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“O, kamu orang-orang mukmin, turutlah (perintah-perintah) Allah 
dan turutlah (perintah-perintah) Utusan Allah dan turutlah (perintah-

perintah) mereka yang berkuasa daripada antaramu.” 

– Al-Quran 4:59 –
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“O, kamu orang-orang mukmin, ati-atilah (dalam menjalani wajibmu 
terhadap kepada) Allah dan hendaklah kamu bersama-sama 

orang-orang yang benar.” 

– Al-Quran 9:119 –
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Berulang kali dinyatakan di dalam Qur'an Suci bah-
wa, secara garis besar, Islam terdiri dari dua bagian 
yang tak terpisahkan, yakni iman dan amal saleh. 

Oleh sebab itu, jika Islam pada periode permulaan sejarah-
nya mampu menempatkan pemeluknya sebagai pemim-
pin-pemimpin dunia, itu semata-mata karena mereka 
mampu mengaktualisasikan iman ke dalam amal saleh, da-
lam wujud pengorbanan harta dan jiwa (lihat QS 9:41; 61: 
11; dll.). 

Sayangnya, semangat juang yang dimiliki oleh generasi-
generasi terdahulu itu, agaknya tidak terwarisi oleh gene-
rasi terkemudian. Akibatnya bisa ditebak: umat Islam kehi-
langan kekuasaan, bahkan jatuh dalam cengkeraman umat 
lain, untuk jangka waktu yang amat panjang.

Ketika umat Islam hanya mampu merenungi nasibnya 
yang menyedihkan sambil menanti datangnya seseorang 
yang dipercayai akan menolong mereka, Allah membang-
kitkan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, sebagai mujaddid 
abad 14 H. Dengan ke- -annya yang sempurna, muthahar

Pengantar Penerbit
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Ghulam Ahmad mampu menangkap petunjuk Ilahi di da-
lam Al-Qur'an (karena itulah ia disebut ), yang al-mahdi
mengisyaratkan bahwa Islam dan umat Islam akan kembali 
mengalami kejayaan (lihat QS 24:55 dan 21:104-105), bah-
kan lebih baik dibandingkan periode awal (QS 93:4). 

Siang-malam, Ghulam Ahmad mencurahkan seluruh 
kemampuannya untuk menyeru umat Islam agar mau be-
kerja keras guna mewujudkan kemenangan Islam, dengan 
cara-cara yang sesuai dengan ajaran Qur’an dan teladan 
Nabi Suci Muhammad Saw.  

Salah seorang murid setianya, Maulana Muhammad Ali, 
berusaha meneruskan seruan itu, supaya didengar oleh 
semakin banyak kaum muslim di berbagai belahan dunia. 
Salah satunya, melalui buku berjudul , yang Da’watul ‘Amal
kini ada di tangan pembaca, atas usaha Bapak Oemar Said 
Tjokroaminoto. 

Rupa-rupanya Tjokroaminoto, yang sedari muda telah 
berusaha menggerakkan umat Islam Indonesia untuk ber-
juang keras dalam upayanya menjadi tuan di negeri sendiri, 
mendapati buku ini sangat relevan dengan usaha yang di-
tempuhnya. Oleh sebab itu, ia bersegera menerjemahkan 
buku ini ke dalam bahasa Melayu, bahasa yang lazim digu-
nakan orang pada masanya. 

Tampaknya ide-ide Ahmadiyah telah begitu kuat mem-
pengaruhi Tjokroaminoto. Ini terbukti oleh adanya kenya-
taan bahwa pada tahun 1928, di samping menerjemahkan 
buku ini, ia juga menerjemahkan karya besar Maulana Mu-
hammad Ali yang lain, yakni , ke dalam ba-e Holy Qur’an
hasa Melayu juga, meski harus mendapat tentangan dari 
banyak pihak. 
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Tjokroaminoto juga mengirimkan banyak sekali buah 
pena tokoh-tokoh Ahmadiyah-Lahore kepada Bung Karno, 
yang kala itu tengah berada dalam pengasingan di Endeh. 
Bung Karno sendiri nyatanya tidak dapat menahan diri 
untuk tidak mengatakan, soal betapa kuatnya pengaruh 
buku-buku Ahmadiyah-Lahore itu baginya. Secara terbuka, 
misalnya, ia memuji buku e Secret of Existence and e 
Gospel of Action, salah satu karya Khawaja Kamaluddin, 
sebagai “buku yang briliant”. 

Buku buah terjemah Tjokroaminoto ini Da’watul ‘Amal 
kami terbitkan ulang, dengan tidak punya maksud lain ke-
cuali agar supaya generasi muda saat ini memahami, betapa 
ide-ide keagamaan Ahmadiyah-Lahore di masa lalu, se-
sungguhnya sangat digandrungi oleh tokoh-tokoh besar di 
negeri ini. Di samping juga untuk mengabadikan nama 
besar H.O.S. Tjokroaminoto.

Yang berubah dalam edisi cetak ulang ini hanyalah eja-
annya semata. Sedangkan tata bahasa, struktur kalimat, 
dan yang lain-lain, tetap dipertahankan seperti terjemah 
aslinya dalam bahasa Melayu. Sehingga, ada keasyikan ter-
sendiri bagi kita, generasi Indonesia milenial ini, ketika 
membaca buku ini.

Akhirnya, kami sampaikan ucapan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Sdr. Basyarat Asgar Ali, yang te-
lah mengupayakan penerbitan ulang buku ini. Kami juga 
berharap, semoga dengan membaca buku ini, kita semua 
dapat tergerak untuk tak henti-hentinya beramal saleh.

      
Yogyakarta, Agustus 2020
Darul Kutubil Islamiyah
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Diperhadapkan kembali dengan buku Da'watul 
'Amal karya Maulana Muhammad Ali, yang diter-
jemahkan oleh Tjokroaminoto ke dalam bahasa 

Melayu ini, membut saya bernostalgia, tetapi sekaligus 
juga, lagi-lagi, jadi melankolis.

Dulu, sewaktu di Jogja, saya sudah membaca buku ini 
sekali atau dua kali. Tapi, seketika pindah ke Kediri sejak 
Februari tahun 2020, dan menemukan kembali buku ini 
tergeletak di meja kantor GAI cabang Kediri di Adan-adan, 
Gurah, hati saya tersirap oleh hasrat untuk membaca dan 
mengetiknya ulang. 

Ketik ulang naskah buku itu bab per bab saya muat di si-
tus www.ahmadiyah.org yang saya ikut mengelolanya, lalu 
link share whatsapp-nya saya  di grup  Keluarga Besar GAI. 

Tjokroaminoto 
dan Ahmadiyah-Lahore
– Semacam Pengantar Juga
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Lantas, terpikir juga untuk mencetak ulang buku itu 
secara terbatas. Gayung bersambut, ide itu direspon positif 
oleh beberapa teman di grup WA. Mereka bahkan bersedia 
urunan, atau lebih tepatnya, mengganti ongkos cetak ulang 
buku itu demi mendapatkannya. 

Bahkan kemudian, Badan Urusan Penerbitan dan Web-
site PB GAI, juga lantas menyambutnya dan menjadikan 
penerbitan ulang buku ini sebagai proyek bersama tim 
redaksi Majalah Fathi Islam.

***

Di awal, saya bilang bernostalgia, sebab setiap kali men-
dengar atau membaca nama Tjokroaminoto, saya selalu 
terngiang cerita Pak Djalaluddin Irshad ( ), se-allahu yarham
masa tinggal di Jakarta dulu, sekira tahun 2000-an. 

Pak Djalal bilang, Tjokroaminoto itu sesungguhnya su-
dah berbai’at melalui surat, di bawah tangan Maulana Mu-
hammad Ali, Presiden Ahmadiyah Anjuman Isha’ati Islam 
Lahore (AAIIL) yang pertama. Dan karenanya, dia menjadi 
orang Ahmadiyah-Lahore pertama dari Indonesia, jauh se-
belum Gerakan Ahmadiyah-Lahore Indonesia (GAI) didiri-
kan pada tahun 1928. 

Informasi itu, menurutnya lagi, ia dapat dari penuturan 
langsung ayahnya, Muhammad Irshad, salah satu dari 
sekian banyak yang lain, yang bersama-sama Tjokro ber-
guru kepada Mirza Wali Ahmad Baig, sejak tahun 1924 
hingga sekira tahun 1930-an. Muh. Irshad adalah juga sa-
lah seorang tokoh angkatan pertama GAI, yang di era 60-an 
menjadi pengasuh kajian (IS-Islamic Sunday Morning Class 
MC), yang digandrungi banyak aktivis muda dan mahasis-
wa pada masanya.
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Cerita yang sama di kemudian hari saya peroleh kembali 
dari sesepuh-sesepuh GAI yang lain, baik yang ada di Jakar-
ta, maupun di Jogja ketika saya kembali ke sana tahun 20-
05. Demikian pula dengan beberapa sesepuh GAI di Kediri 
di mana saya tinggal sekarang, ketika saya cerita kepadanya 
soal rencana penerbitan ulang buku ini. 

Mereka meyakini cerita itu benar adanya, meski tidak, 
atau belum, diketemukan bukti �sik atau dokumen surat 
bai’at Tjokro itu. Atau, setidaknya, berita resmi soal itu dari 
pihak yang otoritatif, semisal AAIIL sendiri.

Karena itu, cerita tutur tinular di lingkungan keluarga 
GAI ini mungkin akan disangsikan banyak orang. Dan yang 
pasti, bakal lebih banyak lagi yang mengingkari, dan menu-
ding kabar itu sebagai buat-buatan belaka. Atau , da-hoax
lam istilah keren kaum milenial kini.

Seperti juga halnya pengingkaran yang terjadi dalam 
kasus Jumhan, yang kemudian berganti nama Irfan Dah-
lan, putra pendiri Muhammadiyah, Kyai Ahmad Dahlan. 
Tak kurang dari enam tahun Irfan mengenyam pendidikan 
Islam di   di markas pusat AAIIL di La-Isha'ati Islam College
hore, India. Dan sesudah mengakhiri masa studinya, ia hij-
rah ke ailand untuk berkhidmat dalam tabligh Islam di 
sana.

Irfan sempat pulang ke Indonesia barang sebentar di ta-
hun 1930, mengikuti Kongres GAI yang Pertama di Purwo-
kerto pada Juni 1930, dan bahkan ikut berpidato juga di 
dalam forum itu. Lantas, pada bulan Oktober 1930, ia pun 
berangkat ke ailand, untuk membantu Dr. A.W. Khan, 
mubaligh Ahmadiyah-Lahore yang terlebih dulu ada di sa-
na dan mendirikan . Kita bisa baca Patani Islamic Mission
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berita soal ini dalam majalah  yang terbit pada Panji Islam
Oktober tahun itu, juga dalam Worldwide Religious Revolu-
tion, booklet yang diterbitkan AAIIL tahun 1932.

