkan kembali di dunia ini. Keagungan Allah ditegakkan
kembali, dan keyakinan yang sempurna akan zat Allah,
yang lama tercerabut, kini tertancap kembali dalam hati
manusia.
Untuk maksud itulah, Allah Ta’ala menyatakan kepadaku, “anaa minka”. Yakni, dengan lantaran aku, keesaan dan keagungan Allah akan tampak kembali di dunia
ini.
Telah datang suatu zaman dimana Allah Ta’ala seolah
tak nampak di dunia ini. Keadaan zaman itu memperlihatkan seolah-olah Tuhan telah hilang dalam arti yang
sebenarnya. Untuk menampakkan diriNya kembali, Allah Ta’ala mendatangkan utusanNya, sehingga kerajaanNya kembali tegak berdiri di dunia ini.
Andai ditanyakan, mengapa Allah Ta’ala memerlukan
sarana lain? Memang hal itu sebenarnya tidak perlu bagi
Allah. Tetapi Allah menyukai cara itu di alam sebab-musabab ini.
Allah dapat saja mewujudkan atau menjadikan sesuatu tanpa sebab atau sarana, tetapi Dia tak suka melakukannya. Untuk menghapus rasa haus, misalnya, Allah
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menciptakan air. Dan untuk menghilangkan rasa lapar,
Ia menciptakan makanan. Allah tak sekali-kali menghilangkan rasa haus dan lapar itu, di alam sebab-musabab
ini, tanpa air dan makanan.
Demikianlah pula cara Allah Ta’ala memperlihatkan
zatNya, melalui diutusnya para nabi dan para wali. Dan
bagi kebanyakan manusia, tanda-tanda yang sangat kuat, yang mengandung perkara yang ghaib itu sajalah,
yang bisa menunjukkan dan meyakinkan kepada mereka bahwa Allah itu ada, dan pasti ada.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 7, hlm. 464-465

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 151

42 Tiga Macam
Syirik

A

da bermacam-macam syirik. Pertama, syirik lahiriah atau syirik besar, yang sifatnya umum.
Orang-orang Hindu, Kristen, Yahudi, dan penyembah berhala lainnya termasuk dalam jenis syirik
ini. Mereka menjadikan seorang manusia, batu atau
benda mati, dewa dan dewata khayali sebagai Tuhan
mereka.
Meski syirik semacam ini hingga sekarang ini masih
ada, tetapi orang-orang cerdas dan bijaksana yang tercerahkan di zaman ini sudah tak lagi menyukai dan bahkan meninggalkannya.
Kedua, syirik tersembunyi. Selain syirik lahiriah, ada
syirik tersembunyi yang sedang berkembang dewasa ini.
Ia seperti racun di dalam diri manusia, dan pengaruhnya
meningkat dari hari ke hari. Syirik tersembunyi itu ada-
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lah kepercayaaan dan ketergantungan manusia sepenuhnya kepada sarana-sarana lahiriah atau duniawi,
yang menggantikan keyakinan dan ketergantungan mereka sepenuhnya kepada Allah Ta’ala.
Aku sama sekali tidak hendak mengatakan bahwa
kita tak boleh memikirkan dan memperhatikan sarana
lahiriah itu. Sebab, Allah Ta’ala sendiri menganjurkan
manusia untuk memikirkan dan menghargai sarana lahiriah, sejauh hal itu memang diperlukan.
Bahkan, bila manusia tak mengindahkan sarana lahiriah, berarti dia menghina karya agung Allah Ta’ala yang
telah Dia anugerahkan kepada manusia, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tak ada guna, seperti sampah yang sepatutnya dibuang. Menurutku, hal itu termasuk dosa besar.
Aku berkeyakinan bahwa pemanfaatan sarana duniawi hingga batas tertentu itu penting. Sebab, untuk meraih kebahagiaan akhirat pun diperlukan adanya sarana.
Karena itu Allah Ta’ala tak melarang manusia mengupayakan sarana lahiriah dalam memenuhi kebutuhan
duniawinya.
Untuk memperoleh kedamaian di dunia maupun di
akhirat, manusia haruslah melaksanakan perintah Allah
Ta’ala, menjauhkan diri dari keburukan, dan mengupayakan berbagai kebaikan. Perbuatan baik itulah sarana
bagi manusia untuk mencapai kedamaian.
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Untuk memperoleh kedamaian di dunia
maupun di akhirat, manusia haruslah melaksanakan perintah Allah, menjauhkan diri
dari keburukan, dan mengupayakan
berbagai kebaikan.
Jadi pemanfaatan sarana sampai batas tertentu itu
benar dan tidak terlarang. Tetapi keyakinan dan ketergantungan pada sarana yang melampaui batas, itu termasuk perbuatan syirik, karena bisa menjauhkan manusia dari tujuan utamanya.
Misalnya orang menyatakan, kalau tidak ada sarana
tertentu dia akan mati kelaparan, atau kalau tak ada kawan tertentu, dia akan sangat menderita.
Inilah perkara yang tak disukai Allah. Dia tak menghendaki manusia kelewat batas menyandarkan diri pada
sarana, sehingga menyebabkannya jauh dari Allah Ta’ala. Karena itu, ini termasuk jenis syirik yang berbahaya,
dan jelas bertentangan dengan ajaran Quran Syarif.
Allah Ta’ala berﬁrman:

َ َ َ ُ
ۡ َ َّ ۡ َ ّ ٰ َ َ
ُ ُۡ َ
﴾ ّو ﻳ َ ۡﺮزﻗﻪ ِﻣ ۡﻦ َﺣ ۡﻴﺚ ۡ ِﺴ ُﺐ۲﴿
ۙ َو َﻣ ۡﻦ ﻳّ ّﺘ ِﻖ ا َ ۡ َﻌﻞ ٗ َﺮ ًﺟﺎ
َ ّ ٰ َ ۡ َّ َ
ٗ
َو َﻣ ۡﻦ ﻳّ َﺘ َﻮ ﻞ َ ا ِ ﻓ ُﻬ َﻮ َﺣ ۡﺴ ُﺒﻪ
“Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, Ia mengatur
jalan keluar baginya. Dan Ia memberi rezeki kepada154 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

nya dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Dan
barangsiapa bertawakkal kepada Allah, maka Ia sudah
cukup baginya.” (Ath-Thalaq, 65:2-3)
Firman Allah lainnya:

َ ْ ِ اﻟﺼ
ّ ٰ َو ُﻫ َﻮﻳ َ َﺘ َﻮﻟَّﻰ
ِ
“Dan Dia (Allah) melindungi orang-orang
yang saleh.” (Al-A’raf, 7:196)
Singkatnya, dalam Quran Syarif termaktub banyak
ajaran yang menyatakan bahwa Allah adalah Pelindung
dan Penjamin bagi orang-orang bertakwa. Dengan demikian, bila manusia percaya dan bergantung sepenuhnya pada sarana duniawi, berarti dia mengingkari sifatsifat Allah itu, dan malah menyematkan sifat-sifat itu
justru pada sarana-sarana duniawi.
Dalam setiap perkara hendaklah kita mengutamakan
tauhid. Memang kita perlu memperhatikan sarana duniawi, tetapi jangan jadikan sarana itu sebagai Tuhan.
Dengan menegakkan tauhid akan tercipta cinta khusus
kepada Allah Ta’ala dalam hati manusia.
Syirik jenis yang ketiga adalah syirik karena mempertuhan diri sendiri. Dalam jenis syirik ini orang meyakini
bahwa kebaikan dan keunggulan yang ia peroleh adalah
semata karena kekuatannya sendiri. Dia sangat percaya
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pada kekuatannya, dan meyakini semua kebutuhannya
bisa dicapai dengan kekuatan dan kehebatannya sendiri, sehingga ia menaﬁkan peran dan kuasa Allah.
Manusia disebut beriman pada keesaan Allah, bertauhid yang sejati, apabila justru sebaliknya, dia menaﬁkan kekuatannya sendiri, dan mengakui kekuatan serta
kekuasaan Allah.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 49-52
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43 Soal Kematian
Isa Almasih

S

oal kematian Isa Almasih a.s. ini perlu mendapat
perhatian utama. Para penentangku kadangkala
berdusta dengan menyatakan tidak ada perlunya
sedikit pun membahas perkara ini.
Padahal dengan inilah akar pokok akidah umat Kristiani bisa terbantahkan. Dengan begitu, dasar pokok keyakinan tentang ketuhanan Isa Almasih terpatahkan,
dan kemuliaan Rasulullah Muhammad saw. dapat berdiri tegak di dunia ini.
Itulah sebabnya mengapa, berbeda dengan ihwal kematian para nabi yang lain, Quran Syarif sangat menekankan soal kematian Isa Almasih a.s.
Ada lebih dari tiga puluh ayat Quran yang menjelaskan perkara ini. Antara lain:
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َ َ
َ ّ
ّ
ْ
ٰﻳ ِﻌ ﺴﻰ اِﻧِ ْﻰ ُﻣ َﺘ َﻮ ِﻓ ْﻴﻚ َو َرا ِﻓ ُﻌﻚ اِﻟ َّﻰ
“Wahai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkan
engkau dan mengangkat (memuliakan) engkau di
hadapanKu.” (Ali ‘Imran, 3:55)

َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ّ َ َ َّ َ َ
ْ ِ ﺖ ا َّ ِﻗ ْﻴ َﺐ َ ﻠ َ ْﻴ
ﻓﻠﻤﺎﺗﻮﻓﻴﺘ ِﻨﻰ ﻛﻨﺖ اﻧ
“Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah
Yang mengawasi mereka.” (Al-Maidah, 5:117)

Ayat-ayat di atas menyatakan dengan sangat jelas
bahwa Isa Almasih a.s. telah diwafatkan oleh Allah Ta’ala. Tetapi para penentangku tak memahaminya dan
terus berkata bahwa Almasih a.s. tidak mati, bahkan diangkat Allah ke langit.
Sungguh, dengan mengemukakan pemandangan
salah yang bertentangan dengan ajaran Kitab Allah itu,
mereka telah menodai Islam. Mereka berlagak dan mengaku diri sebagai muslim, tetapi berpegang pada akidah yang salah.
Aku katakan dengan sesungguhnya bahwa mengaitkan akidah yang salah dengan Islam itu sama saja dengan menodai Islam sendiri, menghina Nabi Muhammad saw., dan menentang Allah Ta’ala.
Sungguh, Allah Ta’ala sekali-kali tak akan berkenan
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jika sifat-sifatNya disamakan dengan sifat manusia yang
lemah.
Islam datang membawa tauhid murni, yang contoh
dan tanda buktinya tidak bisa ditemukan dalam agamaagama lainnya. Aku benar-benar yakin, meskipun kitab
suci terdahulu juga mengajarkan tauhid, dan tujuan diutusnya semua nabi juga untuk menyiarkan tauhid, tetapi cara Nabi Muhammad saw. yang sangat gamblang
dalam menjelaskan semua hal tentang tauhid, tidak dapat ditemukan dalam kitab lainnya.
Jika para penentangku hendak membikin keruh mata
air Islam yang begitu jernih ini, apakah ini tidak bisa dikatakan sebagai pencemaran?
Sungguh malang mereka, yang ketika diperhadapkan
kepadanya ajaran Islam sebagaimana yang dibawa Nabi
Karim Muhammad saw., dan berdasarkan Quran Syarif
terbukti bahwa mereka salah, mereka menjawab bahwa
seperti itulah kepercayaan nenek moyang mereka.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 126-127
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44 Tugas Mujaddid

S

esungguhnya manusia menyaksikan hukum
pembaruan itu terjadi dalam kehidupan seharihari. Contohnya, setelah seminggu pakaian menjadi kotor, maka ia perlu dicuci agar bersih kembali.
Nah, setelah (Islam) berlalu satu abad, apakah tidak diperlukan adanya pembaharu (mujaddid)? Tentu Perlu!
Itulah sebabnya, Allah Ta’ala mendirikan jamaah ini.
Pada setiap permulaan abad, mujaddid datang untuk
memperbaiki kehidupan keagamaan manusia. Sebab, di
sepanjang abad itu, banyak kesalahan dan bid’ah masuk
dan merusak agama ini. Allah tidak suka jika agamaNya
yang suci itu menjadi rusak. Maka diutuslah olehNya
para mujaddid, untuk memperbaikinya.
Nabi Muhammad saw. bersabda:
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َ ُّ ْ َ َ َُ
ََ ّ ُ
َ ُ َ ْ َ َ ّ ٰ َّ
َ
ّ
س ِﻞ ِﻣﺄ ٍة َﺳ َﻨ ٍﺔ َﻣ ْﻦ َ ِﺪ ُد ﺎ دِﻳْ َﻨ َﻬﺎ
ِ اِن ا ﻳﺒﻌﺚ ِ ِﺬ ِه ا ﻣ ِﺔ ﻠﻰ رأ
“Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk
umat ini pada setiap permulaan abad orang yang akan
memperbarui agamanya baginya.”
(Sunan Abu Dawud, bab 39, hadis 1)

Zaman Nabi Muhammad saw., Khulafaur-Rasyidin,
tabi’in, hingga tabi’ut-tabi’in adalah zaman yang sangat
diberkahi. Rasulullah Muhammad saw. menyebutnya
sebagai khairul-qurun (generasi terbaik).
Nabi Muhammad saw. bersabda:
ْ ُ َ َﺧ ْ َ اُ َّﻣﺘﻰ ﻗَ ْﺮﻧِﻰ ﺛ ُ َّﻢ اﻟَّﺬﻳْ َﻦ ﻳ َ ُ ْ ﻧ َ ُ ْ ﺛ ُ َّﻢ اﻟَّﺬﻳْ َﻦ ﻳَ ُ ْ ﻧ
ِ
ِ
ِ
“Sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian
kaum setelah mereka, lalu kaum setelah mereka lagi.”
(Sahih Bukhari, bab 62, hadis 2)

Setelah zaman generasi terbaik itu, kebaikan kaum
muslim semakin terdegradasi, dan mulai muncul kesalahan-kesalahan, hingga kesalahan-kesalahan itu meningkat dan berbahaya bagi Islam.
Rasulullah Muhammad saw. menyebut zaman itu
sebagai zaman kaum bengkok atau menyimpang (faij
a’waj). Sebab, di zaman itu, kebohongan merajalela. Ra-
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sulullah bahkan menyatakan bahwa kaum di zaman itu
bukan dari golongan beliau, dan beliau bukanlah dari
antara mereka.
Allah Ta’ala berkehendak untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu di zaman sesudahnya, dan memperlihatkan kembali wajah Islam yang hakiki di dunia ini,
menyingkirkan perbuatan syirik dan penyembahan kepada orang yang sudah mati.