Atau yang lebih kontemporer pada kasus Djohan Effen-
di, yang semasa kuliah di IAIN Jogja aktif mengikuti ISMC-
nya Muhammad Irshad. Ia pun kemudian tercatat sebagai 
ketua pertama Angkatan Muda Ahmadiyah Lahore (AM-
AL), organ sayap GAI untuk segmentasi anak muda, yang 
terbentuk dari hasil transformasi ISMC. 

Di era 90-an, saya sering mendapati Om Djohan, pang-
gilan akrab saya dan saudara-saudara saya ke beliau kala 
itu, ikut pengajian GAI cabang Jakarta, di Jalan Kesehatan. 
Kebetulan, saya dan tiga saudara lain yang waktu itu ting-
gal bersama nenek tercinta nun jauh di sebuah kampung di 
Cianjur, diajak ayah turut ke kota, setiap kali libur sekolah.

Terkadang, Om Djohan-lah yang tampil mengisi penga-
jian yang diselenggarakan setiap Minggu Ketiga itu. Tidak 
jarang pula, beliau datang ke Kesehatan di sembarang wak-
tu, untuk berdiskusi atau sekedar ngobrol santai dengan 
ayah saya, Suyud Ahmad Surayuda, atau dengan tokoh GAI 
lain seperti Basuki Suryopranoto, Imam Musa Projosis-
woyo dan Mansyur Basuki. 

Belakangan, di era ketika nama Ahmadiyah begitu sensi 
di Indonesia, dan di era ketika banyak orang tidak lagi am-
bil peduli mana yang Lahore mana yang Qadian, muncul tu-
lisan-tulisan popular maupun akademis, yang mengklari-
�kasi atawa meluruskan  kedua tokoh ini standing position
dalam relasinya dengan Ahmadiyah, yang Lahore tentunya. 

Ahmadiyah, bagi Irfan Dahlan maupun Djohan Effendi, 
menurut tulisan-tulisan yang sempat saya baca itu, kira-
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kira hanya sekedar batu loncatan saja bagi keduanya. Lihat 
misalnya tulisan Ahmad Nadjib Burhani bertajuk Torn be-
tween Muhammadiyah and Ahmadiyah in Indonesia: Discus-
sing Erfaan Dahlan's religious affiliation and self-exile.

Nah, ini apalagi. Seorang tokoh besar berjuluk De Onge- 
kroonde van Java, Raja Jawa Tanpa Mahkota, H.O.S. Tjokro-
aminoto! Bisa-bisanya Ahmadiyah-Lahore mengklaim to-
koh yang sudah kadung didaku sebagai Guru Bangsa Indo-
nesia itu sebagai warga keluarga besar Gerakan Ahmadi-
yah. Dari mana ceritanya? 

***

Bermula setidak-tidaknya, ini bisa kita baca dalam karya 
disertasi Iskandar Zulkarnain dan Ahmad Nadjib Burhani 
tentang Ahmadiyah, di tahun 1920. Kala itu Tjokroamino-
to, sebagai Ketua Syarikat Islam yang sudah berkedudukan 
di Surabaya, kabarnya mengundang Khawaja Kamaluddin, 
mubaligh AAIIL yang tinggal dan bertabligh di Inggris, dan 
mengajaknya berkeliling di beberapa kota di Indonesia, ka-
la itu masih bernama Hindia Belanda, sejak dari Surabaya 
hingga ke Batavia. 

Tjokro mengundang Khawaja Kamaluddin dalam posisi-
nya sebagai pimpinan redaksi majalah . e Islamic Review
Tjokro, mungkin, mengetahui keberadaan majalah itu se-
belum 1920, yang terbit di Singapura dalam bahasa Mela-
yu. Kemungkinan, edisi Melayu majalah ini beredar atas 
bantuan Zainal Abidin bin Ahmad, atau yang lebih populer 
dengan sebutan Pendita Za’ba, seorang sastrawan Muslim 
Melayu dari Malaysia, yang mengagumi Khawaja Kamalud-
din dan berlangganan majalah ini sejak 1918. 
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Ketika, agaknya sesudah dari Indonesia, Khwaja Kama-
luddin membuat lawatan ke Singapura pada 1921, Za’ba 
turut bertanggung jawab membawa beliau melawat bebe-
rapa tempat di Tanah Melayu, termasuklah ke Taiping dan 
Pulau Pinang. Maka konon, Za’ba-lah juga yang menjadi 
cikal bakal, atau setidaknya menjadi peran antara, berkem-
bangnya Ahmadiyah di Tanah Melayu, selain juga ada nama 
Abdul Majid bin Zainuddin. Ini kita bisa baca dalam Za’ba 
dan Ajaran Khawaja Kamaluddin,  tulisan Adnan Haji Mohd 
Nawang.

Di masa-masa itu, menurut Ahmad Nadjib Burhani da-
lam  Ahmadiyya and Islamic Revivalisme in Twentieth-Cen-
tury Java-Indonesia: A Neglected Contribution e , majalah 
Islamic Review banyak memuat diskusi, tanggapan, dan 
sanggahan untuk majalah yang diterbitkan seorang pastur 
berkebangsaan Amerika yang cukup populer kala itu, Sa-
muel Marinus Zwemer. Majalah Zwemer yang bertajuk e 
Muslim World, antara lain berulang kali mengabarkan soal 
keberhasilan missionarisme Kristen di Asia Tenggara u-
mumnya, dan di Hindia Belanda pada khususnya. Konon, 
menurut Zwemer, perubahan atau perpindahan agama 
daripada umat muslim kepada kristiani di Indonesia itu 
puluhan ribu dalam setiap tahun. 

Selain itu, agaknya Tjokro tertarik dengan kabar kesuk-
sesan Khawaja Kamaluddin dalam usaha tablighnya di Ing-
gris. Di sana, Kamaluddin dipercaya menjadi Imam Masjid 
Shah Jehan, yang terletak di Kota Woking, Surrey, Inggris. 
Masjid itu dibangun atas jasa Dr. Leitner pada tahun 1889, 
yang sebagian besar biayanya ditanggung oleh Begum Shah 
Jehan, seorang muslimah yang berkuasa di negara bagian 
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Bhopal, India. Kamaluddin juga berhasil mengislamkan be-
berapa tokoh bangsawan dan intelektual Inggris, seperti 
misalnya Lord Baron Headley, Marmaducke Pickthall dan 
William Henry Quilliam. Bersama murid-muridnya, ia lan-
tas mendirikan , Woking Muslim Mission and Literary Trust
yang bergerak dalam misi tabligh Islam di Inggris Raya. 
Antara lain, dengan menerbitkan majalah e Islamic Re-
view itu.

Khawaja Kamaluddin bertinggal cukup lama di Indone-
sia, sejak Oktober 1920 hingga Januari 1921. Pada Novem-
ber 1920, Kamaluddin diberi kesempatan berpidato dalam 
acara Pengajian Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh 
Perhimpunan Tashwirul Afkar di Masjid Ampel Surabaya. 
Ia berpidato dalam bahasa Inggris di hadapan, katanya, 
ribuan orang yang hadir. Hasan Ali Soerati, kolega Tjokro di 
Sarikat Islam, bertugas menjadi penerjemahnya. Terakhir, 
Kamaluddin juga diminta kembali ceramah di Gambir Park, 
Batavia, pada Januari 1921. 

Tak lama, isi ceramah Kamaluddin di berbagai kota itu 
dibukukan. Bukunya terbit dalam edisi bahasa Urdu berta-
juk yang ditandatangani di Surabaya pada 30 Raaz-e Hayat 
November 1920, dan dalam edisi bahasa Inggris bertajuk  
e Secret of Existence and e Gospel of Action yang ditanda-
tangani di Surabaya pada 28 Januari 1921. Buku ini diter-
jemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh Soedewo dengan 
judul  pada sekira tahun 1925.Het Evangelie van den Daad

Kabarnya, buku ini banyak menginspirasi dan mempe-
ngaruhi pemikiran keislaman dan kebangsaan Tjokroami-
noto, dan juga kemudian Soekarno. Lihat misalnya tulisan 
J.H. Lamardy, Belajar Kembali menjadi Bangsa: Pengalaman 
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Ahmadiyah. Ia menyatakan kalau semangat nasionalisme-
religius dalam pemikiran Tjokroaminoto itu banyak dipe-
ngaruhi oleh buku ini. Atau lihat juga tulisan Darwin Iskan-
dar, Rasionalisme Islam: Pintu Masuk Ke Alam Pikiran Soe-
karno, yang menyebut buku karya Kamaluddin itu, selain 
juga buku  karya Maulana Muhammad Ali Da’watoel ‘Amal
yang anda pegang sekarang ini, turut serta mempengaruhi 
pemikiran Soekarno dalam isu   dan isu Kemer-nation state
dekaan Indonesia. 

“Ada kesamaan konstruksi berpikir Sukarno,” tulis Dar-
win, “dengan Khawaja Kamaluddin atau pemikiran yang sa-
ma yang diutarakan oleh mantan Presiden Gerakan Ahma-
diyah Lahore dan Kongres Nasional India, yaitu Maulana 
Muhammad Ali, melalui karyanya  yang di-Da’watul ‘Amal
terjemahkan oleh HOS Tjokroaminoto.”

Tjokroaminoto, lanjut Darwin, mempunyai andil besar 
atas pemikiran Islam Soekarno melalui karya-karya dari 
berbagai pemikir Islam, termasuk Ahmadiyah. Selama Soe-
karno diinternir di Ende, Tjokroaminoto mengirim buku-
buku Islam dari Ahmadiyah, antara lain e Holy Quran, 
Mohammad the Prophet,  Inleiding tot de Studie van den dan
Heiligen Qoer’an Het Evangelie  karya Muhammad Ali, serta 
van den Daad, karya Khawaja Kamaludin. 

Hubungan Tjokroaminoto dengan Ahmadiyah-Lahore 
berlanjut di tahun 1924, dengan datangnya dua utusan 
AAIIL ke Yogyakarta, yakni Maulana Ahmad dan Mirza 
Wali Ahmad Baig. Melalui Ahmad Baig khususnya, sebab 
Maulana Ahmad keburu pulang kampung karena kondisi 
kesehatannya, Tjokro banyak belajar dan menyerap ilmu-
ilmu keislaman dalam perspektif Ahmadiyah Lahore. 
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Tjokro, bersama banyak aktivis SI dan Muhammadiyah 
lain seperti Fakhruddin, Agus Salim, Bagus Hadikusumo, 
Djojosoegito, Moeh. Husni, Soedewo, Moeh. Irshad, dan 
lain-lain, sering menyambangi Ahmad Baig yang tinggal di 
rumah Haji Hilal di Jalan Gerjen, Kauman, untuk berdis-
kusi perihal agama, sekaligus belajar Bahasa Inggris. Haji 
Fakhrudin di masa itu konon rajin mendorong penerbitan 
artikel soal Ahmadiyah dalam jurnal “Bintang Islam.”