Allah Ta’ala berkehendak untuk menghapus
kesalahan-kesalahan, dan memperlihatkan
kembali wajah Islam yang hakiki di dunia
ini, menyingkirkan perbuatan syirik dan penyembahan kepada orang yang sudah mati
Dan untuk itulah aku diutus. Akulah Ghulam Ahmad,
hamba atau budak dari Ahmad, manifestasi (buruzi)
dari Muhammad. Dan untuk mendukungku, terjadi gerhana matahari dan bulan pada tanggal tertentu di bulan
Ramadhan, sebagai tanda bukti, sesuai dengan nubuat
Nabi Suci Muhammad saw.
Ketika gerhana matahari dan bulan di bulan Ramadhan belum terjadi, para ulama penentangku mengangkat dan menegaskan peristiwa itu sebagai tanda-tanda
kemunculan Al-Mahdi. Tetapi tatkala Allah memenuhi
nubuatan itu, maka hanya karena ingin menentangku,
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mereka mencela tanda-tanda agung dari Allah itu, dan
menolak hadits Nabi Muhammad saw. yang menubuatkan peristiwa itu.
Ingatlah baik-baik. Harum wangi kebenaran dengan
sendirinya akan tersebar. Allah Ta’ala sendiri yang akan
melindunginya. Ketika Allah mengangkatku sebagai utusanNya, aku benar-benar sendirian, dan tak banyak
orang mengenalku. Tetapi sekarang ini ada lebih dari
50.000 orang masuk dalam jamaahku. Dan dakwahku
telah dikenal di dunia.
Seandainya Allah Ta’ala tidak bersamaku, bagaimana
mungkin dukunganNya menyertaiku, hingga tidaklah
mungkin jamaah ini tetap berdiri kukuh.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 127-128
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45 Perlawanan Sebagai
Tanda Bukti

T

idaklah semua orang senang pada jamaah ini.
Kemungkinan yang paling menentang dan marah adalah umat Kristen. Sebab, mereka mendengar bahwa aku datang untuk mematahkan akidah
salib.
Aku nyatakan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka jadikan Tuhan, yang mereka anggap mati terkutuk
di atas tiang salib demi keselamatan mereka itu, adalah
manusia biasa yang lemah, seperti umumnya kita. Dia
telah mati secara wajar, dan dimakamkan di Kashmir.
Baiklah, seandainya umat Kristiani marah, mungkin
kita bisa tetap berdamai dengan umat yang lain. Tetapi
nyatanya tidak. Dengan kaum Arya Samaj juga ada pertentangan lainnya. Ketika keyakinan mereka soal niyog,
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reinkarnasi, dan keyakinan lainnya disanggah, mereka
tak bisa menjawabnya.*
Kaum Muslimin di luar jamaah kita umumnya senang
ketika kaum agama lain marah karena perkara itu. Tetapi lihatlah juga, ketika ditunjukkan juga kesalahan-kesalahan mereka, ditunjukkan pula bid’ah dan adat syirik
yang dilakukan oleh para syaikh, guru rohani, ulama dan
yang lain, mereka juga serentak bangkit memusuhi kita.
Tetapi meskipun ada perlawanan, baik dari luar maupun dari dalam, jamaah ini dari hari ke hari semakin berkembang. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya
dukungan dari Allah Ta’ala. Apakah jamaah yang besar
ini bisa berjalan dengan rencana manusia semata-mata?
Sama sekali tidak!
Telah menjadi kebiasaan manusia, apabila dikatakan
kepadanya hal yang bertentangan dengan adat dan keyakinannya, maka dia akan menentang dan marah. Contohnya, jika dikatakan kepada seorang Hindu hal yang
bertentangan dengan kepercayaannya tentang sungai
Gangga, maka yang semula ia adalah kawan, akan berubah menjadi lawan.
* Niyog atau niyoga adalah tradisi dalam Hindu Arya Samaj. Dalam
tradisi ini, seorang perempuan yang suaminya mandul atau keburu wafat
sehingga tidak memberikannya keturunan, boleh meminta atau menunjuk
laki-laki lain untuk berkumpul dengannya, demi untuk memperoleh anak
keturunan. – pent.
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Telah menjadi kebiasaan manusia, apabila
dikatakan kepadanya hal yang bertentangan
dengan adat dan keyakinannya, maka dia
akan menentang dan marah
Aku katakan yang sesungguhnya bahwa jamaah ini
dari Allah Ta’ala. Sebab seandainya jamaah ini adalah
buah karya dari rencana dan usaha manusia saja, tentu
dengan adanya persaingan dan perlawanan yang sangat
besar, ia akan hancur.
Tetapi faktanya, meski ada perlawanan yang dahsyat
dari dalam dan luar, jamaah ini tetap berkembang. Ini
adalah bukti bahwa jamaah ini dari Allah Ta’ala.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 129-130
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46 Keyakinan dan
Kelalaian

K

eyakinan adalah sesuatu yang bisa memberikan kekuatan besar dan keberanian pada diri
manusia. Dan sebuah keyakinan, akan terus
bertambah dan semakin kuat dengan adanya ilmu pengetahuan.
Pengetahuan yang luas akan menjadi kekuatan pendorong bagi seorang bawahan, misalnya, untuk bisa meyakinkan dan menjelaskan kehendaknya di hadapan
atasannya tanpa ragu-ragu. Tetapi bila pengetahuannya
sedikit, maka keyakinannya pun juga akan lemah.
Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, manusia tidak akan khawatir, meski ia terjatuh dalam kesulitan. Seperti layaknya para sahabat Nabi Muhammad
saw., yang oleh sebab keyakinan dan cahaya ma’rifatnya
yang paripurna, tersimpan kekuatan dan keberanian di

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 167

dalam hati mereka. Mereka berdakwah dengan sangat
berani, meski di hadapan para raja sekalipun.
Ingatlah baik-baik, keyakinan adalah sesuatu yang
mempermudah manusia, bahkan ketika menghadapi
kematian sekalipun. Dengan keyakinan atas kebenaran
Islam, sangat ringan bagi seorang muslim menghadapi
kematiannya. Andai karena imannya ia diancam akan
dibunuh, pastilah dia akan tetap bertahan dalam imannya itu. Keyakinan akan kematian dalam iman (mati
syahid), bisa menyingkirkan harapan berlebihan kepada
dunia ini.
Singkat kata, hendaklah manusia berusaha keras untuk memperoleh keyakinan yang benar. Manusia yang
semakin beranjak tua, tapi menganggap kematiannya
masih jauh, dan karenanya tak memedulikan perkara
agama, dia sungguh salah dan menipu jiwanya sendiri.

Manusia yang semakin beranjak tua,
tapi menganggap kematiannya masih jauh,
dan karenanya tak memedulikan perkara
agama, dia sungguh salah dan menipu
jiwanya sendiri
Ingatlah baik-baik! Kematian adalah hal yang pasti.
Manusia, bagaimana pun, tak bisa menghindarinya. Ia
kian bertambah dekat, dan berjalan mendekati manusia
di setiap pergantian hari.
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Aku melihat sebagian orang di awal umurnya, hatinya sangat lembut. Tetapi pada akhir umurnya, hatinya
menjadi keras. Mengapa demikian? Sebab hawa nafsu
menipunya, dengan menampakkan kematian itu masih
sangat jauh. Padahal, ia sangat dekat.
Anggaplah selalu bahwa kematian itu sangat dekat,
agar kamu selamat dari dosa. Pintu rahmat Allah Ta’ala
tidak pernah tertutup bagi siapa pun. Jika manusia dengan ikhlas dan tulus hati kembali kepadaNya, maka
sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang,
dan Maha Penerima taubat.
Pertanyaan soal siapa yang akan mengampuni orang
berdosa di hadapan Allah, itu adalah kesombongan dan
tak sopan. Ingatlah, rahmat Allah itu sangat luas tak terbatas. KehadiranNya tidak ada kurangnya. Berapa pun
orang yang mencapai hadirat Allah Ta’ala, semuanya
akan mendapat derajat yang tinggi.
Ini janji yang pasti. Sungguh malang manusia yang
berputus asa dari rahmat Allah Ta’ala, dan pada waktu
menghembuskan nafas terakhir datang kepadaNya dalam keadaan lalai. Tentu saja waktu itu pintu rahmat
telah tertutup baginya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 167-168
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47 Soal Bunga Bank*

Bunga bank itu masuk dalam ranah ijtihad. Sepanjang perkara ini belum dipikirkan dan dipertimbangkan
benar-benar dari berbagai sisi atau sudut pandang, dan
belum diketahui soal untung ruginya, maka jangan sampaikan hal itu di hadapanku. Aku tidak siap memberikan pendapatku soal itu.
Allah Ta’ala telah menciptakan ribuan cara bagi seseorang untuk mendapatkan uang. Hendaknya seorang
muslim berusaha menghindari bunga pinjaman yang
bersifat memaksa.

* Seseorang menulis sepucuk surat yang cukup panjang kepada Hazrat
Mirza Ghulam Ahmad. Dalam suratnya, ia menanyakan soal halal atau
tidaknya bunga dari tabungan di bank, atau bunga dari usaha niaga lainnya.
Menurutnya, kalau bunga tidak diperbolehkan, umat Islam akan mengalami kerugian besar dalam urusan perniagaan. Bab ini adalah jawaban Masih
Mau’ud atas pertanyaan itu.
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Iman terkait erat dengan jalan yang benar (shiraathal-mustaqiim). Menghapus hukum Allah Ta’ala adalah
dosa. Andaikata usaha jual beli babi terbukti paling menguntungkan di dunia ini, apakah orang Islam juga akan
melakukan bisnis itu?
Seandainya aku menyaksikan bahwa dengan menghentikan bunga pinjaman, umat Islam bisa mengalami
kehancuran, maka aku akan mengatakan bahwa bunga
pinjaman itu halal.
Allah Ta’ala berﬁrman:

َ ْ ََ
َ َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ َ
ﺎغ ّو َ ﺎدٍﻓ اِﺛ َﻢ َ ﻠ ْﻴ ِﻪ
ٍ ِﻦ اﺿﻄﺮﻏ ﺑ
“Lalu barangsiapa karena terpaksa, bukan karena
keinginan, dan dia tidak melebihi batas, maka tidak
ada dosa baginya.” (Al-Baqarah, 2:173)

Saat ini perhatianku tengah terfokus pada perkaraperkara agama yang besar-besar. Saat ini, aku tengah
berfokus pada soal iman manusia, dan tak sempat memperhatikan perkara-perkara yang kecil. Aku tidak bisa
melibatkan diri dalam perkara-perkara kecil, dan meninggalkan urusan agama yang penting-penting, .
Ibarat kata, seorang raja yang tengah membangun istana di suatu tempat. Di tempat itu, terdapat binatang
buas seperti singa, ular, dan sebagainya, selain juga ada
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lalat dan semut. Andai sang raja memilih menghabiskan waktu dan tenaganya untuk membasmi lalat dan
semut, ketimbang membinasakan binatang buas, maka
apakah yang akan terjadi?
Kepada penanya, sebaiknya dia lebih memperhatikan
urusan imannya. Sebaiknya dia datang dan tinggal di
sini untuk beberapa bulan, supaya mendapat pencerahan untuk hati dan pikirannya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 151-152
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48 Mukjizat Quran
Berlaku Abadi

D

i dalam Quran Syarif terkandung ruh kehidupan yang tak ada bandingannya. Quran
Syarif adalah mukjizat abadi.