Sebagian besar dari mereka yang intens dalam lingkar 
diskusi dengan Ahmad Baig ini lantas membentuk dua 
organisasi, yakni dan Jong Islamieten Bond Muslim Broeder-
schap. Dua organ ini menerbitkan majalah yang cukup di-
gandrungi kaum muda intelektual kala itu,  dan Het Licht
Correspondentie Blad. Mereka ini pula yang kelak di kemu-
dian hari membidani lahirnya Indonesische Ahmadiyah 
Beweging, atau Gerakan Ahmadiyah Indonesia Centrum 
Lahore, di tahun 1928.

Di tahun-tahun pertama kehadiran Ahmad Baig, antara 
1924-1926, relasi di antara Sarikat Islam, Muhammadiyah, 
dan Ahmadiyah-Lahore masih terbilang harmonis. Agak-
nya, di antara masa inilah, atas permintaan Ahmad Baig, 
Tjokro menerjemahkan buku , yang kemu-Da’watul ‘Amal
dian dicetak oleh Percetakan Muhammadiyah itu. Bandung 
Mawardi dalam , menyebut karya terje-Buku dan Harmoni
mah Tjokro ini sebagai simbol harmoni, yang “mengisah-
kan sejarah persaudaraan dengan keinsafan.” 

Di masa itu, Tjokro diam-diam juga mulai menerjemah-
kan  karya Maulana Muhammad Ali ke da-e Holy Qur'an
lam bahasa Melayu. Bahkan, menurut Syu’bah Asa dalam 
Ahmadiyah: Sebuah Titik yang Dilupa, dimuat di majalah 
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Tempo yang terbit tahun 1974, Tjokro mengerjakannya di 
kapal pada saat dia bersama Haji Mas Mansur berangkat ke 
Mekah untuk menghadiri Muktamar ‘Alam Islami, di tahun 
1926.

Keretakan, meminjam istilah Herman L. Beck dalam e 
Rupture Between e Muhammadiyah and e Ahmadiyah, di 
antara pengurus Muhammadiyah dan kelompok lingkar 
diskusi yang berdekat-dekat dengan Ahmad Baig, dan juga 
berimbas kepada Tjokroaminoto baik sebagai pribadi mau-
pun sebagai Ketua SI, terjadi mulai tahun 1927. Tetapi, se-
sungguhnya, gejalanya bermula sejak tahun 1925. 

Menurut Beck, setidak-tidaknya ada tiga peristiwa yang 
rupa-rupanya menjadi pemicu keretakan itu. Pertama, pe-
ristiwa dipanggilnya Pimpinan Muhammadiyah oleh Louis 
Frederick Dingemans, Residen Yogyakarta kala itu, untuk 
mengklari�kasi isu bergabungnya Muhammadiyah dengan 
Ahmadiyah-Lahore, seperti yang dimuat oleh Surat Kabar 
Javabode edisi 9 Januari 1925. 

Dingemans merasa khawatir, jika isu itu benar terjadi, 
akan muncul gejala anti-Kristen di tubuh Muhammadiyah, 
yang bisa berarti mengancam relasi baik yang sudah ka-
dung terjalin antara Muhammadiyah dan Pemerintah Hin-
dia Belanda masa itu. Untungnya Haji Muchtar, Ketua II 
Muhammadiyah yang datang memenuhi panggilan Dinge-
mans, membantah isu itu, dan agaknya bisa menghapus ke-
khawatiran Sang Residen.

Kedua, perdebatan Haji Rasul dengan Ahmad Baig, di 
akhir tahun 1925. Bapak dari Haji Abdul Malik Karim Am-
rullah (HAMKA) yang bernama asli Abdul Karim Amrullah 
itu, agaknya tersilap paham dengan aliran Ahmadiyah-Qa-
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dian. Aliran Qadian tahun itu memang mulai masuk di 
tanah minang, atas prakarsa beberapa pelajar Sumatera 
awalib yang belajar di Qadian, dengan datangnya Mau-
lana Rahmat Ali di Tapak Tuan, Aceh. Sebabnya, apa yang 
diperkarakan oleh Haji Rasul kepada Ahmad Baig adalah 
seputar isu klaim kenabian Ghulam Ahmad, pendiri Ahma-
diyah, yang tentu saja dibantah oleh Ahmad Baig. 

Peristiwa ketiga terjadi di akhir tahun 1927, dengan da-
tangnya seorang ulama dari Hindustan, Abdul Alim Siddiq 
Al-Qadiri, yang mempropagandakan isu penyimpangan 
Ahmadiyah dalam beberapa kali ceramahnya di kalangan 
Muhammadiyah dan Nahdlatul ‘Ulama.

Ketiga pemicu ketegangan itu berakumulasi dan men-
capai titik kulminasinya di tahun 1928, dengan terbitnya 
surat edaran Muhammadiyah tertanggal 5 Juli 1928, yang 
melarang semua cabangnya mengajarkan dan mempubli-
kasikan paham Ahmadiyah di lingkungan organisasi itu. 
Surat edaran itu sekaligus juga meminta kader Muham-
madiyah untuk memilih meninggalkan ajaran Ahmadiyah 
atau keluar dari Muhammadiyah.

Itulah mengapa pada akhirnya di tahun 1928 akhir, Djo-
josoegito, Muhammad Husni, dan sebagian besar orang da-
lam kelompok lingkar diskusi Ahmad Baig, memutuskan 
untuk membuat kapal baru dalam arus juang gerakan Islam 
di Indonesia, dengan mendirikan Gerakan Ahmadiyah In-
donesia centrum Lahore.

Tetapi Tjokroaminoto, di tengah ketegangan itu, tam-
pak tak bergeming. Ia tetap meneruskan proyek pener-
jemahan  karya Maulana Muhammad Ali, e Holy Qur’an
meski sempat diprotes oleh kalangan Muhammadiyah pa-
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da Kongres SI di Pakalongan tahun 1927. Kongres itu sen-
diri sebenarnya hanya membahas secara singkat proyek 
Tjokro, dan tak ada keputusan dibuat soal itu. 

Agaknya, friksi antara Tjokro dan Pengurus Muhamma-
diyah, dan berujung pada retaknya hubungan SI dan Mu-
hammadiyah itu, justru memanas ketika dalam kongres di 
Pekalongan itu, beberapa anggota SI dari kalangan Mu-
hammadiyah dipecat, yang dibalas oleh Muhammadiyah 
setahun sesudahnya, dengan dipecatnya beberapa anggota 
SI yang tergabung di dalam Muhammadiyah.

Dalam Kongres Al-Islam Januari 1928, Tjokro meng-
umumkan secara terbuka proyeknya itu, sambil memberi-
kan argumen-argumen logis soal mengapa ia bersikukuh 
meneruskannya. Dalam forum itu, Tjokro menyatakan ka-
lau proyeknya itu sudah ia kerjakan sejak 1925 atas sepe-
ngetahuan dan sepersetujuan elit Muhammadiyah, seperti 
Haji Fachruddin dan Kiai Mas Mansur. Haji Fakruddin sen-
diri, menurut Nur Ichwan dalam Differing Responses to an 
Ahmadi Translation and Exegesis, berkontribusi dalam pro-
yek terjemahan itu. 

Senyampang itu, Agus Salim, sahabat karib Tjokro yang 
juga aktif di Syarikat Islam, ikut menyemangati Tjokro un-
tuk merampungkan proyeknya. Dalam Sejarah Pergerakan 
Rakyat Indonesia karangan A.K. Pringgodigdo, Agus Salim 
bahkan disebut juga membuatkan kata pengantar untuk 
karya terjemah Tjokro. Kita bisa baca kata pengantarnya 
itu dalam “Kata Pengantar” Haji Muhammad Bachroen, 
untuk proyek yang sama dalam bahasa Indonesia, yang ter-
bit sejak 1971.

Menurut Beck, uslim ortodoks maupun modern-kaum m
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is di kalangan Muhammadiyah menyalahkan Tjokro atas 
proyek itu, dengan alasan ia kurang memiliki pengetahuan 
tentang Islam  an Tjokro, menurut opini mereka, sepe-. D
nuhnya tergantung pada Ahmad Baig.

Kritik itu dibalas Tjokro beberapa hari sesudah Kongres, 
dalam tulisannya di media Islam berkala , yang Fadjar Asia
juga menerbitkan sebagian terjemahan Tjokro. Di tulisan-
nya itu, antara lain Tjokro menuding para pengkritiknya 
khawatir takut tersaingi dengan terjemahannya, karena 
mereka juga sedang mengerjakan terjemahan Al-Quran 
versi mereka sendiri.

Selang dua minggu sesudah kongres Al-Islam di bulan 
Januari itu, Muhammadiyah juga menyelenggarakan 
kongres ke-17 di awal bulan Februari 1928. Dalam kongres 
itu, Sekretaris Pertama Dewan Pusat Muhammadiyah yang 
baru, Yunus Anis, menyatakan bahwa Muhammadiyah me-
nyesalkan keputusan SI mendisiplinkan anggota Muham-
madiyah. Ia juga, mengatas namakan pengurus Muham-
madiyah, menyatakan ketidaksetujuannya atas proyek ter-
jemah Qur’an Tjokroaminoto. Alasannya, karena terjemah 
itu tidak cocok dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.

Rupa-rupanya, alasan itu sesuai benar dengan fatwa Ra-
shid Ridla, seorang ulama Mesir murid Muhammad Abduh, 
yang banyak mempengaruhi pemikiran keagamaan orang-
orang Muhammadiyah kala itu. Dalam Negara, Kitab Suci 
dan Politik, Nur Ichwan menceritakan bahwa fatwa Rashid 
Ridla terkait terjemah Tjokro yang dianggap “menyimpang 
dari ajaran Islam yang baku” itu, dimuat dalam majalah Al-
Manar yang terbit tahun 1928 itu juga, untuk menjawab 
pertanyaan Syaikh Muhammad Basyuni Imran, Maharaja 
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Imam dari Kesultanan Sambas di Borneo, soal keabsahan 
e Holy Qur’an.

Maka naik kudalah Tjokroaminoto ke Jogja, demi mela-
kukan debat terbuka soal proyek terjemah tafsir itu di de-
pan orang-orang Muhammadiyah, demikian tulis Syu’bah 
Asa, mengutip buku A.K. Pringgodigdo, Sejarah Pergerakan 
Rakyat Indonesia. “Tokoh-tokoh lanjut usia yang berada di 
sana waktu itu,” tulis Syu’bah, “boleh menceritakan jalan-
nya peristiwa begini: Pertemuan diadakan di Pakualam, se-
bagian besar dihadiri orang-orang Muhammadiyah. Alang-
kah ributnya hadirin waktu itu. Sangat ribut, sampai-sam-
pai pidato tokoh tua ini tidak terdengar. Maka naiklah Tjo-
kro, kalau tidak salah ke atas meja, sembari berseru dengan 
suaranya yang dahsyat: Ini Tjokroaminoto, keturunan ksa-
tria! Mau ribut, coba ribut! Maka hadirin pun heninglah.”

Akhirnya, dalam kongres Al-Islam yang kedua di Kediri 
pada 27-30 September 1928, SI membentuk Majelis Ulama 
sendiri, tanpa keterlibatan Muhammadiyah. Kongres itu 
memutuskan bahwa terjemahan Tjokro itu boleh diterus-
kan, asal dilakukan dengan pengawasan Majelis Ulama. 

Pada tahun itu juga tiga bagian pertama terjemahan 
Tjokroaminoto, terbit dengan judul Qoer'an Soetji, Disertai 
Salinan dan Keterangan dalam Bahasa Melajoe. Orang bisa 
melihatnya sekarang di beberapa musium, dalam rupa tiga 
jilid terjemah Qur’an berisi Juz Amma atau bagian ke 30 
dari Al-Quran karya terjemah Maulana Muhammad Ali itu.

Di tahun 1931, Tjokroaminoto juga menerbitkan buku 
bertajuk , Tarich Agama Islam Riwayat dan Pemandangan 
Atas Kehidupan dan Perjalanan Nabi Muhammad. Konon, 
buku ini menyadur begitu saja buku karya Maulana Mu-
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hammad Ali yang berjudul . Lewat Muhammad e Prophet
buku ini, tulis Yudo Mahendro dalam Karya-karya HOS 
Tjokroaminoto, Tjokroaminoto ingin membangkitkan opti-
misme bangsa Indonesia. “Sebab dengan menegakkan A-
gama Allah,” tulis Yudo mengutip kata-kata Tjokro, “umat 
terdahulu diberikan kejayaan yang luar biasa.”

Lalu, coba perhatikan juga buku Tjokro yang berjudul 
Islam dan Sosialisme, yang terbit jauh sebelumnya di tahun 
1924. Buku setebal 104 halaman itu boleh jadi secara tek-
nis-politis dilahirkan buat meng-  pemikiran Sosial-counter
isme Marxian yang berkembang di tubuh anak-anak bina-
annya di SI Merah di bawah kepemimpinan Semaun, yang 
di kemudian hari bertransformasi menjadi Partai Komunis 
Indonesia (PKI). Tetapi ide dan konsep yang terkandung di 
dalam buku ini sesunggguhnya jauh melampaui urusan 
teknis-politis itu. 

Ide dan konsep dalam tulisan-tulisan di buku yang boleh 
dikata menjadi -nya Tjokro ini, menurut J. H. magnum opus
Lamardi, banyak kemiripan dengan ide dan konsep yang 
terkandung di dalam buku  karya e Secret of Existence
Khawaja Kamaluddin dan  karya Maulana Da’watul ‘Amal
Muhammad Ali.

Ketika, misalnya, Tjokro menyebut sosialisme yang ber-
dasarkan Islam itu lebih baik, lebih elok, dan lebih mulia 
ketimbang sosialisme atau rupa-rupa isme yang berkem-
bang di dunia kala itu, ini mirip sesuai atau senada seirama 
dengan ide-ide yang tertuang di dalam mukaddimah buku 
e Secret of Existence Da’watul  dan di bab pertama buku 
‘Amal. 

Bagi Tjokroaminoto, tulis tirto.id dalam  HOS Tjokro-
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aminoto Memadukan Islam dan Sosialisme, Islam dan Sosial-
isme bukanlah dua kutub yang berseberangan dan menjadi 
pertentangan. Justru sebaliknya, keduanya bisa saling me-
lengkapi dan menghasilkan perpaduan yang sangat apik. 
Tjokro lantas membagi ide sosialisme Islam itu menjadi 
tiga anasir yang bisa menyatukan umat Islam, yaitu kemer-
dekaan, persamaan, serta persaudaraan. 

“Tetapi sosialisme hanyalah bisa menjadi sempurna,” 
tulis Tjokro di buku itu, “apabila tiap-tiap manusia tidak 
hidup hanya untuk dirinya sendiri saja sebagai binatang 
atau burung, tetapi hidup untuk keperluan masyarakat 
bersama, karena segala apa saja yang ada hanyalah berasal 
atau dijadikan oleh satu kekuatan atau satu kekuasaan, 
ialah Allah Yang Maha Kuasa.”

Bandingkan dengan tulisan Maulana Muhammad Ali, di 
bab pertama buku  ini. “Kewajibannya kaum Da’watul ‘Amal
muslimin dalam dunia ini bukan saja cuma memperbaiki 
dirinya sendiri,” tulisnya, “tetapi kewajiban kaum Musli-
min yaitu: memperbaiki segenap peri-kemanusiaan, mem-
bawa umat daripada kegelapan sampai kepada penerangan, 
menyiarkan barang yang benar (hak), mengenyahkan se-
gala perbedaan warna kulit dan perbedaan kebangsaan, 
menjadikan satu persaudaraan umum di segenap dunia, 
dan akhirnya menimbulkan satu perhubungan yang benar 
antara Tuhan dengan manusia.”

Pengaruh karya-karya literatur tokoh-tokoh Ahmadi-
yah-Lahore juga terlihat dalam karya lain Tjokroaminoto 
bertajuk , yang terbit ta-Reglemen Umum Bagi Umat Islam
hun 1934. Buku ini adalah karya terakhir Tjokro sebelum ia 
wafat pada 17 Desember 1934.
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***

Nah, lantas, apakah dengan cerita di atas kita bisa meng-
kon�rmasi Tjokroaminoto sebagai seorang Ahmadiyah?

Mungkin tidak, karena sekali lagi, sampai saat ini tidak, 
atau belum terbukti secara formal jika Tjokroaminoto per-
nah berbai’at dan masuk Ahmadiyah-Lahore. Lagipula, ia 
juga tak pernah tercatat ikut terlibat dalam aktivisme Ge-
rakan Ahmadiyah-Lahore Indonesia semasa ia hidup.

Soal formalitas ini, boleh dikata hingga hari ini tampak-
nya memang hal itu tidak menjadi tradisi yang dianggap 
penting di lingkungan GAI, dan juga Ahmadiyah-Lahore 
umumnya. Dan harus diakui, dari satu sudut pandang, ini 
bisa dianggap sebagai kelemahan organisasi.

Ini yang di awal tulisan saya singgungkan juga dengan 
kasus Irfan Dahlan dan Djohan Effendi. Sebab, sulit rasa-
nya menelusuri jejak formal yang bisa memberi keabsahan 
soal apakah keduanya pengikut Ahmadiyah-Lahore atau 
bukan. 

Dan sebenarnya, bukan hanya kedua orang itu. Bahkan, 
Khawaja Kamaluddin ketika bertabligh di Inggris, tidaklah 
mulanya membawa-bawa nama Ahmadiyah juga. Ia bersi-
kukuh membawa nama ‘muslim’, sebagaimana teridenti�-
kasi dalam komunitas yang dibangunnya juga. Atau juga 
Maulana Shadruddin, yang dengan kebanggaan mengibar-
kan panji Islam, ketimbang Ahmadiyah, di Berlin, Jerman. 

Demikian halnya juga dengan Mirza Wali Ahmad Baig 
yang dengan tegas menyatakan tidak bermaksud untuk 
mendirikan cabang Ahmadiyah-Lahore di Indonesia, ke-
tika ia ditanya oleh Djojosoegito, di awal kedatangannya di 
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Yogyakarta. Ahmad Baig beralasan, misinya hanya untuk 
melindungi umat Islam dari pengaruh buruk ideologi ma-
terialisme dan misi Kristen. Demikian tulis tirto.id, me-
ngutip Herman L. Beck, dalam Kisah Elite Muhammadiyah 
yang Menyeberang ke Ahmadiyah Lahore.

Begitu juga dengan hampir semua mubaligh Ahmadi-
yah-Lahore di mana pun, termasuk di Indonesia, hingga ki-
ni, yang agaknya tidak terlalu merasa penting buat menun-
juk-nunjukkan di muka orang bahwa dia seorang Ahmadi. 
Itu dilakukan bukan oleh karena rasa takut atau khawatir 
dicap sesat. Tetapi, lebih oleh sebab mereka, seperti yang 
juga saya hayati hingga hari ini, merasa lebih penting me-
nunjukkan identitas keislaman ketimbang “keahmadiyah-
an.” 

Dalam presentasinya di agenda Jalsah Salanah GAI ta-
hun 2013, Ahmad Nadjib Burhani mengkon�rmasi hal ini 
semata terkait dengan karakter dakwah GAI atau Ahma-
diyah-Lahore pada umumnya, yang lebih menekankan pa-
da isu-isu keislaman ketimbang keahmadiyahan.

Lalu bagaimana jika dikatakan ya, mungkin saja Tjokro-
aminoto itu seorang pengikut Ahmadiyah-Lahore, setidak-
nya sebagaimana seperti di muka diyakini oleh Pak Djalal 
dan sebagian besar orang GAI lainnya?

Saya sendiri lebih pada keyakinan bahwa Tjokro itu, atas 
dasar literasi akademis maupun non akademis seperti yang 
saya cuilkan sedikit dalam narasi di atas, adalah orang per-
tama yang memperkenalkan Ahmadiyah-Lahore kepada 
bangsa Indonesia. Dan boleh dikata, dialah orang yang ber-
tanggung jawab membuat Ahmadiyah-Lahore mengada di 
Indonesia.
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Bahwa sebagian lagi saudara-saudara saya tetap meya-
kini Tjokro sebagai seorang Ahmadi, saya kira sah-sah saja. 
Seperti halnya sah-sah saja juga bagi mereka yang meng-
ingkarinya. Bagi saya, perihal benar tidaknya perkara ini, 
bukanlah perkara yang penting-penting amat! 

Secara kalau pun benar adanya, mungkin bagi Tjokro 
sendiri, seperti kalangan Ahmadiyah-Lahore yang lain-lain 
juga sebagaimana sudah saya singgung sebelumnya, lebih 
penting menampakkan, sekali lagi, keislamannya ketim-
bang keahmadiyahannya.