Aku juga dikaruniai mukjizat kalam seperti Al-Quran, yang perbandingannya dipertunjukkan dalam rupa
seperti sebuah lukisan dari suatu bangunan, atau sebuah cermin di dalam cermin yang lain.
Andaikata umat Islam tak diberi mukjizat atau tanda
bukti seperti Quran Syarif, betapa sedihnya kita. Sebab
bila demikian, mukjizat Nabi Suci Muhammad saw. di
masa lalu itu hanya akan tinggal menjadi cerita saja untuk orang-orang di masa yang akan datang.
Tetapi ﬁtrah manusia selalu ingin melihat tanda bukti
yang baru. Aku sangat kasihan kepada orang yang meyakini keesaan Allah secara kering, yang menyatakan bahSentuhan Ruhani Imam Zaman | 173

wa sekarang ini tidak mungkin ada lagi mukjizat dan
tanda bukti, dan menganggap keduanya sebagai sesuatu
yang tak penting lagi.
Jika pintu rahmat dan berkah tertutup, lantas untuk
apa setiap hari dan berkali-kali kita berdoa dalam shalat,
ihdinash-shiraathal-mustaqiim (pimpinlah kami pada
jalan yang benar)?

Jika pintu rahmat dan berkah tertutup, lantas
untuk apa setiap hari dan berkali-kali kita
berdoa dalam shalat?
Begitu pula seandainya sunatullah menunjukkan
bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. rangkaian mukjizat dan berkah semacam itu tertutup atau berakhir,
dan tiada siapa pun akan mendapatkannya lagi, lalu apa
artinya doa itu diajarkan?
Ibarat kata, orang diikat kedua kakinya, tapi lantas ia
dipukuli dan disuruh berjalan. Bagaimana mungkin dia
bisa berjalan dalam kondisi seperti itu?
Seandainya doa itu tak dapat membuahkan hasil atau
tak ada pengaruhnya, lalu apa bedanya ajaran Kristen
dan ajaran Islam? Jika kita juga percaya bahwa dalam
Islam tidak ada lagi tanda bukti dan mukjizat, dan doa
yang sudah diajarkan pada kita dalam shalat itu tidak
ada pengaruh dan tak membuahkan hasil, maka sia-sia-
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lah perbuatan kita selama ini, tak ada gunanya sama sekali!
Tidak, sungguh tidak begitu. Allah Yang Maha Bijaksana selalu mempertahankan dan melestarikan pengaruh kenabian. Dan saat ini Dia mendirikan jamaah ini,
agar menjadi saksi atas kebenaran perkara itu.
Dalam Quran Syarif terdapat begitu banyak mukjizat
ma’rifat dan mukjizat kalam. Allah Ta’ala menampakkan
semua itu pada zaman ini, sehingga kenabian dan mukjizat Nabi Muhammad saw. terbukti.
Inilah satu senjata dan cara yang Allah Ta’ala berikan
kepadaku. Melalui sarana itu, aku hendak mematahkan
dan menghentikan sihir agama yang salah kaprah. Aku
hendak membuktikan bahwa Quran Syarif adalah kalam Allah Ta’ala yang hidup, yang tidak berlaku hanya
sebagai mantra belaka.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 34-35
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49 Singkirkan
Buruk Sangka

B

arangsiapa beriman, hendaklah ia meningkatkan diri dari tingkat sekedar percaya saja sampai
ke tingkat yakin dan ma’rifat. Jangan sampai ia
berhenti dalam buruk sangka. Ingatlah, sangkaan semata tidak mungkin akan berdaya guna.
Allah Ta'ala berﬁrman:

ً َ ّ ْ
ْ َ َ َّ َّ
اِﻧﺎﻟﻈ ّﻦ ﻳُﻐ ِﻨ ْﻰ ِﻣ َﻦ ا َ ِﻖ ﺷ ْﻴﺌﺎ
“Sesungguhnya sangkaan itu tak berguna sedikit pun
melawan kebenaran.” (An Najm, 53:28)

Keyakinan adalah suatu hal yang bisa membuat manusia berhasil mencapai tujuannya. Tanpa sebuah keyakinan, tidak ada yang bisa terjadi.
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Jika dalam setiap hal manusia selalu berburuk sangka
dan curiga, maka akan susahlah kehidupannya di dunia
yang sesaat ini. Orang enggan minum air, semata karena
ia curiga, jangan-jangan ada zat beracun yang tercampur
di dalamnya. Orang juga tak mau makan makanan dari
pasar, karena curiga ada sesuatu yang berbahaya atau
racun di dalamnya.
Lalu bagaimana ia bisa hidup dengan segala buruk
sangka itu? Ini contoh umum, yang bisa diterapkan juga
untuk perkara ruhani manusia.
Kini renungkanlah, dan putuskanlah dalam hatimu.
Bagaimana mungkin engkau bisa mempercayaiku sebagai Masih Mau’ud dan hakim yang adil, dan lantas berbai’at kepadaku, bila di hatimu masih tersimpan keberatan dan perlawanan terus menerus terhadapku?
Jika sesudah engkau percaya kepadaku, tetapi tetap
saja dalam hatimu masih terdapat penolakan atas keputusan, perkataan, atau perbuatanku, maka renungkanlah kembali keyakinanmu itu.
Ingatlah, dan renungkanlah baik-baik! Iman yang dipenuhi keragu-raguan tidak akan membuahkan hasil
yang baik. Tetapi bila engkau menerima dan mengakui
dengan ketulusan hati bahwa aku ini sungguh-sungguh
Masih Mau’ud dan hakim yang adil, maka singkirkanlah
semua penolakanmu atas perintah dan tindakanku, dan
lihatlah keputusanku dengan hormat. Sehingga engkau
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akan ditetapkan sebagai orang yang menghormati sabda
suci Rasulullah yang mulia Muhammad saw.
Kesaksian Rasulullah Muhammad saw. sudah cukup
bagimu dan semua orang. Sebab, beliau yang memberi
penghiburan bahwa Masih Mau’ud akan menjadi imam
kamu dan akan menjadi hakim yang adil. Bila dengan itu
kamu tidak terhibur atau puas, lalu bagaimana?
Orang menyatakan percaya, tetapi di sebagian sudut
hatinya terdapat juga buruk sangka. Cara ini sama sekali
tak baik dan tak mungkin diberkahi.
Seandainya aku bukan orang yang tulus, maka silahkan pergi dan carilah orang yang tulus. Tapi ketahuilah,
engkau tidak akan bisa menemukan orang tulus yang
lain di waktu sekarang ini. Kemudian bila engkau tak
menemukannya, dan memang tak akan pernah menemukannya, maka aku meminta darimu semacam hak
yang Nabi Muhammad saw. berikan kepadaku.
Orang-orang menolak dan menentangku karena mereka tak mengenalku sama sekali. Tetapi yang lebih malang lagi adalah mereka yang menerima dan mempercayaiku, tetapi kemudian menentangku. Sebab, mereka
menjadi buta setelah mereka melihat.
Isa Almasih a.s. pernah berkata bahwa seorang nabi
tidaklah tercela kecuali di tanah airnya sendiri. Karenanya bisa dipahami mengapa para nabi mesti menanggung kesulitan dan penderitaan dari penduduk negeri178 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

nya. Dan itulah mengapa aku tak terlepas dari sunnah
para nabi itu.
Oleh sebab itu, aku bersiap mendengarkan celaan
dari para penentangku. Sebab hal itu sesuai dengan sunnah para nabi. Allah berﬁrman:

ْ
َ
ُ َ َّ
َو َﻣﺎﻳَﺎﺗِ ْﻴ ِ ْ ِّﻣ ْﻦ ّر ُﺳ ْﻮ ٍل ِا ﺎﻧ ْﻮاﺑِ ٖﻪ َ ْﺴ َﺘ ْﻬ ِﺰ ُء ْو َن
“Dan tidak pernah seorang Utusan datang kepada
mereka, melainkan mereka memperolokkan dia.”
(Al-Hijr, 15:11)

Jika orang-orang datang ke tempatku dengan niat tulus suci, maka akan kutunjukkan kepada mereka sesuatu yang Allah Ta’ala anugerahkan kepadaku. Tetapi bila
mereka tamak dan dengki, bagaimanakah mungkin aku
bisa membuat mereka mengerti?
Bila saja dengan hati tulus suci mereka datang untuk
mencari kebenaran, maka segala perkara bisa diputuskan. Tetapi bila maksud kedatangan mereka hanya untuk melontarkan ﬁtnah dan kejahatan, maka tidak ada
yang mungkin akan mereka capai.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 44-45

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 179

50 Tanda Bukti
Masih Mau’ud

A

ku maklumatkan bahwa aku telah diberi tanda
bukti terkabulnya doa-doa dari Allah Ta’ala.
Siapa yang ingin menentangku, silakan datang
menghadapku. Tetapi hingga hari ini tak ada orang yang
datang menghadapku.
Kemudian aku maklumatkan, barangsiapa tak bersepaham atas kebenaran pengakuanku, silakan bermubahalah denganku. Selain itu, aku juga telah menyiarkan
bahwa aku telah dianugerahi tanda bukti kebenaran dan
pengetahuan Quran Karim. Bila ada yang menentang,
datanglah di hadapanku. Tetapi dari para penentang,
tidak ada seorang pun yang berani datang di hadapanku,
dan menerima tantanganku.
Kemudian Allah Ta’ala memberi kabar baik melalui
ilham:
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ٰ َ
ﻳ َ ْﻨ ُ ُ ك ا ّ ُ ِﻓ ْﻰ َﻣ َﻮا ِﻃ ِﻦ
“Allah akan menolongmu di medan perang.”

Untuk membuktikan kebenaranku, Allah menganugerahkan kemenangan kepadaku di setiap “medan pertempuran”. Maka bila dengan tanda bukti yang aku permaklumkan, tiada orang yang beroleh faedah dan tiada
pula orang yang terpuaskan, maka silakan pergi ke tempat lain.
Pergilah kepada umat Kristen, misalnya, seandainya
bisa kau peroleh ketenangan dan kepuasan di sana. Tetapi sungguh, dengan meninggalkan kebenaran, di mana pun seseorang akan sulit mendapatkan ketenangan
dan kepuasan.
Allah berﬁrman:

ُ ٰ َّ َّ ّ ْ َ َ َ
َﺎذا ﺑ َ ْﻌﺪ ا َ ِﻖ ِا اﻟﻀﻠﻞ
“Dan adakah sesudah kebenaran selain kesesatan?”
(Yunus, 10:32)

Allah Ta’ala lebih mengetahui keadaan hati manusia.
Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya.
Apakah kita menjamak shalat itu karena malas, atau karena ada alasan yang logis dan menguntungkan?
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Perhatikanlah baik-baik, bila seseorang masih mengalami rasa ragu setelah datangnya tanda bukti, seharusnya dia takut, karena setan adalah musuh nyata yang
membisikkan keraguan kepadanya.
Aku hendak mengajak ke jalan yang benar, sehingga
orang beriman yang berjalan di atas jalan itu bisa mencapai posisi ghauts atau qutub.* Bagi orang-orang yang
menerima, mengikuti dan mengamalkan nasihatku, dijanjikan ganjaran dunia dan akhirat yang sangat besar.
Sebagaimana telah diilhamkan oleh Allah:

َ ﺎﻋ ُﻞ اﻟ َّ ِﺬﻳْ َﻦ اﺗ َّ َﺒ ُﻌ ْﻮ َك ﻓَ ْﻮ َق اﻟ َّ ِﺬﻳْ َﻦ َﻛ َ ُ ْوااِﻟَﻰ ﻳ َ ْﻮ ِم اﻟْ ِﻘ َﻴ
ﺎﻣ ِﺔ
ِ َو َﺟ
“Dan (Allah) menjadikan orang-orang yang mengikuti
kamu di atas orang-orang kaﬁr hingga hari Kiamat.”

Sebenarnya masa kejayaan itu sudah dekat. Ketika
para pengikutku keluar dalam ketidaktahuan, Allah Ta’ala akan menganugerahkan kekuatan pada lisan mereka, dan di setiap medan mereka akan menang di atas
orang-orang kaﬁr.
Orang yang melihat beberapa dalil dan tanda bukti,
tetapi kemudian melepaskan kejujuran, keimanan dan
keadilan, mereka seharusnya ingat petunjuk Quran,
* Ghauts atau qutub adalah gelar tingkat kewalian tertinggi, pent.
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َۡ َ
َ َۡ
ّٰ َ
ّ ِﻦ اﻓ ٰ ي َ ا ِ َو َﻣ ۡﻦ اﻇﻠ ُﻢ

ٰ َّ َ
َ َ
ِ ﻛﺬ َب ﺑِﺎ ٰﻳ ِﺘ ٖﻪ ﻛ ِﺬﺑًﺎ ا ۡو

“Siapakah yang lebih lalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah, atau mendustakan ayat-ayat-Nya?” (Al-An’am, 6:21)

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 46-47
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51 Jauhilah
Perkara Bid’ah

A

pakah orang-orang tak berpikir bagaimana
akibat buruk dari perbuatan mereka? Mereka
meninggalkan amalan baik yang diajarkan oleh
Nabi Muhammad saw., dan menggantinya dengan shalawat dan rangkaian wirid hasil karya mereka sendiri,
dan merasa cukup dengan menghafal beberapa syair.
Mereka begitu terpesona dengan syair-syair Bulleh
Shah. Mereka hadir dan berkumpul dalam jumlah besar
di majelis-majelis pembacaan syair. Tetapi sangat sedikit
dari antara mereka yang hadir dalam majelis tilawah
Quran Syarif atau ceramah agama.
Mereka tampak tidak begitu tertarik dan tidak menaruh perhatian sama sekali pada kebaikan-kebaikan. Tetapi mereka sangat memperhatikan pada perkara nafsu
dan syahwat. Orang-orang itu tidak tahu bedanya kenik-
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matan ruhaniah dengan kenikmatan nafsu.
Di dalam pesta tarian dan nyanyian, beberapa orang
tampak dengan sengaja melepas sorban mereka dan berjoged ria. Di hadapan orang yang bodoh, mereka bercerita dengan sangat bangga bahwa guru spiritual mereka
duduk di majelis itu, dalam kegembiraan yang luar biasa. Para guru spiritual dan para pengikut mereka telah
memunculkan bid’ah, atau perkara yang dibuat-buat,
yang tidak ada dalam Islam dan sunnah Nabi Muhammad saw.