Usaha penerbitan ulang buku ini saya inisiasi juga tidak 
dalam kepentingan untuk hendak menggiring orang pada 
penafsiran yang menjurus pada kesimpulan bahwa Tjokro 
itu seorang Ahmadi, tetapi semata sebagai dokumentasi a-
tas legasi sejarah yang amat berharga bagi warga GAI khu-
susnya, dan semoga juga bagi Bangsa Indonesia umumnya.  

Kalau pun ada yang menduga begitu, ya tidak apa juga. 
Tapi biarlah soal kesimpulan itu jadi ranahnya setiap orang, 
berdasarkan hasil temuannya, atau keyakinannya sendiri-
sendiri. 

Bahwa di penghujung buku  yang ia ter-Da’watul ‘Amal
jemahkan ini Tjokro mengaku “bertunggal azas, bertung-
gal faham, bertunggal �kiran dan bertunggal haluan” da-
lam soal Islam dan Keislaman dengan Ahmadiyah Lahore, 
biarlah itu juga ditafsirkan sekehendak orang sesuai de-
ngan keyakinan, dan kepentingannya, sendiri-sendiri.

Kediri, 6 Agustus 2020

Basyarat Asgor Ali
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Kewajibannya kaum muslimin dalam 
dunia ini bukan saja cuma memperbaiki 
dirinya sendiri, tetapi kewajiban kaum 
Muslimin yaitu: memperbaiki segenap 

peri-kemanusiaan, membawa umat 
daripada kegelapan sampai kepada 

penerangan, menyiarkan barang yang 
benar (hak), mengenyahkan segala 

perbedaan warna kulit dan perbedaan 
kebangsaan, menjadikan satu 

persaudaraan umum di segenap dunia, 
dan akhirnya menimbulkan satu 

perhubungan yang benar antara Tuhan 
dengan manusia. 

®{ ®®

®{ ®®
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Tujuannya 
Seorang Muslim

1

Barang apakah yang kami boleh berbuat untuk ke-
perluannya Islam dan keperluannya kaum Muslim-
in, itulah satu perkara yang tiap-tiap orang Islam, 

tua dan muda, harus menanyakan kepada dirinya sendiri. 
Dengan tidak mengecilkan harganya pekerjaan yang diper-
buat oleh lain-lain orang, maka kami hendak melahirkan 
jawab kami sendiri di atas pertanyaan itu seboleh-boleh de-
ngan singkatnya, terhadap kepada saudara-saudara kami 
orang Islam.

Sebelum mencoba memberi jawab di atas pertanyaan 
ini, maka sangat perlulah kita menyelidiki kesusahan-kesu-
sahan terbesar yang meliputi Islam dalam pada kena perco-
baan yang sekarang ini. 

Adalah benar, perkara yang sangat nyata, yang pertama-
tama menampak kepada kita tentang Islam pada dewasa 
ini, yaitu hal hilangnya kekuasaan politik di dunia. Tetapi 
apabila orang menyelidiki lebih dalam, maka niscaya akan 
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nyatalah padanya, bahwa hal bertambah-tambah kurang-
nya kekuasaan Islam tentang urusan perkara dunia itu ada-
lah disebabkan dari lain-lain perkara, yang telah menim-
bulkan kebusukan umum dalam peri-keadilan umat Islam 
di seluruh dunia. Oleh karenanya maka si obat haruslah di-
pergunakan mengobati pokoknya penyakit. 

Begitulah maka satu hukum Allah yang tidak berubah 
selama-lamanya ada dinyatakan di dalam Quran yang suci:
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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah peri-keadaannya 
satu umat, sebelum mereka mengubah peri-keadaan 

mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’d, 13:11)

Kaum Muslimin sudah pernah menjadi tuannya dunia, 
tetapi peri-keadaan mereka sekarang ini adalah sebaliknya. 
Oleh karenanya maka perubahan peri-keadaan mereka 
yang sekarang ini adalah satu tanda yang nyata, bahwa 
mereka itu juga telah mengubah dirinya sendiri; tegasnya, 
mereka telah meninggalkan azas-azas tinggi yang dulu te-
lah menyebabkan mereka jadi berkuasa di dunia. Perubah-
an batinlah yang datang pertama-tama, sedang perubahan 
lahir di dalam peri-keadaan politik mereka itu tidak lain ha-
nyalah kesudahannya perubahan batin itu belaka.

Dengan sebenar-benarnya, dulu adalah begitu besar ke-
kuasaan yang dilakukan oleh orang Islam di dunia, sehing-
ga tiada ada kekuatan dari luar yang bisa menyebabkan ke-
jatuhan derajat mereka, apabila kerusakan itu tidak kejadi-
an dari sebelah dalam. Dan begitu besar kejatuhannya de-
rajat itu terjadi dari sebab-sebab batin, begitu benar juga 
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pembakitan pula akan bisa kejadian lagi daripada perubah-
an batin adanya.

Inilah perkara pertama-tama yang harus kita peringat-
kan. Bekerja bersama-sama dengan rakyat ini, atau berpi-
sah-pisahan, kerja dengan rakyat itu, semua itu tidak bisa 
menimbulkan sesuatu kebaikan bagi kaum Muslimin, apa-
bila mereka tidak berlebih-lebih memikirkan dirinya dari-
pada mencinta atau membenci lain-lain orang, apabila me-
reka tidak berusaha lebih besar untuk memperbaiki peri-
keadaannya kaum Muslimin, dengan membelakangkan 
segala perkara yang lain-lainnya. Mereka ampunya usaha 
terutama sekali haruslah berarah mengubah pergaulan hi-
dup Islam bersama.

Perkara kedua yang harus kami peringatkan kepada or-
ang ramai kaum Muslimin, ialah: sedangnya dalam urusan 
politik orang-orang Islam bertakluk kepada pelbagai hal-
ihwal dalam rupa-rupa negeri, menjadi tuan yang tak ber-
watas kekuasaannya dalam negeri yang satu, tetapi dalam 
negeri yang lain ada di bawah pemerintahan asing, di satu 
tempat yang lain terlalu kecil sekali bilangannya, pun peri-
keadilan mereka yang sebenar-benarnya bersamaanlah a-
danya di segenap dunia. Bersamalah sikapnya: tidak mem-
perduli-dulikan dan tidak merasa-rasakan, bersamaanlah 
pula: tidak suka berbuat dan sikap mereka seperti orang 
yang tidak berkehidupan. 

Inilah menunjukkan dengan seterang-terangnya bahwa 
kekuasaan memerintah sendiri di sesuatu negeri yang ter-
istimewa, tiadalah bisa menimbulkan abad emas bagi Is-
lam. Kita haruslah menghendaki perkara yang lebih tinggi 
daripada itu. 
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Sungguh pun memerintah negeri sendiri (Swaraj) itu 
ada satu langkah dalam mencapai sesuatu cita-cita yang 
tinggi, tetapi itulah bukan cita-citanya.

Walau kiranya Swaraj akan bisa mengangkat derajat kita 
dalam urusan politik atau menyebabkan kita bersamaan 
derajat dengan orang-orang yang tidak Islam, pun Swaraj 
masih juga tidak bisa menjadi maksudnya kehidupan kita 
sebagai satu bangsa. 

Kewajibannya kaum muslimin dalam dunia ini bukan 
saja cuma memperbaiki dirinya sendiri, tetapi kewajiban 
kaum Muslimin yaitu: memperbaiki segenap peri-kemanu-
siaan, membawa umat daripada kegelapan sampai kepada 
penerangan, menyiarkan barang yang benar (hak), meng-
enyahkan segala perbedaan warna kulit dan perbedaan ke-
bangsaan, menjadikan satu persaudaraan umum di sege-
nap dunia, dan akhirnya menimbulkan satu perhubungan 
yang benar antara Tuhan dengan manusia. 

Begitulah maka di dalam Quran yang suci ada tersebut 
begini:
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“Dan begitulah kita telah menjadikan kamu satu bangsa 
yang berderajat tinggi, agar supaya kamu boleh menjadi 

pembawa persaksian di antara manusia dan (supaya) 
Nabi boleh menjadi seorang pembawa persaksian 

padamu.” (QS Al-Baqarah, 2:143)
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“Karena adalah yang terutama daripada bangsa-bangsa 
yang telah dijadikan untuk (keselamatan) manusia; kamu 

memerintahkan barang apa yang benar dan melarang 
barang yang salah dan percaya kepada Allah.” 

(QS Ali Imran, 3:109)

Islam membawa pekerjaan keselamatan kepada dunia, 
sebagaimana ada dinyatakan juga oleh namanya, dan kita 
bukanlah orang Islam yang sejati, apabila kita tidak menyi-
arkan pekerjaan itu sampai di penjuru-penjuru dunia yang 
terjauh sekalipun. Nabi adalah seorang pembawa persak-
sian kepada kita dan menunjukkan kepada kita pekerjaan 
kebenaran itu, dan dengan hal yang demikian itu kita pun 
dituntut akan menjadi pembawa per-saksian yang serupa 
itu juga kepada lain-lain orang, dan menunjukkan pekerja-
an kebenaran kepada mereka.

Inilah maksud kita dan cita-cita kita. Kalau kita cuma 
bersenang hati saja dengan pekerjaan kita yang berkurang-
an daripada pekerjaan ini, itulah artinya kita menghilang-
hilangkan kesempatan yang telah diberikan kepada kita, 
itulah artinya tidak setia kepada diri kita sendiri kepada 
Islam.

Begitulah Tuhan bersabda di dalam Quran yang suci:
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“Sesungguh-sungguhnyalah, manusia ada di dalam 
kerugian, kecuali mereka yang percaya dan berbuat keba-
jikan dan memerintahkan barang yang hak satu sama lain 

dan memerintahkan kesabaran, satu sama lain.” 
(QS Al-’Ashr, 103)

Kalau kita cuma menerima barang yang hak meskipun 
sudah kita lakukannya juga, belumlah kita menjadi orang 
yang beruntung, apabila kita tidak menyuruh lain-lain o-
rang akan berbuat seperti kita itu juga. Barang yang hak itu 
bukannya satu perkara, yang kita cuma harus menerima-
nya saja, tetapi kita harus menyiarkannya juga kepada la-
in-lain orang.

Kalau orang memikir-mikir sedikit saja, maka bisalah 
nyata kebenaran yang disebutkan oleh Quran Suci itu. O- 

rang pun akan tetap tinggal di dalam kerugian, selama ia 
tidak menyiarkan barang yang hak itu kepada lain-lain o-
rang. 

Adakah sebabnya begitu? Sebab di dunia tidak ada ba-
rang yang tinggal tetap selama-lamanya. Apabila kamu ti-
dak bergerak maju, maka tak boleh tidak kamu akan mun-
dur. Hidup itu adalah satu perlawanan maju ke muka. Pada 
kalanya perlawanan itu berhenti, maka datanglah kemun-
duran dan kerusakan. Inilah pengajaran yang dinyatakan 
dalam ayat di atas.

Tidak ada gunanya bicara dari hal kebaikannya umat Is-
lam, apabila tidak dicukupi syaratnya perbaikan yang per-
tama-tama dan benderanya hak tidak dikibarkan setinggi-
tingginya.

Apabila sekarang hati kita tergerak oleh rasa hendak me-
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naklukkan dunia dengan lantaran pekerjaan keselamatan 
sebagai yang diperintahkan oleh Quran kita yang suci, ma-
ka niscayalah dengan segera kita akan melihatkan orang 
Islam menjadi kepala lagi memimpin bangsa-bangsa di se-
genap dunia. Perbaikan kita, perubahan perikatan hidup 
Muslim hanyalah bisa kejadian dengan lantaran menyiar-
nyiarkan barang yang benar (hak) sebagai yang telah dibe-
rikan kepada kita di dalam Quran yang suci itu.

Pemberitaan kami yang tersebut di atas ini adalah nyata 
benarnya dalam beberapa perkara. Pada dewasa ini dalam 
dunia adalah sunyi keterangan-keterangan yang jelas dan 
benar tentang Islam. Berabad-abad lamanya di Eropa telah 
timbul sebanyak-banyaknya kekeliruan faham tentang Is-
lam; maka �hak Muslimin wajiblah melakukan perlawanan 
yang kuat dan tak ada berhentinya buat melenyapkan keke-
liruan faham yang demikian itu.

Sebagai satu umat, maka orang-orang Muslim tiadalah 
boleh menyabarkan terpandang rendah oleh lain-lain go-
longan manusia di muka bumi, dan makin tinggi anggapan 
lain-lain orang yang ditujukan kepada orang Islam, maka 
makin kecil-lah kesempatannya mereka itu akan dilaku-
kannya dengan cara yang tidak baik. Begitulah maka ke-
butuhan yang terbesar kepentingannya bagi orang-orang 
Muslim, baik dalam keperluan agama maupun dalam ke-
perluan politik, yaitu penyiaran (propaganda) Islam, dan 
selama kebutuhan ini tidak dipenuhinya, maka kemajuan 
kita dari dalam tiadalah selama-lamanya akan menimbul-
kan hasil yang berharga.

Keragu-raguan yang tersembunyi di dalam hatinya be-
berapa orang Muslim tentang perkara ini, adalah disebab-
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kan daripada ketiadaannya perasaan-perasaan akan keku-
atan batin Islam dan persaan akan hasil-hasil yang timbul 
daripada kekuatan batin itu untuk kemajuan lahir bagi o-
rang-orang Islam.

Quran yang suci menyebutkan Islam sebagai kekuatan 
batin yang terbesar yang pernah ada di dalam dunia, dan 
oleh karenanya maka Quran yang suci menyebutkan azas-
azas Islam itu sebagai tersedia akan menjadi azas-azas yang 
terkuasa di dalam dunia:
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“Dialah yang telah mengirim UtusanNya dengan pim-
pinan dan agama yang benar, supaya Dia boleh meninggi-

kan agama yang benar itu di atasnya segala agama.” 
(QS Al-Fath 48:28)

Dan apakah yang dipertunjukkan oleh riwayat? Islam 
adalah agama yang terakhir di dunia. Dia punya pengajar-
an-pengajaran datanglah ketika segala agama yang lain-
lainnya sudah berdiri dengan kuat-kuat dan minta dihor-
mat oleh rupa-rupa bangsa di dunia. Begitu besarlah ke-
kuatan batin Islam, sehingga tidak ada lain agama berkuasa 
mempertegahkan dia. 

Agama Yahudi, Kristen, Zaratustra, Buddha, Kong Hu 
Cu, Hindu, semuanya telah memberi urunan berjuta-juta 
orang pemeluknya masuk kepada Islam, sedang daripada 
agama-agama yang lain-lainnya itu tidak ada yang berkuasa 
mengambil pemeluk Islam yang berarti jumlah bilangan-
nya. 

Berabad-abad lamanya kekristenan telah bekerja de-
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ngan sebesar-besarnya sumber kekuatan akan memberi 
pukulan kepada Islam, tetapi tiadalah berkuasa mengambil 
kembali mereka yang olehnya telah diberikan urunan kepa-
da Islam itu.

Begitu besarlah kekuatan batin Islam sehingga dalam 
masa kekuatannya lahir telah menjadi susut, azas-azasnya 
pun mendapat perkuatan juga di negeri Barat, yang hari 
pertaklukannya oleh Islam rupanya sudah terbit sesudah-
nya ada kegelapan malam yang lamanya ada seribu tiga ra-
tus tahun itu. Islam telah datang di dunia buat menakluk-
kan, telah bekerja terus menaklukkan dan akan senantiasa 
bekerja menaklukkan juga.

Di kelak kemudian hari, matahari akan terbit dari Barat, 
begitulah disabdakan oleh Nabi kita yang suci. Ternyatalah 
yang dimaksudkan dengan matahari yaitu “matahari Is-
lam” yang mula-mula pertama terbit di Timur dan telah 
memenuhi negeri-negeri Timur dengan cahayanya yang 
gilang gemilang. 

Negeri Barat pun lebih dulu telah menerima cahaya ba-
tin, sebagai juga kelak kemudian hari menerima cahaya la-
hir, dan cahaya batin itu telah memancari negeri Barat ialah 
kebetulan pada kalanya Islam sudah kehilangan sebanyak-
banyak dari kekuasaannya perkara dunia. 

Inilah hanya satu tanda bahwa Islam akan menjadi pe-
nakluk kebatinan, baik dalam masanya ia mendapat keme-
nangan atau pun dalam masanya mendapat kekalahan per-
kara dunia.

Bahwasanya Islam akan memperoleh kemenangan-ke-
menangan yang sangat ajaibnya, maka tanda yang menun-
jukkan hal itu sekarang sudah menampak dengan adanya 
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kemanusiaan yang sangat besar dalam urusan agama pada 
abad ini, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian, 
Mujaddid (pengubah kembali) dalam abad ke 14 dalam 
perhitungan tahun Hijrah. 

Tiga puluh tahun yang lalu ia telah memperingatkan du-
nia akan kekuatan batin dalam Islam yang ajaib –kekuatan 
yang berkuasa menundukkan segenap dunia kepada Islam, 
meskipun juga dalam masanya Islam ada di dalam kesusah-
an, walau pun juga pada kalanya kekuasaan politik Islam 
bertakluk kepada musuh-musuhnya yang terbesar. Ia pun 
bicara dengan kekuatan yang datang dari Langit, sehingga 
hilangnya kekuasaan Muslim itu tidak lain menjadi tanda-
nya kemenangan-kemenangan besar yang akan didapat o-
leh Islam dalam kalangan kebatinan.

Dia punya suara adalah suaranya seorang yang berteriak 
di dalam hutan rimba belantara, sampai datang saatnya 
segenap Hindia Muslim menjadi bangun lantaran dari satu 
tamparan besar karena kemurtadan beribu-ribu orang Is-
lam (bangsa Malkana Rajput – ) berpaling kepada penyalin
satu bangsa (Hindu – ) yang hingga kini telah mem-penyalin
beri urunan lebih dari enam puluh milliun jiwa manusia 
kepada kekuasaan batin Islam.

Sesudahnya lewat sepertiga abad penuh, maka pada 
akhir kemudiannya orang-orang Muslim dengan sangat 
menyesal hatinya lalu sadar, bahwa kelalaian mereka akan 
kekuatan batin Islam itulah yang telah menyebabkan tim-
bulnya kesusahan mereka yang terbesar, yang belum per-
nah dikenal oleh umat Islam di dalam riwayat mereka.[]
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“Dengan sesungguh-sungguhnyalah, maka buat Umat 
ini (Perikatan Muslim) pada permulaannya tiap-tiap abad 
yang baru, Allah hendak menurunkan seorang yang akan 

membangkitkan pula mereka ampunya agama” 
– Sabda Nabi yang Suci Muhammad saw. –

Inilah satu hadits Nabi yang harus dipercaya, yang men-
janjikan timbulnya seorang pengubah ( ) hervormer
daripada an-tara orang-orang Islam pada permulaan-

nya tiap-tiap abad dalam perhitungan tahun Islam.

Pertama-tama sekali hendaklah kita nyatakan pekerja-
an yang sebenar-benarnya, yang dilakukan oleh pengubah-
pengubah yang demikian itu. Mereka itu datang tidak de-
ngan membawa satu kebenaran (hak) yang baru, tidak 
membawa azaz-azaz yang baru, tidak membawa pedoman 
kelakuan yang baru.

Mujaddid dalam 
Abad Keempat Belas

2
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Quran yang suci adalah satu kitab yang genap lengkap 
bagi pimpinan peri-kemanusiaan, berisi segala keperluan, 
memenuhi segala kebutuhan yang mengenai kebenaran-
kebenaran (hak-hak) keagamaan. Pengubah-pengubah 
yang tersebut itu tiadalah hendaknya menambahi barang 
sesuatu yang sudah ada di dalam Quran yang suci itu. 

Barang apa yang mereka berbuat, yaitu mempersatukan 
orang-orang Islam, yang telah menyimpang dari jalan Is-
lam yang benar, dikembalikan pula kepada jalan Islam yang 
benar itu. Mereka mempergunakan kekuatannya untuk 
membersihi Islam daripada segala faham yang salah dan 
untuk membangkitkan orang-orang Islam akan menuntut 
penghidupan Islam yang sebenar-benarnya. Sifat dan tabi-
atnya pekerjaan-pekerjaan mereka adalah ditentukan oleh 
kesusahan-kesusahan teristimewa yang ada pada kalanya 
mereka ditimbulkan.

Bahwasanya Hadits yang tersebut di atas itu memang 
sungguh mengandung barang yang benar, maka hal itu bu-
kan saja bersandar kepada kitab-kitab tentang Hadits yang 
boleh dipercaya, tetapi ada lebih lagi, yaitu bahwasanya Ha-
dits yang tersebut tadi telah ternyata benarnya dalam tiap-
tiap abad sesudah wafatnya Nabi kita yang suci.

Telah kejadianlah ada orang-orang suci di antara orang-
orang Muslim, yang dengan sesungguhnya telah melaku-
kan kewajiban menjadi Mujaddid dalam zamannya ma-
sing-masing. Nama (makna menurut Mujaddid Al�-Tsani 
perkataan: Mujaddid dari ribu yang kedua, yaitu abad ke-
11) masyhurlah di dalam negeri Hindustan. Pada permula-
annya abad yang ke-11 ia pun menerangkan bahwa ia telah 
dititahkan bekerja sebagai satu Mujaddid buat abad itu, 
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dan ia bekerja untuk menyatakan benarnya hadits yang 
tersebut.