Sungguh, barangsiapa tak bisa merasakan
nikmatnya shalat, mereka benar-benar tidak
bisa mendapatkan kenikmatan ruhani.
Sungguh, barangsiapa tak bisa merasakan nikmatnya
shalat, mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan kenikmatan ruhani. Mereka tidak bisa memahami kenyamanan dan ketenangan ruhaniah, dan tidak tahu apa
arti kegembiraan yang sesungguhnya.
Aku heran melihat mereka yang menyebut dirinya
muslim, tetapi tetap menyelenggarakan bid’ah semacam itu. Seandainya dalam perkara bid’ah itu ada kesenangan dan kenikmatan ruhaniah, tentulah Nabi Muhammad saw., insan yang paling mengenal Allah dan
paling sempurna di dunia ini, juga memberikan ajaran
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semacam itu, atau menunjukkan perkara itu dalam perbuatannya.
Aku heran! Di satu sisi, mereka membaca ayat Quran
Syarif bahwa Islam adalah agama yang sempurna (5:3).
Tetapi di lain sisi, mereka mematahkan kesempurnaan
dan membuktikan kekurangan Islam, dengan membuat
kreasi baru atau bid'ah itu.
Di satu sisi, orang-orang zalim ini memﬁtnahku,
seolah-olah aku mendakwahkan diri sebagai orang yang
menerima mustaqil nubuwwah (kenabian permanen),
nabi yang membawa syariat, yang kenabiannya terpisah
dari Nabi Muhammad saw. Tetapi di lain sisi, mereka tak
memperhatikan sedikit pun akan apa yang mereka sendiri perbuat. Merekalah yang justru telah memasukkan
kreasi baru atau bid'ah dalam agama Islam.
Apabila dalam hati mereka ada sedikit saja rasa adil
dan takut kepada Allah, akankah mereka mengatakan
bahwa kami menambah atau mengurangi ajaran suci
dan sunnah Rasulullah saw.?
Aku mengajarkan persis sesuai dengan apa yang diajarkan Quran Syarif. Aku juga meyakini Nabi Muhammad saw. yang mulia sebagai imam dan hakim yang sejati.
Apakah aku mengajarkan dzikir “gergaji”, dan dzikir
dengan mengulang-ulang lafal “Allah” dalam setiap tarikan nafas? Apakah aku juga mengajarkan bermacam186 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

macam dzikir dan wirid? Apabila tidak, dan memang
sama sekali tidak, lalu mengapakah mereka mengaitkan
aku dengan pendakwahan diri sebagai nabi?
Ingatlah dan pahamilah dengan baik! Seseorang tidak mungkin bisa disebut muslim yang sejati dan disebut pengikut Nabi Muhammad saw. yang sejati, selama
ia tidak meyakini Nabi Muhammad saw. sebagai penutup para nabi (khaatamun-nabiyyiin), dan tidak menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 58-59
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52 Tirai Riya’
dan Kemunakan

A

da jutaan orang Islam di dunia. Masjid-masjid
kelihatan penuh dengan kaum muslimin. Tetapi apakah jumlah muslim yang begitu banyak
itu, atau masjid-masjid yang penuh itu, menunjukkan
keunggulan dan keberkahan umat Islam? Tidak, tidak
sepenuhnya.
Sebabnya, berbagai ibadah dan lain-lain dari sebagian mereka, dikerjakan semata sebagai ritual dan adat
kebiasaan saja. Ketulusan sejati, yang menjadi syarat
utama dalam ibadah, tidak ditemukan pada mereka.
Bahkan,mereka menutupi perbuatannya dengan tirai
riya’ dan kemunaﬁkan.
Semakin engkau tahu keadaan batin mereka, semakin terlihat banyaknya kotoran yang keluar dari dalamnya. Lihatlah keadaan rumah mereka sepintas lalu, ma-
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ka akan tampaklah cela mereka yang menodai Islam.
Di dalam syair Maulana Rumi tertulis sebuah hikayat
tentang sebuah lumbung yang terkunci rapat dan penuh
dengan ribuan kilogram gandum. Setelah sekian lama
waktu berlalu, lumbung itu dibuka. Ternyata, lumbung
itu telah kosong sama sekali. Seandainya bukan tikustikus di dalam lumbung yang telah memakannya, lalu
ke mana hilangnya gandum itu?
Demikianlah juga keadaan sebagian umat Islam. Mereka sudah menjalankan shalat selama lima puluh tahun, tetapi belum tampak juga berkah dari shalat itu.
Maka jika bukan karena riya’ dan kemunaﬁkan yang merusak dan menghapuskan amal itu, lantas ke manakah
hilangnya berkah itu?
Pada mereka tak ditemukan tanda-tanda seperti yang
terlihat pada hamba-hamba Allah yang saleh, dan dalam
amal dan ibadah mereka tak ditemukan tanda berkah
samawi.
Untuk mengobati seorang pasien, dokter atau tabib
akan memberi resep kepada sang pasien. Jika sesudah
dicobakan beberapa hari resep itu tidak manjur, tentulah dia akan mengubahnya, dan berusaha mendiagnosis
lagi sang pasien.
Tetapi resep shalat yang diberikan atau diterapkan
bagi kaum muslimin itu terbukti sangat cepat berpenga-
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Jika pengaruh shalat tidak tampak pada
seseorang, itu pasti karena ada kesalahan,
ketidakhati-hatian, atau kelalaian orang itu
dalam penerapan shalatnya.
ruh dan bermanfaat. Karena itu, jika pengaruhnya tidak
tampak pada seseorang, itu pasti karena ada kesalahan,
ketidakhati-hatian, atau kelalaian orang itu dalam penerapan shalatnya.
Kita tidak bisa menyatakan bahwa rukun Islam seperti shalat, puasa, haji, zakat, itu salah. Aku tahu persis,
orang-orang yang meninggalkan rukun Islam lalu menciptakan bid'ah, mereka akan mengalami hari-hari yang
sial.
Sungguh, dalam Quran Syarif telah dinyatakan bahwa agama Islam dan nikmat Islam telah sempurna, dan
Islam telah ditetapkan sebagai agama yang diridhai di
sisi Allah Ta’ala (QS 5:3). Tetapi para guru spiritual yang
masyhur dan para pengikutnya itu meninggalkan teladan baik dari Nabi Muhammad saw., dan menciptakan
bid’ah atau cara-cara baru.
Mereka lebih suka mentradisikan dan mengamalkan
wirid dan syair ketimbang membaca dan mengamalkan
Quran Syarif. Mereka lebih mengutamakan banyak berzikir ketimbang amal saleh dan akhlak yang baik.
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Semua perkara itu sungguh bukan kenikmatan ruhaniah, melainkan kenikmatan nafsu belaka. Sebab, kenikmatan ruhaniah hanya bisa diperoleh dengan melaksanakan amal saleh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.
Sebagian orang tidak mengetahui perbedaan antara
kenikmatan nafsu dengan kenikmatan ruhaniah, dan
secara tak sadar menganggap keduanya sebagai sesuatu
yang sama. Padahal, dua hal itu adalah perkara yang berbeda sama sekali.
Seandainya kenikmatan nafsu dan kenikmatan ruhaniah itu sama, apakah orang jahat yang merasakan kenikmatan dari nyanyian seorang janda nakal, bisa disebut insan kamil yang mengenal Allah? Sama sekali tidak.
Orang-orang yang meninggalkan Quran Syarif dan
mencari kenikmatan ruhaniah melalui syair-syair Bulleh Shah tidak akan bisa mencapai nafsu muthmainnah.
Ketahuilah, dan ingatlah baik-baik! Kenikmatan ruhaniah itu hanya bisa diperoleh tidak lain kecuali melalui
Quran Syarif.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 56-58
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53 Penuhi Hak Allah
dan Sesama

T

entang cinta Allah, Allahlah yang lebih tahu. Tetapi pengetahuan tentang sesuatu, bisa kita peroleh dari sesuatu yang lain.

Misalnya, jika di bawah sebuah pohon terlihat ada buah yang jatuh, maka boleh dikata mungkin sekali ada
buah lain yang menggantung di pohon itu. Tetapi jika di
bawah pohon tidak ada buah sama sekali, maka mungkin kita tidak bisa meyakini adanya buah di pohon itu.
Demikian pula, relasi cinta yang Allah tanamkan dalam diri manusia dan sesamanya. Dari hal itu dapat diduga bahwa manusia semestinya juga memiliki relasi
cinta dengan Allah Ta’ala. Jadi orang yang menjaga hakhak manusia dan menjaga hubungan baik dengan sesamanya, tentu ada cinta Allah Ta’ala padanya.
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Hidup di dunia ini hanya sementara. Cepat atau lambat semua manusia akan mati. Pintu kubur selalu terbuka. Setiap manusia akan memasukinya pada waktu
dan gilirannya masing-masing. Tidak ada jaminan umur,
dan tidaklah kekal kehidupan ini.
Orang mengharap bisa tetap hidup hingga enam bulan atau tiga bulan. Tetapi tidak ada yang bisa meyakinkan bahwa harapan itu pasti terjadi. Tidak ada seorang
pun yang yakin, apakah ia akan tetap hidup atau tidak
ketika melangkah dari langkah pertama menuju ke langkah kedua.
Manusia tidak ada yang tahu persis kapan kematiannya tiba. Tetapi ia yakin bahwa kematian adalah hal yang
pasti dan tak bisa disangkal lagi. Dan hanya manusia
yang bijak sajalah yang akan selalu siap menghadapinya
kapan saja.
Allah berﬁrman dalam Quran Syarif:

ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ
َو ﺗ ُﻤ ْﻮﺗ ّﻦ ِا َواﻧ ْ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤ ْﻮ َن
“Dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang
Islam.” (Ali 'Imran, 3:102).

Selama manusia belum membereskan urusannya
dengan Allah Ta'ala, dan belum memenuhi dua macam
hak, yakni hak Allah (haqullah) dan hak-hak hamba atau
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Hidup di dunia ini hanya sementara. Cepat
atau lambat semua manusia akan mati.
Pintu kubur selalu terbuka. Setiap manusia
akan memasukinya pada waktu dan
gilirannya masing-masing.
manusia (haququl ‘ibad), dia tidak akan sukses dalam kehidupan ini.
Hak-hak hamba (manusia) ada dua macam. Pertama,
hak manusia yang telah menjadi saudara seagama.
Kedua, hak manusia pada umumnya, yang kita wajib
bersimpati kepadanya. Adapun hak Allah Ta’ala, yang
paling besar adalah ibadah yang diperuntukkan hanya
untukNya. Ibadah ini bukan berdasarkan tujuan pribadi. Bahkan seandainya tidak ada neraka dan surga, orang
tetap harus beribadah kepadaNya.
Cinta sejati Sang Khalik kepada makhlukNya selalu
ada dan tak pernah berubah. Sebab itu, dalam memenuhi hakNya, sudah seharusnya kita tak perlu lagi bertanya soal adanya neraka maupun surga.
Dalam hal simpati kepada sesama, selama kita tak
mau mendoakan sesama, meskipun dia seorang musuh
sekalipun, berarti hati kita belumlah bersih sepenuhnya.
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ُ َ ۡ َ ۡ َ ۤۡ ۡ ُ ۡ
ۡﻢ
ادﻋﻮ ِ اﺳ ِﺐ
“Berdoalah kepadaKu, Aku akan mengijabahi doamu.”
(Al-Mu’min, 40:60)

Dalam ﬁrmanNya ini, Allah Ta’ala tidak memasang
hijab untuk doa yang kita panjatkan bagi musuh kita,
sehingga doa itu takdikabulkan. Sebaliknya, dalam keyakinanku, mendoakan musuh itu termasuk sunnah
Nabi Muhammad saw. Umar bin Khattab r.a. menjadi
muslim karena sering didoakan oleh Nabi Muhammad
saw. Oleh karena itu, janganlah bakhil, janganlah pelit
dalam urusan doa, sekalipun dengan musuhmu sendiri.
Jangan menjadi orang yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Sungguh, Allah Ta’ala amat membenci orang yang senang merugikan dan memusuhi orang
lain, sebagaimana tidak senangnya Dia bila disekutukan
dengan siapa pun atau apa pun.
Orang-orang yang memusuhimu pun perlu didoakan, karena dengan cara itu engkau bisa membersihkan
hati dan meningkatkan keberanian. Selama engkau tak
mau mengupayakan perkara itu, maka tiada bedanya
engkau dengan orang lain.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 63-65
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54 Antara Tauhid
dan Ibadah

P

ada umumnya manusia memiliki dosa, entah
sedikit atau banyak. Sebagian orang terlibat dalam dosa besar, sebagian lainnya terjebak dalam
dosa sedang, dan sebagian lainnya lagi terperangkap dalam dosa yang kecil-kecil, seperti pelit, riya, dsb. Selama
manusia belum terbebas dari dosa-dosa itu, dia tidak
akan bisa memperoleh kembali cahaya.
Lantas, jalan mana yang semestinya ditempuh agar
manusia bisa disebut benar-benar mengesakan Allah?
Dalam hal ini, kita perlu memperhatikan. Allah Ta’ala
telah memberikan berbagai jenis hukum atau peraturan
yang wajib kita patuhi. Tetapi dari berbagai peraturan
itu, ada beberapa peraturan yang dalam pelaksanannya
tidak bisa dijalankan oleh setiap orang.
Ibadah haji, misalnya, wajib hanya bagi mereka yang
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memiliki kemampuan menjalankannya, aman perjalanannya, dan memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Apabila
syarat-syarat itu terpenuhi, maka orang itu bisa pergi
menunaikan ibadah haji.
Begitu pula dengan zakat, yang bisa dan wajib dilaksanakan hanya oleh orang yang memiliki harta kekayaan
yang sudah mencapai nishab-nya. Bahkan, shalat sekalipun memiliki syarat-syarat tertentu bagi yang menjalankannya.
Tetapi ada satu hukum atau peraturan yang tak berubah dan tak bersyarat, yaitu kalimah tauhid yang menjadi akar dan dasar dari segala perkara, “Laa ilaaha illallaahu muhammadur-rasuulullaah.” Dan semua ibadah
lain-lainnya itu adalah sarana semata yang menyempurnakannya. Tetapi, tauhid itu memang tidak sempurna
selama tidak kita sertai dengan pelaksanaan ibadah lainlainnya itu.
Orang akan dianggap tulus dalam mengikrarkan kalimah tauhid ini, bila dia membuktikan dalam amal
nyata bahwa sesungguhnya tidak ada yang diabdi (ma’bud), yang dicintai (mahbub), yang dicari atau dibutuhkan (mathlub), dan yang menjadi tujuan (maqshud) dalam hidupnya kecuali Allah Ta’ala. Bila demikian keadaannya, iman dan amal orang itu benar-benar telah
menunjukkan dan membuktikan ikrarnya. Dan dia ti-
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dak akan disebut sebagai pendusta dalam ikrarnya di
hadapan Allah Ta’ala.
Orang yang dengan tulus ikhlas mengikrarkan kalimah “laa ilaaha illallah,” ia menjadi fana, dan semua keinginannya akan materi duniawi akan terbakar. Lalu
dengan mengikarkan kalimah kedua, “muhammadurrasuulullaah”, ia berikrar untuk meneladani Rasulullah
Muhammad saw.
Melalui contoh, setiap hal menjadi sangat mudah.
Para nabi datang hanya untuk menunjukkan contoh keteladanan. Dan Nabi Muhammad saw., adalah contoh
dari segala kesempurnaan, karena di dalam dirinya terhimpun contoh teladan semua nabi. Ini selaras dengan
nama beliau yang diberkahi “Muhammad”, yang artinya
terpuji, baik di bumi maupun di langit.
Di dunia ini telah berlalu banyak orang baik. Meski
seringkali kebanyakan manusia memandang dan menganggap mereka hina, tetapi mereka terhormat dan terpuji di langit, karena mereka bersikap tulus di hadapan
Allah Ta’ala.

Di dunia ini telah berlalu banyak orang baik.
Meski seringkali kebanyakan manusia
memandang dan menganggap mereka hina,
tetapi mereka terhormat dan terpuji di langit,
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Sebaliknya, tidak sedikit yang dipuji banyak orang,
dikatakan hebat dari segala sisi, tetapi langit melaknat
mereka. Allah, para malaikat, dan orang-orang yang dekat denganNya mengutuk mereka, dan tak ada satu pun
yang memujinya.
Nabi Musa a.s. bertemu dan berhubungan dengan
jutaan umat. Tetapi sebagian dari mereka tidak bertabiat teguh, tulus, dan berbudi mulia. Di malam hari mereka mengaku beriman, tetapi murtad di siang harinya.
Nabi Muhammad saw. adalah sosok yang dipuji dan
dihormati, baik di bumi maupun di langit. Para sahabatnya adalah orang-orang yang bertakwa, tulus dan jujur.
Tidak ada bandingannya di kalangan umat nabi-nabi
lainnya.
Dalam hadis banyak pujian untuk mereka, sampaisampai Nabi Muhammad saw. menyatakan, Allah berada bersama sahabat-sahabatku (Allaahu ﬁi ashhaabii).
Dalam Quran Syarif pun ada pujian untuk mereka:

َ َواﻟَّﺬﻳْ َﻦ ﻳَﺒ ْﻴ ُﺘ ْﻮ َن َ ﺑّ ْ ُ َّ ًﺪ
ً او ِﻗ َﻴ
ﺎﻣﺎ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
“Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam
dengan bersujud dan berdiri di hadapan Tuhan
mereka.” (Al-Furqan, 25:64)

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 52-53

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 199

55 Pengaruh Suci
Nabi Yang Suci

S

elama dalam diri manusia tidak ada kekuatan
khusus dan daya tarik ruhani, dia tidak mungkin
bisa menghimpun orang-orang suci dan setia dalam ikatan persaudaraan.
Aku yakin, kekuatan suci dari Nabi Muhammad saw.
begitu dahsyat, dan tidak ada bandingannya di antara
nabi yang lainnya. Dan aku yakin, rahasia perkembangan dan kemajuan Islam itu, terletak pada daya tarik Nabi
Muhammad saw. yang sangat hebat ini.
Tutur kata beliau begitu berpengaruh, sehingga memikat orang yang mendengarnya. Dan mereka yang tertarik oleh beliau, tersucikan dari segala macam kotoran.
Beliau membawa ajaran yang sederhana, alamiah, dan
terang. Tidak ada hal-hal yang rumit dan bersifat teka-
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teki dalam ajarannya, seperti dalam ajaran trinitas, misalnya.
Singkatnya, Nabi Muhammad saw. membawa agama
yang alamiah, ilmiah, dan didukung dengan dalil. Manusia yang menerimanya tidak akan mendapat malu di
hadapan Allah Ta’ala, dan tidak mungkin hina di hadapan manusia lainnya.
Islam berkorelasi dengan hukum alam dan ﬁtrah manusia. Sehingga orang liar sekali pun dapat memahaminya dengan mudah. Ajaran tauhid dalam Islam sangat
sederhana. Sehingga penduduk di suatu pulau terpencil
pun dapat memahaminya.
Sebaliknya, agama yang disajikan oleh para pendeta
di dunia ini, tidak pernah bisa disebut universal dan
sempurna. Sebab, mereka yang menerimanya boleh dikata tak pernah bisa menemukan kepuasan.
Islam adalah agama yang unggul dibandingkan dengan semua agama yang ada, dipandang dari segi tauhid
dan amal baik, serta kapasitas kemampuannya memberikan solusi atas setiap masalah.
Jika kita baca riwayat para sahabat Nabi Muhammad
saw., tidak akan ditemukan dari antara mereka yang
berkata dusta. Saat kita membayangkan mereka, tidak
ada yang tampak kecuali cahaya.
Padahal keadaan mereka dan penduduk Arab pada
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mulanya tampak begitu gelap, seakan tengah terperosok
di dasar bumi. Mereka sangat asyik menyembah berhala,
memakan harta anak yatim, dan berani melakukan segala macam perbuatan buruk. Mereka hidup dengan
merampok dan merampas harta orang lain. Kaki hingga
kepala mereka tenggelam dalam kotoran.
Memperbaiki satu orang manusia saja adalah tugas
yang teramat sulit. Tetapi Nabi Muhammad saw. bahkan
memperbaiki dan menyiapkan satu umat yang bisa
menjadi contoh kekuatan iman dan keikhlasan. Mereka
bahkan seakan rela disembelih layaknya seekor domba,
demi membela kebenaran.

Memperbaiki satu orang manusia saja
teramat sulit. Tetapi Nabi Muhammad saw.
bahkan memperbaiki dan menyiapkan satu
umat yang bisa menjadi contoh kekuatan
iman dan keikhlasan.
Pada hakikatnya mereka bukan manusia bumi lagi.
Ajaran suci dan petunjuk Nabi Muhammad saw. telah
membuat mereka menjadi manusia langit, dan persahabatan mereka dengan Nabi Muhammad saw. telah menampakkan sifat-sifat suci dalam diri mereka. Mereka
meninggalkan kejahatan dan kemunaﬁkan dengan sangat ringan, dan dengan mudah mereka melayang terbang meninggalkannya.
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Itulah gambaran Islam yang hendak aku sampaikan
di muka dunia. Oleh karena perbaikan dan bimbingan
itulah Allah Ta’ala menamai nabi kita itu “Muhammad”.
Sejak di muka bumi ini ia terpuji, karena telah mengisi
dan memenuhi bumi ini dengan keamanan, kedamaian,
dan akhlak mulia.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 53-55
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56 Akhlak Mulia
Rasulullah saw.

S

edemikian banyaknya akhlak luhur yang ditampilkan Nabi Muhammad saw., sehingga tidak ada
nabi lain yang bisa menyamainya.

Seseorang tak bisa disebut berakhlak, ketika ia tak
memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Misalnya kedermawanan. Bagaimana mungkin seseorang
bisa menampilkan kedermawanannya jika ia tak memiliki harta?
Seseorang juga tak bisa memperlihatkan keberaniannya jika ia tak pernah mendapat kesempatan untuk maju ke medan laga. Atau, bagaimana orang bisa menunjukkan sifat pemaaf dan pengampun, jika ia tak punya
kuasa dan kekuatan.
Singkat kata, akhlak manusia itu terikat dengan tempat dan kesempatan.
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Betapa banyak karunia yang dianugerahkan Allah
Ta’ala kepada Nabi Muhammad saw. Beliau memperoleh
banyak kesempatan untuk menunjukkan seluruh akhlak beliau. Nabi Isa a.s. saja tidak pernah mendapat kesempatan sebanyak itu.
Inilah contoh sifat dermawan Nabi Muhammad saw.
Ketika Nabi Muhammad saw. memiliki banyak domba,
ada seorang kaﬁr berkata, “Engkau mempunyai domba
yang sangat banyak. Padahal, seorang kaisar saja tidak
punya domba sebanyak itu.”
Mendengar ucapan itu, seketika Nabi Muhammad
saw. memberikan semua dombanya kepada orang itu.
Dan seketika itu pula, orang itu menjadi muslim. Dia
menganggap, kedermawanan yang luar biasa semacam
itu tidak bisa dilakukan oleh orang lain, kecuali ia seorang nabi.
Kemudian contoh pengampunan Nabi Muhammad
saw. tampak pada saat penaklukan Mekah. Pada waktu
itu, setelah berhasil menguasai sepenuhnya wilayah
musuh, beliau berkata kepada semua penduduknya,
“Laa tatsriiba ‘alaikumul-yaum,” pada hari ini tidak ada
celaan bagimu (Yusuf, 12:92).
Nabi Muhammad saw. berbelas kasih dan mengampuni semua musuh beliau, sehingga secara serentak semua musuh beliau berbondong-bondong masuk Islam.

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 205

Setelah berhasil menguasai Mekah, Nabi Muhammad saw. sesegera mungkin mengampuni penduduknya. Padahal, merekalah yang paling sengit memusuhi,
mengganggu dan menyusahkan beliau dan para kerabat
serta sahabat beliau, dan melakukan kejahatan yang tak
layak dimaa an.
Andaikata ditetapkan hukuman yang paling berat sekali pun kepada mereka, ketetapan itu setimpal adanya.
Tetapi Nabi Muhammad saw. menunjukkan contoh pengampunan yang sempurna. Ini adalah perkara yang besar pengaruhnya terhadap para sahabat, sehingga mereka tak henti-hentinya memuji beliau.
Apakah kita bisa melihat contoh itu ada juga pada
nabi-nabi lainnya? Sepertinya tidak!
Dan itulah kaitan antara nama beliau, dengan nama
samawi beliau, yakni Muhammad. Sebab, beliau terpuji
baik di bumi maupun di langit. Beliaulah satu sosok
contoh atau teladan yang Allah Ta’ala berikan kepada
dunia.
Selama manusia tidak bisa mewujudkan akhlak luhur
dalam dirinya, maka hidupnya tidak ada faedahnya.