Oleh karena itu maka sedikit pun tidak bisa ada kebim-
bangan tentang benarnya Hadits ini. Tiap-tiap kebimbang-
an yang serupa itu adalah berarti satu pendakwahan yang 
keras terhadap kepada Mujaddid yang tersebut di atas, 
yang kesetiaannya kepada barang yang benar dan kesucian 
hidupnya ada diakui oleh segenap dunia Islam. Begitu pun 
persangkaan orang, yang menyangka bahwa seorang Mu-
jaddid tidak harus mempermaklumkan pekerjaan dan ke-
wajibannya kepada orang ramai, maka persangkaan yang 
sedemikian itu sama sekali tidak ada alasannya. 

Bukan saja Mujaddid dari abad ke-11 ini telah memper-
umumkan pekerjaannya dengan nyata-nyata, tetapi seba-
gaimana dipertunjukkan oleh ceritera-ceritera yang boleh 
dipercaya, maka telah kejadianlah ada lain-lain Mujaddid, 
yang dengan sungguh-sungguh menuntut akan diakui pe-
kerjaannya sebagai Mujaddid itu.

Oleh karena itu maka adalah dua perkara yang nyata de-
ngan seterang-terangnya. Seorang Mujaddid haruslah tim-
bul pada permulaan tiap-tiap abad dan Mujaddid itu harus 
memperumumkan kewajibannya kepada orang ramai de-
ngan seluas-luasnya. Sesuai dengan kebenaran-kebenaran 
yang telah nyata ini, maka Mirza Ghulam Ahmad dari Qa-
dian adalah dititahkannya bekerja sebagai Mujaddid pada 
permulaannya abad ke-14, dan disebutnya bahwa Mujad-
did yang baru ini tidak merahasiakan perkara itu.

Bersetujuan dengan adat-kebiasaannya Mujaddid-mu-
jaddid yang telah lalu lebih dulu, maka Mujaddid yang baru 
ini memperumumkan kewajiban (menurut Hadits) yang 
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telah dipikulkan padanya. Bersamaan waktu dengan per-
maklumannya menjadi Mujaddid, maka terbitlah dia pu-
nya kitab yang tak ada bandingannya bernama Barahin-i 
Ahmadiyya. 

Dengan sebenarnya kitab ini haruslah dianggap menan-
dakan datangnya satu zaman baru bagi bacaan-bacaan ten-
tang Islam. Di dalam kitab yang besar ini ia pun menunjuk-
kan satu banjaran yang panjang dari hal sebab-sebab dan 
alasan-alasan yang nyata dan tak boleh disangkalnya pula, 
untuk menetapkan kebenarannya Islam.

Dalam pada itu pun ia membicarakan lain-lain agama, 
yang dijadikannya kepada penerangannya ingatan, yang 
bertambah nyata pula menunjukkan keindahan-keindah-
annya Islam. Tidak perlu kami katakan bahwa kitab yang 
tersebut itu diterima dengan kegembiraan oleh kaum Mus-
limin. Teristimewa Ulama pun sangatlah terkena hatinya 
oleh kepentingannya alasan-alasan dan kekuatannya keya-
kinan yang dinyatakan di dalamnya. 

Dalam satu pemandangan, termuat dalam satu surat ka-
bar bernama , adalah diakui dengan nyata-Isyaatus-Sunnah
nyata bahwa jasa yang ditunjukkan oleh si pengarang ke-
pada Islam dengan lantaran menerbitkan kitab yang sebe-
sar harganya itu, sungguh tak ada bandingannya dalam 
waktu tiga belas abad yang telah lalu. Sesudahnya itu maka 
Mujaddid yang tersebut (Mirza Ghulam Ahmad) lalu me-
nyelidiki pergerakan , yaitu satu golongan baru Arya Samaj
dari kaum agama Hindu, dan di dalam satu kitab yang me-
nunjukkan �kirannya yang amat tajam, ialah kitab berna-
ma , memberilah ia satu pukulan yang Surma-i Casmii Arya
menghancurkan kepada azas-azasnya pergerakan itu.
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Begitulah dimuliakannya pekerjaannya pengubas besar 
dari abad yang ke 14 ini. Sedangnya keuntungan-keuntu-
ngan yang diperolehnya dalam dunianya kaum berilmu itu 
menyebabkan ia mendapat kehormatan umum dari orang-
orang yang hidup sezaman dengan dia, maka kesalehan hi-
dup dan pengaruh doanya pun menyebabkanlah ia menjadi 
tempatnya orang mencari kebenaran (hak). Kehormatan 
yang ia mendapat daripada orang-orang Muslim, tiadalah 
ada bandingannya –dan itulah sudah selayaknya menim-
bulkan segala kehormatan yang tersebut. 

Abad ke-14 sudah mulai. Adalah hadits yang menyebut-
kan timbulnya satu Mujaddid dan adalah orangnya yang 
benar-benar tersedia menjabat pangkat itu, tentang ke-
aliman dan kesalehan hidupnya, tiadalah orang yang boleh 
dibandingkan dengan dia. Sudah seharusnyalah ia menda-
pat kehormatan itu. 

Kecuali Hadits, maka keadaannya perkara-perkara da-
lam dunia Islam ada memanggil lebih keras pula akan keda-
tangannya seorang pengubah yang demikian itu. Pada keti-
ka itu Islam ada di antara dua api. Di dalam kalangan Islam 
sendiri adalah perbantahan-perbantahan dan perselisih-
an-perselisihan kepada Islam yang sangat hebatnya. 

Walau kiranya lebih dulu tidak pernah ada timbul seo-
rang pengubah di dalam riwayat Islam, dalam masa ini pun 
terpaksa-lah timbul seorang pengubah juga. Begitu ber-
bahayalah keadaan Islam. Tetapi sebelum datangnya se-
orang raksasanya ilmu dan kebatinan yang demikian itu, 
maka peri-keadaannya hampirlah tak boleh diperbaikinya 
lagi. Allah subhanahu wa ta’ala tidak suka membiarkan aga-
manya menjadi lenyap. Dia telah bersanggup sendiri akan 
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melindungi agama itu.

ۡوَن 
ُ

ٰ�ِفظ
َ
�  �ٗ

َ
ا  �

َّ
َر  َو  ِان

ۡ
� ِ

ّ
َنا الذ

ۡ
ل

َ
ّز

َ
ۡ�ُن ن

َ
ا �

َّ
ِان

“Sesungguhnyalah, Kami yang menjadi perlindungan-
nya.” (QS Al-Hijr, 15:9)

Sudah sampailah waktunya datang seorang yang mem-
pertahankan Islam daripada musuh-musuhnya, baik dari 
dalam maupun dari luar. Akhirnya datanglah ia pada saat 
yang berbahaya itu, dan kalau kiranya ia tidak datang, ma-
ka bukan saja Hadits yang tersebut itu tinggal tidak nyata 
benarnya, tetapi jugalah sia-sia belaka kesanggupan Allah 
tentang perlindungan Islam itu. 

Oleh karenanya maka sekarang sudah dipenuhilah baik 
Hadits maupun kesanggupan Allah dalam Quran tentang 
perlindungan Islam, yaitu dengan lantaran timbulnya Mu-
jaddid berupa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad itulah ada-
nya.[]



Da’watul ‘Amal: Pengajakan Bekerja |49

Temponya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad umum di-
sukai orang adalah beberapa tahun lamanya. Maka 
dalam tahun 1891 datanglah satu perkara yang ber-

balikan, ketika dengan lantaran satu wangsit Tuhan ada 
nyata padanya, bahwa sebagai nabi-nabi Allah yang lain-
lain, maka Nabi Isa a.s. itu pun telah wafat juga.

Bahwasanya dikatakan Nabi Isa a.s. telah menaik ke 
langit dalam badan jasmaninya dan tinggal hidup di sana 
sampai segala abad yang lama ini tidak dengan makanan 
atau kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain-lainnya – 
satu kepercayaan yang umum berlaku di antara kaum Mus-
limin – maka kepercayaan itu tiadalah ada alasannya sama 
sekali.

Kalau kiranya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad hanya ber-
kehendak dihormat oleh orang banyak saja, maka sesung-
guhnya sudah tercapailah kehendaknya itu. halnya ia me-
nyimpang daripada satu anggapan yang kuat yang umum 

Wafatnya Nabi Isa3
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menyukai dia, itulah tidak lain melainkan hanya bisa 
merugikan kehormatannya.

Dia punya cita-cita baru tentang wafatnya Nabi Isa a.s. 
dia tahu benar-benar cita-citanya yang demikian itu hanya-
lah akan membangkitkan persangkalan belaka. Dalam pa-
da memperumumkan cita-citanya itu pun ia akan membe-
lokkan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang hormat 
padanya, yaitu kaum Muslimin, berubah menjadi musuh-
nya.

Tetapi orang-orang yang didirikan oleh Allah, tiadalah 
begitu perduli akan �kiran orang ramai. Kewajiban dan pe-
kerjaan mereka yang sungguh-sungguh ialah akan mem-
perbaiki nasib rakyatnya, dan bagi mereka tiadalah perduli, 
apakah mereka mendapat kepujian atau pencelaan.

Sungguh amat beratlah pekerjaan melahirkan perkata-
an kebenaran (hak), dan apabila seorang tidak berbuat me-
nurut kemauan Tuhan, sungguh beratlah pula akan bicara 
terus terang yang berlawanan dengan �kiran orang banyak.

Halnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad melahirkan bicara 
yang terbit dari rohnya dengan keberaniannya keyakinan, 
dengan tidak perdulikan barang apa yang akan kejadian 
daripadanya, itulah sungguh-sungguh menunjukkan kesu-
cian hatinya. Ia berbuat yang demikian itu ialah pada kala-
nya nyata benar ia disukai orang di segenap negeri. Setelah 
ia melahirkan perkataan bahwa Nabi Isa a.s. telah wafat, 
maka kenamaan dan kemashuran yang telah diperolehnya 
itu segeralah lenyap diganti oleh kebencian dan permusuh-
an. 

Tetapi sesungguhnya inilah jalan yang sampai kepada 
keselamatan Islam, keamanan Islam terhadap kepada sera-
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ngannya kekristenan yang hebat, yang mendapat kekuatan 
dari �kiran yang tidak benar tadi. Begitulah ia tidak undur, 
dengan tidak perdulikan barang apa yang akan kejadian. Is-
lam mesti diperlindungi, biar pun sahabat-sahabatnya ber-
ubah menjadi musuh juga.