Muhammad saw. terpuji baik di bumi maupun di langit. Beliaulah satu sosok contoh
atau teladan yang Allah Ta’ala berikan
kepada dunia.
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Manusia tidak bisa mewujudkan cinta suci kepada Allah
Ta’ala dalam batinnya, selama belum menjadikan akhlak
luhur dan perilaku Nabi Muhammad saw. sebagai panduannya.
Allah Ta’ala berﬁrman dalam Quran Majid:

ُ ّ ٰ ﻗُ ْﻞ ا ِْن ُﻛ ْﻨ ُ ْ ُ ُّﺒ ْﻮ َن ا ّٰ َ ﻓَﺎﺗَّﺒ ُﻌ ْﻮﻧِﻰ ُ ْﺒ ْﺒ ُﻜ ُﻢ ا
ِ
ِ
ِ
“Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, ikutilah
aku, niscaya Allah akan mencintaimu.”
(Ali ‘Imran, 3:31)

Agar menjadi kekasih Allah, sudah seharusnya manusia ittiba’ (mengikuti) Rasulullah Muhammad saw.
sepenuhnya. Orang bisa dikatakan ber-ittiba' secara
sempurna, bila dia mewarnai dirinya dengan akhlak
luhur seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad
saw.
Tetapi sayang sekali, umat Islam dewasa ini ber-ittiba'
kepada Rasulullah Muhammad saw. hanya dalam perkara mengangkat kedua tangan, mengucapkan amin
dengan suara keras, dan mengangkat jari telunjuk dalam
doa mereka. Sedangkan dalam soal akhlak mulia, mereka malah meninggalkannya.
Puncak perkembangan r0hani dan tingkatan iman
seorang mukmin sejati dan muslim yang tulus, akan ter-

Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 207

capai manakala dia menjadi pengikut sejati Rasulullah
Muhammad saw. dan mewarisi sepenuhnya akhlak
beliau.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 55-56

208 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

57 Perlunya
Pembaharu Islam

B

egitu besarnya perhatian Allah Ta’ala terhadap
Islam, hingga Dia berjanji untuk melindungi
Islam dan mengutus manifestasi (buruzi) Rasulullah Muhammad saw. di zaman ini.
Allah berkehendak untuk menghidupkan kembali
risalah kenabian Muhammad saw. di zaman akhir ini.
Dan untuk itu, Dia mendirikan jamaah ini dan mengangkat serta menjadikanku sebagai Mahdi.
Pada zaman ini telah muncul dua macam syirik yang
menghancurkan Islam. Seandainya tidak ada kekuatan
dan karunia dari Allah Ta’ala, maka pengaruh Islam sebagai agama terpilih di dunia ini akan sirna.
Tetapi Allah Ta'ala telah berjanji:

ُ َ َ َ ّ ْ ّ َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ ّ
ﺎاﻟﺬ َﺮ َواِﻧﺎ ُ ٰ ِﻔﻈ ْﻮ َن
ِ اِﻧﺎ ﻦ ﻧﺰﻟﻨ
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz-Dzikr
(Al-Quran, peringatan), dan sesungguhnya Kami
adalah penjaganya.” (Al Hijr, 15:9)
Bila tiba waktunya Islam hendak dirusak, maka Allah
berkenan menjalankan tugasNya untuk menjaganya.
Seperti juga di zaman ini, dimana telah terjadi puncak
kerusakan di dalam tubuh Islam. Semua lawan dari segala macam arah telah mempersiapkan senjata mereka
untuk menyerang benteng pertahanan Islam. Maka, tibalah juga saatnya Allah Ta’ala menegakkan kembali
jalan lurus kenabian.
Benih perlawanan terhadap Islam telah ada sejak lama, dan kini ia telah tumbuh. Benih itu pada mulanya
berwujud seperti nutfah, lalu dalam jangka waktu
tertentu menjadi bayi, dan kemudian lahir. Bayi-bayi
perlawanan atas Islam itu kini telah dewasa dan menjadi
sangat kuat. Dan untuk itu, Allah Ta’ala berkenan menurunkan senjata dari langit untuk menghancurkan mereka.
Untuk menyingkirkan syirik yang memuakkan, yang
muncul dari internal maupun eksternal umat, dan untuk menegakkan keesaan serta keagunganNya, Allah
Ta’ala membentuk jamaah ini.
Dengan tegas aku nyatakan bahwa jamaah ini benarbenar dari Allah Ta’ala. Dia sendirilah yang mendirikan210 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

nya, dan menunjukkan dukungan dan bantuanNya untuk jamaah ini.
Tatkala kerusakan dan pelanggaran telah melampaui
batas, maka Allah Ta’ala mengutus seorang pembaru untuk memperbaikinya. Demikian itulah SunnahNya.
Tanda-tanda lahiriah tampak jelas, yakni abad ini telah berlangsung sembilan belas tahun. Karena itu, bagi
orang yang bijaksana, sekaranglah waktu untuk berpikir
bahwa kerusakan internal dan eksternal sudah melewati
batas. Allah Ta’ala telah berjanji untuk membangkitkan
atau mengutus Mujaddid pada setiap permulaan abad.
Dalam Quran Syarif pun ada janji Allah untuk menjaga
dan menolong Islam.
Zaman sesudah Nabi Muhammad saw. juga memiliki
banyak persamaan dengan zaman kedatangan Almasih.
Tanda-tanda yang Nabi Muhammad saw. tetapkan untuk kedatangan Masih Mau’ud telah terpenuhi.
Apakah hingga sekarang tidak ada pembaru yang datang dari langit? Ada, pasti ada yang datang. Sesuai dengan janji Allah Ta’ala, dia datang tepat pada waktunya.
Tetapi untuk mengenalinya, diperlukan mata iman.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 61-62
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58 Golongan
Aakhariina Minhum

A

llah Ta’ala mendirikan jamaah ini, dan memperlihatkan ratusan tanda bukti untuk mendukungnya. Tujuannya adalah menjadikan jamaah ini sebagai jamaah sahabat Nabi Muhammad saw.,
sebagaimana yang terjadi pada masa generasi terbaik
(khairul qurun).
Orang-orang yang masuk dalam jamaah ini, mereka
masuk dalam jamaah aakhariina minhum, kaum lain
dari kalangan mereka atau kaum lain dari golongan
sahabat Nabi Muhammad saw. Oleh karena itu, mereka
wajib melepaskan atau meninggalkan kesibukan-kesibukan yang menipu, dan memusatkan seluruh perhatiannya kepada Allah Ta’ala, dan menjadi lawan kaum
yang bengkok atau menyimpang (faij a’waj).
Tiga era atau masa telah berlalu dalam riwayat Islam.
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Pertama, masa tiga generasi terbaik (khairul qurun tsalaatsah).* Kedua, masa kaum yang bengkok atau menyimpang (faij a’waj), yakni era sesudah generasi terbaik. Mereka itu, disebut Rasulullah Muhammad saw.
sebagai bukan golongan beliau, dan beliau bukan dari
antara mereka.
Dan ketiga, masa Masih Mau’ud, yang terkait dengan
masa Rasulullah Muhammad saw. Bahkan hakikatnya
ini adalah masa Rasulullah Muhammad saw.
Allah berﬁrman:

ْ ِ ٰا َﺧﺮﻳْ َﻦ ِ ْﻨ ُ ْ ﻟ َ َّﻤﺎﻳ َ ْ َ ُﻘ ْﻮاﺑ
ِ
ِ
“Orang-orang lain dari kalangan mereka yang
belum pernah menggabungkan diri dengan mereka.”
(Al-Jumu’ah, 62:3)

Ayat Quran Syarif di atas menyebutkan dengan sangat jelas bahwa ada masa dimana watak dan cara hidup
orang-orang pada masa itu bertentangan dengan cara
hidup para sahabat Nabi Muhammad saw.
Kenyataan menunjukkan bahwa selama seribu tahun
periode pertengahan, umat Islam menghadapi banyak
kesulitan dan musibah. Kecuali segelintir orang, banyak
* Masa Nabi Muhammad saw. dan khulafaur rasyidin, tabi'in,
dan tabi'ut tabi'in, -- pent.
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dari mereka yang meninggalkan Islam. Pada masa itu lahir banyak mazhab, seperti mu’tazilah dan ibahiyyah.**
Aku akui, tidak ada masa bagi Islam yang berlalu tanpa ada contoh keberkahan di dalamnya. Tetapi pada
periode pertengahan yang telah lalu, jumlah abdal, aqtab (qutub atau ghauts), dan wali Allah lainnya sangat
sedikit, yang mungkin kurang berarti dalam menghadapi jutaan manusia yang tersesat dari jalan yang benar
dan menjauh dari Islam. Karena itu, Rasulullah Muhammad saw., dengan mata nubuwahnya, melihat masa itu
dan serta merta menyebutnya sebagai masa kaum yang
menyimpang atau jahat.
Namun kini tiba saatnya Allah Ta’ala berkehendak
menciptakan satu kaum lain yang agung, yang disebut
kaum atau golongan sahabat. Karena hukum alam (sunnatullah) dalam jamaah yang Allah Ta’ala dirikan terjadi perkembangan secara bertahap, maka peningkatan
dan kemajuan jamaah kita juga bertahap, seperti benih
tumbuhan. Tujuan jamaah itu tercapai melalui proses
secara berangsur, seperti benih yang disebar di bumi.
Tetapi tujuan yang luhur bagi jamaah kita masih sangat jauh untuk terjangkau. Tujuan itu tidak mungkin
** Mu’tazilah adalah mazhab yang lebih mengutamakan rasio atau
akal, yang suka membicarakan hal-hal yang masuk akal. Sementara Ibahiyyah adalah mazhab yang mempunyai akidah bahwa manusia tidak punya kekuatan untuk menghindari dosa dan melakukan kewajiban, yang
lebih cenderung pada kenikmatan duniawi. --pent.
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tercapai selama dalam jamaah kita tidak ada kekhasan
seperti yang Allah Ta’ala kehendaki, yakni ada warna
(ciri) khas dalam ikrar tauhid, dalam mengabdi kepada
Allah, dalam ingat kepada Allah, dan dalam memenuhi
hak-hak saudaranya sesama manusia.
Tujuan umum dibangkitkannya semua nabi adalah
untuk menanamkan cinta sejati kepada Allah Ta’ala
dalam hati umat manusia, mewujudkan kearifan khusus
dalam memenuhi hak dan mencintai umat manusia sebagai sesama saudara.
Selama perkara-perkara itu tidak ada dalam diri manusia secara sempurna, semua itu hanya akan menjadi
hal yang bersifat ritualitas formal belaka.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 62-63
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59 Tugas Utama
Para Nabi

S

emua nabi yang datang di dunia ini, menyampaikan seluruh hukum atau peraturan Allah secara gamblang kepada dunia. Bersamaan itu pula,
mereka menjelaskan dengan sangat detail banyak bagian, seperti segala macam petunjuk tentang tauhid, peradaban, muamalah, dan kehidupan di akhirat.
Dengan kata lain, para nabi mewariskan ajaran tentang begitu banyak hal, semata untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia di dunia maupun di akhirat.
Bila diperhatikan dari segi waktu dan keadaannya,
terdapat sedikit perbedaan dalam detail ajaran mereka.
Tetapi maksud dan tujuan utama semua nabi sama, yaitu menyelamatkan manusia dari dosa, mengajak menghindari segala macam keburukan dan perbuatan buruk,
dan berserah diri kepada Allah.

216 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

Maksud dan tujuan utama semua nabi sama,
yaitu menyelamatkan manusia dari dosa,
mengajak mereka menghindari segala
macam keburukan dan perbuatan buruk,
dan berserah diri kepada Allah.
Tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk
menjadi milik Allah, sehingga apa pun yang dipunyai
dan diperbuat manusia adalah untuk Allah. Para nabi
dibangkitkan dengan maksud untuk membimbing dan
memandu manusia ke arah tujuan itu, sehingga manusia
memperoleh kembali barang berharganya yang hilang.
Dosa itu banyak sekali macam dan cabangnya, bahkan kelalaian kecil pun termasuk dalam dosa. Tetapi dari
antara segala dosa, dosa syirik adalah dosa yang paling
besar. Hendaklah manusia bersungguh-sungguh menjauh dari segala macam dosa dan penyebabnya.
Tetapi manusia yang malang, karena kelalaiannya, ia
terjerat dalam dosa. Selama ia menumbuhkembangkan
dosa, dia akan semakin jauh dari tujuan hidup yang sebenarnya, yakni dekat dengan Allah Ta’ala. Akhirnya, dia
jatuh di tempat yang hina, tempat berbagai macam musibah, penderitaan, kesulitan dan kesakitan, yang disebut Neraka Jahannam.
Perhatikanlah, bila saja ada salah satu anggota badan
kita, seperti lengan, jari atau ibu jari, bergeser dari temSentuhan Ruhani Imam Zaman | 217

pat asalnya, maka tentulah kita akan menderita. Gambaran lahiriah ini sudah bisa menjadi alasan atau dalil
yang kuat untuk mengambarkan alam ruhaniah dan
akhirat.
Pengertian dosa adalah menolak dan menjauhi hati
nurani, yang secara ﬁtriah ada dalam diri setiap manusia. Akibatnya,sudah bisa dipastikan manusia akan
mengalami penderitaan karenanya.
Syirik adalah dosa besar yang dapat menggagalkan
manusia dari tujuan utamanya, dan menjadikannya sebagai waris Neraka Jahannam.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 48-49
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60 Era Penyempurnaan
Penyiaran Islam

S

alah satu tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan agama.
Allah berﬁrman:

ُ َ ُ َْ ُ
ُ َ ُ ْ َ ْ
ْﻢ دِﻳْ َﻨﻜ ْﻢ َو اﺗ َﻤ ْﻤﺖ َ ﻠ ْﻴﻜ ْﻢ ﻧ ِ ْﻌ َﻤ ِﺘ ْﻰ
ﻤﻠﺖ
ُ
َ
ْ
ُ ْ َ َ
َﺖ
ُﻢ ا ِ ْﺳ َم دِﻳْ ًﻨﺎ
ور ِﺿﻴ

َ َ ْ َ َْ
اﻟﻴﻮم ا

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagimu
agamamu dan Aku lengkapkan nikmatKu kepadamu
dan Aku pilihkan untukmu Islam sebagai agama.”
(Al-Maidah, 5:3)
Ada dua macam penyempurnaan dalam Islam, yakni
penyempurnaan petunjuknya (hidayah) dan penyempurnaan penyiaran petunjuknya (isha’at-i hidayah).
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Era Penyempurnaan hidayah atau ajaran Islam terjadi
pada masa Nabi Muhammad saw. yang diberkahi. Sedangkan era penyempurnaan penyiaran hidayah itu,
terjadi pada masa kedua Nabi Muhammad saw., di masa
datangnya golongan aakhariina minhum, yakni “kelompok lain” dari sahabat Nabi Muhammad saw. yang belum
tergabung dengan kelompok sahabat nabi pada masa
Nabi Muhammad saw.

Era penyempurnaan Islam terjadi pada masa
Nabi Muhammad saw. yang diberkahi.
Sedangkan era penyempurnaan penyiaran
hidayah itu, terjadi pada masa kedua Nabi
Muhammad saw., di masa datangnya
golongan aakhariina minhum
Masa kedua Nabi Muhammad saw. itu adalah sekarang ini, yakni pada masa Masih Mau’ud. Demikianlah,
Allah Ta’ala berkenan mempertemukan kedua masa itu,
dalam rangkaian waktu yang sangat baik.
Kemudian juga dijanjikan bahwa pada zaman ini,
yakni zaman Masih Mau’ud, semua agama di dunia akan
dikumpulkan. Dan satu dari antara agama-agama itu,
yakni Islam, akan dimenangkan. Allah berﬁrman:

ّ ُ ْ ّ َ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ ْ َ ٰ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ٓ ْ َّ َ ُ
ِ ﻫﻮاﻟ ِﺬى ارﺳﻞ رﺳﻮ ﺑِﺎ ﺪى و ِدﻳ ِﻦ ا ِﻖ ﻟ ِﻴﻈ ِ ﺮه ﻠﻰ
ٖ ِ اﻟﺪﻳ ِﻦ
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“Dialah yang mengutus RasulNya dengan (membawa)
petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar (Islam),
untuk Dia menangkan di atas semua agama.”
(Al-Bara’ah, 9:33)
Menurut beberapa mufasir, masa dimana Allah memenangkan Islam itu adalah masa datangnya Masih
Mau’ud. Kemudian tertulis, hal itu akan terjadi pada
masa aman. Sehingga seakan-akan serigala dan domba
bisa bersama-bersama minum air di tepi sungai.
Seperti sekarang terlihat, para penentangku beberapa kali merencanakan untuk membunuhku. Tetapi
mengapa mereka tidak berhasil? Hal itu karena adanya
pengaturan dan peraturan pemerintah yang baik dalam
soal keamanan.
Allah Ta’ala juga menghendaki, di zaman ini kebenaran dan pengetahuan Islam akan dihimpun.
Perhatikanlah, sewaktu shalat Zuhur dan Ashar dijama', seketika itu pula pertemuan antara waktu Zuhur
dan Ashar terjadi. Zuhur adalah bayangan sifat jalali
(keagungan) samawi, dan Ashar adalah bayangan sifat
jamali (keindahan) samawi.
Seperti yang terjadi pada zaman ini, Allah Ta’ala berkehendak mengumpulkan keagungan (jalal) dan keindahan (jamal) menjadi satu.
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Karena itulah Allah juga menyebutku Adam. Sebab,
kepada Adam diﬁrmankan bahwa Allah menciptakannya dengan kedua tanganNya, dalam arti padanya terdapat sifat jalali dan jamali. Tempat ini juga menunjukkan persatuan keadaan jalali dan jamali.
Keadaan jalali itu seperti tersebarnya wabah dari dalam genggaman Allah yang disaksikan oleh semua
orang. Dan keadaan jamali itu adalah janji tentang ganjaran dan kabar gembira bagi kaum beriman.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 41-42
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61 Prasangka Kepada
Utusan Allah

D

alam kitab Hujajul Kiramah,* Ibnu Arabi menyatakan bahwa ketika Masih Mau’ud datang,
dia akan disebut sebagai pendusta dan jahil,
bahkan disebut sebagai pengubah agama. Itulah yang
saat ini tengah terjadi kepadaku. Tuduhan-tuduhan demikian itulah yang dilontarkan kepadaku.
Kapan manusia bisa beroleh keselamatan, bila ia menutup pintu ijtihadnya, dan sebagai gantinya malah memikirkan soal benar atau tidaknya pendakwahanku.
Tak diragukan sedikit pun, memang ada beberapa
perkara di luar pemahaman umumnya orang. Tetapi mereka yang beriman kepada para utusan, akan menunggu
waktu dengan husnuzhan, sabar dan teguh, hingga Allah
* Kitab ini ditulis oleh Nawab Siddiq Hasan Khan, --pent.
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Ta’ala membuka pintu kebenaran sejati baginya.
Pada masa Nabi Muhammad saw., para sahabat nabi
tidak bertanya. Tetapi mereka menunggu sampai ada
orang lain datang dan bertanya kepada beliau, lalu mereka memperoleh manfaat darinya. Jika tidak, mereka
tetap duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani banyak bertanya.
Menurut pandanganku, cara yang benar dan aman
adalah berperilaku santun seperti itu. Orang yang tidak
mengerti sopan santun kepada utusan, dan tidak berupaya untuk mencoba mengerti, aku khawatir ia terjatuh.
Salah besar orang yang ingin mencapai tingkat haqqul yaqin hanya dalam satu hari. Ingatlah, ada prasangka
dan ada pula keyakinan. Prasangka hanyalah perkara
khayali, tidak ada ketetapan tentang kebenarannya,
bahkan mungkin mengandung kebohongan. Tetapi dalam keyakinan, terdapat cahaya kebenaran.
Ada beberapa tingkatan keyakinan. Pertama, ‘ilmul
yaqin (keyakinan ilmu). Kedua, ‘ainul yaqin (keyakinan
penglihatan). Ketiga, haqqul yaqin (keyakinan sejati).
Misalnya, dari jauh orang melihat ada asap mengepul.
Berdasar pengalamannya, dia yakin ada api di tempat
keluarnya asap itu. Karena biasanya, dimana ada asap, di
situ tentu ada api. Keyakinan seperti ini disebut ‘ilmul
yaqin.
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Kemudian ketika dia pergi mendekati sumber keluarnya asap dan melihat api di sana, maka semakin yakinlah
dia akan adanya api itu. Keyakinan semacam ini disebut
‘ainul yaqin. Selanjutnya ketika dia menyentuhkan tangan pada api dan merasakan panasnya api itu, dia menjadi sangat yakin bahwa itu adalah api. Inilah yang disebut haqqul yaqin.
Banyak orang yang belum lepas dan bebas dari prasangka. Apabila menurut sunatullah, pasti ada cobaan
atau ujian pada para utusan yang datang dari Allah Ta’ala, lalu bagaimana mungkin aku bisa datang tanpa cobaan atau ujian?
Orang beriman seharusnya berpikir bahwa datangnya cobaan itu diperlukan. Mukmin sejati tidak akan
hancur dengan cobaan seperti itu. Bahkan dia akan meningkat imannya dengan cobaan itu.
Orang-orang yang tersandung dan menderita kerugian dengan cobaan yang biasa, karena mereka tidak
mengambil pelajaran dan menuai hikmah dari masa para nabi, seperti masa Nabi Musa a.s. dan Nabi Muhammad saw.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 45-46
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62 Para Pencari
Kebenaran

I

ngatlah baik-baik. Mulanya suatu perbuatan terjadi
dari manusia. Kemudian atas perbuatan manusia
yang mempunyai pengaruh tersembunyi itu, Allah
Ta’ala mengatur suatu perbuatan yang menunjukkan
hasil atau akibat dari perbuatan manusia itu.
Misalnya, ketika kita menutup pintu dan jendela kamar rumah kita, hal ini merupakan perbuatan kita. Lantas karena perbuatan kita itu, terjadi perbuatan dari Allah Ta’ala, yakni tertutupnya cahaya dan udara dalam kamar kita, dan menjadi gelaplah kamar itu.
Jadi untuk setiap perbuatan manusia, ada perbuatan
lain dari Allah Ta’ala yang diatur sebagai hasil atau akibat
dari perbuatan manusia itu sendiri. Inilah sunatullah
yang terus berlangsung seperti itu dari zaman dahulu,
dan tak mengalami perubahan. Sunatullah yang berlaku

226 | Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

di alam lahiriah itu, juga berlaku di alam ruhaniah.
Barangsiapa membersihkan hatinya dari segala macam kotoran, dan berupaya mencari kebenaran, dia akan
beroleh keyakinan. Andaipun tidak banyak, maka setidaknya apa yang menjadi tujuannya, yakni kebenaran,
tentu tercapai.
Tetapi jika sedari awal dalam hatinya diliputi rasa
suka menentang dan berprasangka buruk, maka akibatnya semangat permusuhannya akan terus meningkat,
menutup cahaya suci dan menggelapkan hatinya. Karenanya, dia tidak akan beroleh tauﬁk (bimbingan), untuk
dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil.
Oleh sebab itu, untuk memperoleh kesucian dan hidayah dari Allah Ta’ala, hendaklah manusia mewujudkan kesucian hatinya, dengan meninggalkan rasa permusuhan, prasangka buruk, keserakahan, dan tak sekali-kali menipu jiwanya sendiri.
Seseorang yang di dalam hatinya telah ada keputusan
yang mantap tentang suatu perkara, kemudian menyatakan akan mencari kebenaran, dia tidak bisa disebut
pencari kebenaran. Tetapi dia pencari dunia, yang merelakan jiwanya untuk kejayaan duniawi.

Untuk memperoleh kesucian dan hidayah
dari Allah Ta’ala, hendaklah manusia
mewujudkan kesucian hatinya.
Sentuhan Ruhani Imam Zaman | 227

Aku sekali-kali tak bisa mempercayai orang seperti
itu beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan menurut pandanganku, dia tak bertuhan.
Orang yang suci hatinya tidak takut dengan ancaman
dan celaan seseorang. Bila dia menemukan kebenaran,
dalam pengakuan penerimaannya tidak pernah ada
penyesalan dan rasa malu. Tentu saja, orang seperti itu
akan memperoleh kebenaran, dan pada hatinya turun
cahaya Ilahi.
Ingatlah baik-baik, Allah Ta’ala tak akan membiarkan
dan menyia-nyiakan orang yang berusaha keras dalam
pencariannya akan Allah. Karena Dia pasti ada, dan selalu memberikan bukti keberadaanNya. Sebagaimana
Dia pernah menurunkan wahyu pada Isa Almasih a.s.,
sekarang pun Dia masih menurunkan wahyu.
Aku katakan dengan sebenarnya, ini bukan pernyataanku belaka, melainkan ada dalil-dalil yang terang
yang menyertainya. Sekarang masih tetap ada Tuhan,
Yang selalu berﬁrman. Sekarang ini Dia juga tengah menerangi dunia dengan ﬁrmanNya.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 3a, hlm. 76-77
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63 Keunggulan
Orang Bertakwa

M

engenai keunggulan orang bertakwa, Allah
berﬁrman:

َ
ُ َ ۡ َّ ۤ ٗ ُ
ا ِۡن ا ۡوﻟ َِﻴﺂؤه ِا اﻟ ُﻤ ّﺘﻘ ۡﻮ َن

“WaliNya tiada lain hanyalah orang yang bertakwa.”
(Al-Anfal, 8:34)

Wali Allah atau kawan Allah adalah orang yang bertakwa. Dengan mudahnya orang bertakwa dapat menjadi orang yang dekat dengan Allah. Ini adalah berkah
yang luar biasa.
Jika ada penguasa atau pejabat berkata bahwa dia adalah kawan kita, lantas mempersilakan kita dengan hormat untuk duduk bersamanya, maka tentu kita akan
merasa bangga. Demikian pula betapa tinggi dan mulia-
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nya derajat manusia yang Allah Ta’ala sebut sebagai wali
atau kawanNya itu.
Melalui lisan Rasulullah Muhammad saw., seperti
yang termaktub dalam hadits qudsi yang diriwayatkan
oleh Imam Bukhari, Allah Ta’ala berﬁrman:

َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ُ
ََ
َ َ
 َو َﻣﺎ ﻳ َ َﺰال، َﻣﺎ ﺗﻘ َّﺮ َب ِإﻟ َّﻰ ﻋ ْﺒ ِﺪى ِﺸ ْﻰ ٍء أ َﺣ ّﺐ ِإﻟ َّﻰ ِ ّﺎ اﻓ َﺿﺖ َ ﻠ ْﻴ ِﻪ
َ َ َ ُ َ ُ َّ
َّ َّ َ ُ َّ َ َ َ
ُ َ ُ ُُ ُ
َْ
 ﻓ ِﺈذا أ ْﺣ َﺒ ْﺒﺘﻪ ﻛ ْﻨﺖ ْ َﻌﻪ، ﺎﻟﻨ َﻮا ِﻓ ِﻞ َﺣﺘﻰ أ ِﺣ ّﺒﻪ
ِﻋﺒ ِﺪى ﻳﺘﻘﺮب ِإﻟﻰ ﺑ
ُ َ  َوﻳ َ َﺪ ُه اﻟَّﺘﻰ ﻳ َ ْﺒ ُﻄ ُﺶ ﺑ َﻬﺎ َور ْﺟ،  َوﺑ َ َ َ ُه اﻟَّﺬى ﻳ ُ ْﺒ ُ ﺑﻪ، اﻟَّﺬى َ ْﺴ َﻤ ُ ﺑﻪ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َُ ّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ
َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
 وﻟ ِ ِﻦ اﺳﺘﻌﺎذﻧِﻰ ِﻋﻴﺬﻧﻪ،  و ِإن ﺳﺄﻟ ِﻨﻰ ﻋ ِﻄﻴﻨﻪ، اﻟ ِﺘﻰ ﻳ َ ْﻤ ِﺸﻰ ﺑِﻬﺎ
“Tidaklah hambaKu mendekat kepadaKu dengan amalan yang lebih Aku cintai kecuali dengan amalan yang
Aku wajibkan kepadanya. HambaKu tak henti-hentinya
mendekat kepadaKu dengan amalan sunnah sehingga
Aku mencintainya. Bila Aku telah mencintainya, maka
Aku menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, Aku menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, Aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk berbuat, dan Aku menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaKu, Aku pasti akan
memberinya. Dan jika dia mohon perlindungan kepadaKu, Aku pasti akan melindunginya.” (HR Bukhari, Hadis
Qudsi no. 25)
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Ada dua jenis perbuatan baik yang dilakukan manusia. Pertama, perbuatan baik yang bersifat wajib. Kedua,
perbuatan baik yang bersifat sunnah atau naﬁlah. Perbuatan baik yang sifatnya wajib, yang diharuskan kepada manusia, contohnya adalah membayar hutang, atau
membalas kebaikan dengan kebaikan.
Bersamaan dengan setiap perbuatan baik yang bersifat wajib, adakanlah juga perbuatan baik yang bersifat
sunnah, yaitu kebaikan yang dilakukan sebagai tambahan dari yang semestinya. Misalnya, melakukan kebaikan
di luar kebaikan yang dilakukan untuk membalas suatu
kebaikan.
Hal-hal yang sunnah adalah pelengkap dan penyempurna hal-hal yang wajib. Dalam hadis di atas disebutkan juga bahwa penyempurnaan kewajiban agamawi
seorang hamba Allah adalah dengan melakukan amalan
sunnah. Selain membayar zakat, misalnya, dia juga
memberi tambahan sedekah. Sehingga Allah berﬁrman,
begitu dekat dan cintanya Allah dengan orang semacam
itu, sehingga seolah-olah Dia menjadi tangan dan kakinya, dan lain sebagainya.
Ketika manusia bersih dari gejolak hawa nafsunya,
melepaskan sifat egoisnya, dan berjalan dalam kehendak Allah, maka tidak akan perbuatannya melanggar
hukum syariat. Bahkan, setiap perbuatannya selalu bersesuaian dengan kehendak Allah.
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Sebaliknya, orang akan jatuh dalam cobaan, karena
perbuatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah, dan
bertentangan dengan ridha Allah. Orang semacam ini
hidup di bawah gejolak hawa nafsunya. Perbuatan yang
dilakukan dalam keadaan marah, misalnya, bisa berujung pada kasus hukum atau kriminal.
Tetapi bila seseorang hendak bertindak sesuai dengan petunjuk Kitab Allah, dan berupaya untuk merujuk Kitab Allah itu untuk setiap urusannya, maka pastilah Kitab Allah akan memberikan nasihat atau petunjuk
kepadanya. Sebagaimana diﬁrmankan oleh Allah:

َّ
ْ ُّ ٰ
َ َ َّ ْ َ َ َ
ﺒ
ﻣ
ﺐ
ﺘ
ﻛ
ﻰ
ﻓ
ﺲ ِا
ِ
ِ
ٍ ِ ٍ
ٍ ِ و رﻃ ٍﺐ و ﻳﺎ
“Dan tiada sesuatu yang basah dan kering, melainkan
semua itu ada dalam Kitab yang terang.”
(Al-An’am, 6:59)
Jadi, kita pasti akan mendapatkan petunjuk atau nasihat dari Kitab Allah, apabila kita sendiri berkehendak
untuk meraihnya. Tetapi barangsiapa mengikuti gejolak
hawa nafsunya, dia tentu akan jatuh dalam kerugian.

Manzur Ilahi/Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 2,
hlm. 28-29
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64 Kinang, Rokok
dan Madat

S

alah satu keindahan Islam tampak dari ajarannya
tentang meninggalkan apa yang tidak perlu. Disebutkan dalam hadis:

َ ُُ َ ْ
َ
ِﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺴ ِﻦ ا ِْﺳ ِم اﻟ َ ْ ءِﺗ ْﺮ ﻪ َﻣﺎ ﻳ َ ْﻌ ِﻨ ْﻴ ِﻪ

“Ciri dari baiknya Islam seseorang adalah dia
meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat
baginya.” (Tirmidhi no. 2317).

Sebab itu, hindarilah kinang, huqqa,* tembakau, opium (candu, madat), dan benda-benda lain sejenis itu.
Sebab, andai tak ditemukan hal yang merugikan di da* Kinang biasanya berbahan daun sirih, tembakau, bubuk gamping
atau injet, gambir, dan buah pinang. Huqqa adalah alat untuk mengisap
tembakau atau rokok. – pent.
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lamnya, tetapi ada potensi musibah bagi orang yang mengonsumsi benda-benda itu, yang akan membuatnya
terjebak dalam kesulitan.
Orang yang ditahan di dalam penjara saja, hanya akan
mendapatkan roti atau nasi, tapi tidak akan mendapatkan tembakau, ganja, atau barang-barang lainnya yang
memabukkan dan membuatnya kecanduan. Orang
merdeka sekali pun, yang dapat bepergian ke berbagai
tempat, akan tetap beroleh kesulitan jika mengkonsumsi barang-barang itu.
Jangan sekali-kali menghancurkan kesehatanmu
yang baik dengan sarana yang tak berdaya guna. Syariat
Islam telah membuat keputusan yang amat baik, bahwa
semua barang yang berbahaya bagi kesehatan, dinyatakan berbahaya pula bagi iman.
Induk semuanya adalah khamr. Pemakaian barangbarang yang memabukkan berlawanan dengan ketakwaan. Sungguh, kerugian yang ditimbulkan oleh opium
juga sangat besar, bahkan secara medis lebih besar daripada khamr. Ia menghancurkan banyak potensi manusia yang ada di dunia ini.

Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 4, hlm. 164
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65 Karunia
Akal dan Wahyu

D

engan akal saja, manusia tak bisa mencapai
tingkat keyakinan yang tertinggi. Ia memerlukan wahyu untuk membantu menerangi akalnya. Itulah mengapa para ahli ﬁlsafat tidak bisa menemukan Tuhan yang sejati, karena mereka hanya
mengandalkan akal semata.
Ingatlah baik-baik. Untuk memperoleh ketenangan,
kepuasan dan kemantapan hati, keberadaan wahyu adalah penting adanya.
Teruslah pergunakan akalmu. Sebab, dengan akalmu,
engkau dapat melihat Tuhan, yang tertulis namaNya dengan huruf yang sangat besar dan jelas pada daun-daun
di pohon dan pada benda-benda di langit.
Tetapi jangan hanya bergantung sepenuhnya pada
akal, agar kekuatan wahyu dari Tuhan tidak tersia-siaSentuhan Ruhani Imam Zaman | 235

kan. Sebab tanpa wahyu, tidak akan engkau peroleh ketenangan sejati dan tidak mungkin engkau capai akhlak
yang mulia.
Orang Brahma tidak bisa beroleh kedamaian dan cahaya keselamatan sejati, sebab mereka tidak percaya pada pentingnya wahyu, dan menjadi budak akal semata.
Mereka menganggap wahyu sebagai sesuatu yang tak
ada gunanya sama sekali.
Dalam Quran Karim, orang-orang yang menggunakan akalnya disebut ulul albab, yang cirinya adalah:

َ ّ ً ْ ُ ُ َّ ً ٰ َ ّ ٰ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ َ ّ َ
ْ ِ او َ ﻠٰﻰ ُﺟ ُﻨ ْﻮﺑ
اﻟ ِﺬﻳﻦ ﻳﺬ ﺮون ا ِﻗ وﻗﻌﻮد
ِ
“Orang yang mengingat-ingat Allah sambil berdiri
dan sambil duduk dan (sambil berbaring) di atas
lambung mereka.” (Ali 'Imran, 3:190)

Dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan aspek lain
dari ulul albab, yakni orang yang mengingat Allah Yang
Maha Agung dalam keadaan berdiri maupun duduk.
Jangan kau kira dengan hanya berdzikir kepada Allah
tidak akan kau peroleh pengetahuan. Bahkan sebaliknya, kemampuan untuk mendapatkan pemahaman intuitif dan pengetahuan yang dalam tidak mungkin diperoleh tanpa dzikir dan mengingat Allah Ta’ala. Sebab
itu ada dikatakan, takutlah pada seorang mukmin de-
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Kemampuan untuk mendapatkan pemahaman intuitif dan pengetahuan yang dalam
tidak mungkin diperoleh tanpa dzikir dan
mengingat Allah Ta’ala.
ngan pengetahuan yang dalam, karena dia melihat dengan cahaya Ilahi.
Pengetahuan yang dalam dan sejati tidak mungkin
diperoleh selama seseorang belum mencapai ketakwaan. Jika engkau ingin sukses, maka pergunakanlah akalmu, dan berpikirlah. Dalam Quran Karim terdapat
penekanan berulang-ulang agar orang berpikir dan
merenung (lihat QS 6:50, 7:169).
Renungkanlah juga Quran Karim, dan jadilah orang
yang memiliki sifat atau watak bersih tak bercela. Ketika
hatimu bersih, akal sehat kau gunakan, dan engkau berjalan di atas jalan takwa, maka kombinasi dari itu semua
akan melahirkan kesadaran dalam hati,

َّ َ َ َ َ َ َ َ ٰ ۡ ُ ً َ َ ٰ َ ۡ َ َ َ َ َ ّ َ
اﻟﻨﺎ ِر
رﺑﻨﺎ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺬا ﺑﺎ ِﻃ ﺳ ﻨﻚ ﻓ ِﻘﻨﺎ ﻋﺬاب
“Tuhan kami, Engkau tak menciptakan langit dan
bumi sia-sia. Maha Suci Engkau! Selamatkanlah kami
dari siksa neraka.” (Ali Imran, 3:190)

Saat itu, engkau akan mengerti, bahwa segala ciptaan
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Allah itu tidaklah sia-sia diciptakan. Bahkan, ciptaan itu
menjadi petunjuk dan bukti akan kebenaran Sang Pencipta yang sejati. Sehingga dengan itu, akan tampak dengan sangat jelas berbagai macam ilmu dan pengetahuan.
Allah Ta’ala tidak hanya memuliakan kaum muslim
dengan anugerah akal, tetapi Dia juga menganugerahkan cahaya ilham. Sebab itu, janganlah kaum muslim
berjalan di atas jalan yang dikehendaki kaum ahli mantik dan ahli ﬁlsafat yang kering. Orang-orang seperti itu
hanya memiliki kekuatan di lisan, tetapi sangat lemah
spiritualitasnya.
Lihatlah, dalam Quran Syarif, Allah Ta’ala dalam
memuji hamba-hambaNya, menyatakan,

َۡ
َۡ ُ
او ِ ا ﻳۡ ِﺪ ۡي َو ا ﺑۡ َﺼﺎ ِر
“Yang mempunyai kekuatan dan penglihatan.”
(Shad, 38:45)

Dari ﬁrman itu, kita mengerti bahwa Allah Ta’ala
mencintai orang yang melihat karya dan kalam Allah dengan penglihatan lahiriah (jasmaniah) dan penglihatan
batiniah (ruhaniah), dan kemudian mengamalkannya.
Semua perkara ini tidak mungkin bisa dicapai kecuali
dengan kesucian dan kekuatan batin.
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Sebab itu, jika engkau hendak beroleh kebahagiaan
serta keselamatan dunia dan akhirat, dan memiliki kemampuan untuk membuka hati manusia, maka upayakanlah kesucian, gunakanlah akal, berjalanlah di atas
petunjuk Ilahi, perbaikilah dirimu, dan tunjukkanlah
contoh akhlak luhurmu. Dengan cara itu, sudah barang
tentu engkau akan mencapai kesuksesan.

Manzur Ilahi/Malfuzat Ahmadiyyah, jld. 2,
hlm. 60-61
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