Manakala serangan hebat yang dilakukan oleh kekris-
tenan itu, begitulah orang boleh menanya. Serangan itu 
tempatnya ialah ada di dalam persangkaan bahwa Nabi Isa 
a.s. dalam selama zaman-zaman ini ada di atas kebutuhan-
kebutuhan manusia, tidak makan dan juga tidak minum. 
Sedang sebaliknya, dari halnya segala Nabi maka Quran 
yang Suci dengan nyata-nyata ada menyebutkan begini:

لِِديَۡن ﴿۸﴾
ٰ

ۡوا  خ
ُ
ان

َ
َعاَم  َو َما  �

َ ّ
ۡ�َن الط

ُ
�

ُ
�

ۡ
� يَا

َّ
ا �

ً
ۡ� َجَسد

ُ
�

ٰ
ن

ۡ
َو َما َجَعل

“Kita tidak menjadikan badan mereka begitu, sehingga
mereka tidak memakan makanan atau pun tidak bisa 

terkena perubahan.” (QS Al-Anbiya, 21:8)

Sungguh pun Nabi, tetapi mereka ini sebagai manusia 
yang lain-lainnya adalah memakan makanan dan bisa ter-
kena perubahan juga. 

Sekarang, kalau kiranya Nabi Isa a.s. telah bertinggal di 
langit sampai dua ribu tahun lamanya dan bertahan bisa 
hidup tidak dengan makanan pada waktu ini masih satu 
rupa juga seperti pada hari naiknya ke langit, maka kalau 
benar begitu, nyatalah ia mesti bukan manusia, tetapi ber-
sifat Tuhan. Dan dengan sesungguh-sungguhnya inilah 
yang mendari dasar kekristenan, yakni bahwa Nabi Isa a.s. 
itu bersifat Tuhan.
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Apabila persangkaan yang serupa itu dialaskan kepada 
Quran yang Suci, maka dengan sebenar-benarnya itulah a-
kan berari satu senjata yang hebat dalam tangannya kekris-
tenan, dan Islam tidak bisa mempunyai pengharapan akan 
mendapat kemenangan dalam perlawanan. Tetapi Allah 
yang telah pernah menjaga Islam, berdatanglah pula mem-
perlindungi dia. 

Adalah dinyatakan kepada orang yang telah dititahkan 
membela perkaranya Islam dalam abad ini, ialah Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad, Mujaddid dalam abad ke-14, bah-
wasanya tiap-tiap kepercayaan yang serupa itu tidak diper-
teguhkan oleh Quran yang Suci dan juga tidak diperteguh-
kan oleh Hadits. Kenyataan kedua-duanya itu menunjuk-
kan bahwa Nabi Isa a.s. sudah wafat.

Quran yang Suci dengan nyata-nyata ada menunjukkan 
wafatnya Isa a.s.
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“Muhammad itulah hanya seorang utusan belaka. Segala 
utusan sebelum dia sudah sama mati. Apabila ia mati 

atau terbunuh, apakah kamu akan kembali kepada 
tingkah lakumu?” (QS Ali Imran, 3:143)

Sungguh inilah satu persaksian yang nyata. Ketika Haz-
rat Umar tidak suka percaya kepada kabar menyedihkan 
hati tentang wafatnya Nabi yang suci, maka Hazrat Abu Ba-
kar lalu membaca ayat yang tersebut ini, buat menunjuk-
kan bahwa segala nabi yang dulu telah mati sehingga tiada-
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lah ada perkara teristimewa yang menyebabkan orang he-
ran akan wafatnya Nabi yang Suci.

Sebagai juga kepercayaan yang berlaku pada masa ini, 
maka pada ketika itu pun ada juga kepercayaan yang serupa 
itu tentang hal tidak matinya Nabi Isa a.s. sebagaimana ter-
nyata daripada jawabnya Hazrat Umar: Apakah Isa tidak 
masih hidup? 

Bahwasanya Hazrat umar yang begitu marah dan meng-
ancam akan segera membunuh barang siapa berani menye-
butkan kematiannya Nabi yang Suci, akhirnya dengan a-
man hatinya ia bertakluk kepada keterangannya Hazrat 
Abu Bakar yang beralasan ayat Quran itu. 

Itulah menunjukkan bahwa persangkaan keliru itu ti-
dak masuk menyerbu di dalam Islam pada waktu permu-
laan riwayatnya. Dengan seterang-terangnyalah sahabat-
sahabat Nabi yang Suci sedikit pun tidak ada persangkaan 
keliru yang serupa itu.

Tentang perkara yang tersebut adalah satu ayat yang 
lebih terang pula:

َ
 َو َراِفُعك

َ
ِۡيك

ّ
ِۡ� ُمَتَوف

ّ
� ِا� ٰيِعۡي��

“Oh, Isa! Kami hendak menyebabkan kamu mati dan 
mengangkat kamu di hadapanku.” (QS Ali Imran, 3:54)

Teranglah sudah keputusan �kiran orang tentang per-
kara ini. Kenaikan Nabi Isa a.s. ke langit kejadianlah se-
sudah ia wafat dan yang menarik ke langit itu ialah rohnya, 
bukan badannya. Naik ke hadapan Allah tidak bisa berarti 
lain, melainkan kenaikan roh adanya. Kalau kamu meng-
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anggap yang menaik itu badan, maka dengan begitu kamu 
hendak menetapkan tempat Allah, membatasi Allah sam-
pai ke sesuatu tempat ke atas; inilah satu perkara yang sa-
lah belaka.

Allah ada Maha Kuasa, ada di mana-mana. Kalau kiranya 
benar bahwa Allah hanya di langit dan tidak di bumi, maka 
dari anggapan yang demikian itu timbullah ketentuan �-
kiran yang tidak karu-karuan adanya. Itulah akan berarti 
bahwa Nabi Isa a.s. sendiri yang diangkat oleh Allah, mem-
punyai hak yang tersendiri akan bertinggal bersama-sama 
dengan Allah, sedang nabi-nabi yang lainnya, juga Nabi 
yang Suci Muhammad, yang semua telah terkubur di dalam 
tanah, tiadalah memperoleh bahagia yang demikian itu.

Lagi Quran yang Suci di lain tempat ada menunjukkan 
kenyataan seperti yang tersebut di atas itu. Menurut ceri-
tera dalam Quran, pada hari kiamat, apabila Isa a.s. ditanya 
oleh Allah:

  � �ِ
ّٰ
ِ� ِمۡن ُدۡوِن ا��
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“Oh, Isa anaknya Maryam! Apakah kamu telah berkata 
kepada orang-orang: anggaplah aku dan ibuku sebagai 

dua tuhan di luarnya Allah?” (QS Al-Maidah, 5:116)

Maka Isa a.s. memaafkan diri dengan perkataan-per-
kataan yang penting artinya, beginilah maksudnya:
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ش
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“Hamba tidak berkata kepada mereka melainkan barang 
apa Tuhan telah memerintahkan kepada hamba, yaitu 

baktilah kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu; dan 
hamba adalah persaksian mereka  selama hamba tinggal 

di antara mereka, tetapi apabila Tuhan menyebabkan 
hamba mati, maka Tuhanlah yang menjadi penjaga di 

atas mereka.” (QS Al-Maidah, 5:117)

Di sinilah Isa a.s. dipertunjukkan berkata, bahwa selama 
ia tinggal di antara umatnya, maka di dalam kalangan kaum 
Kristen tiadalah ada masuk menyerbu kepercayaan tidak 
benar tentang derajat ketuhanan dirinya sendiri dan dera-
jat ketuhanan ibunya itu. Kepercayaan-kepercayaan tidak 
benar yang demikian itu, ia berkata, adalah datang masuk 
sesudah wafatnya.

Sekarang haruslah ditentukan: Semenjak kepercayaan-
kepercayaan tidak benar itu masuk menyerbu di dalam ka-
langan kaum Kristen, maka Isa a.s. sudah matilah adanya, 
sebab menurut ayat yang tersebut di atas, kepercayaan-ke-
percayaan tidak benar itu bisa kejadian hanyalah sesudah 
wafatnya Isa a.s.

Begitu pun hadits-hadits Nabi yang Suci tidak menim-
bulkan keraguan sedikit pun juga tentang wafatnya Isa a.s. 

َِباِ�ْ�
ّ
�ات

َّ
ا َوَسَعُهَماِإ�

َ
ّم

َ
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ْ
� َسى َحّيِ

ْ
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َ
ْو�

َ
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“Kalau kiranya Musa dan Isa masih hidup,” begitulah 
bunyinya satu Hadits, “tiada bisa lain melainkan mereka 

akan mengikuti kami.” 
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Inilah menunjukkan bahwa Musa a.s. dan Isa a.s. kedua-
duanya sudah sama wafat.  Satu hadits yang lain bunyinya 
begini:  

 َسَنٍة
َ

ة
َ
ِ�يَْن َوِمائ

ْ
 ِع�

َ
 ِع�َسى  َ�اش

َ
ّن

َ
أ

“Isa a.s. hidup lamanya seratus dua puluh tahun.”

Lagi satu Hadits yang lain menceriterakan kepada kita 
bahwa pada malam Mi'raj, Nabi yang Suci mendapat Isa a.s. 
dan Yahya a.s. di dalam satu tempat bersama. Sesungguh-
nyalah, orang yang hidup tidak bisa tinggal bersama de-
ngan orang yang mati. Kedua-duanya mesti bersama-sama 
hidup atau bersama-sama mati. Tetapi kalau orang meng-
akui kematiannya Yahya a.s., maka tak boleh tidak Isa a.s. 
mesti sudah mati juga, dan kedua-duanya itu sama kelihat-
an di dalam perikeadaan roh adanya.

Lain daripada yang tersebut di atas itu maka di dalam 
umat ini (perikatan orang muslim) sudah ada orang-orang 
yang tinggi pengetahuannya, martabat dan kekuasaannya, 
yang mempercayai Isa a.s. sudah wafat. 

Pendapatnya Imam Malik yang sangat mashur masih 
ada tertulis dalam lebih dari satu kitab: “Qaala maalik maa-
ta, Malik berkata: (Isa) telah wafat.” Ketiga imam yang lain-
nya tiadalah menyatakan pendapatnya tentang perkara itu. 
Imam Bukhari yang mashur namanya juga menganggap 
bahwa Isa a.s. sudah wafat.

Mujaddid pada waktu yang sekarang telah memperi-
ngatkan segala perkara-perkara yang tersebut itu. Tetapi 
anggapan tentang halnya Isa a.s. masih hidup di langit ada-
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lah sudah berakar terlalu dalam. Orang-orang Muslim ti-
dak suka mendengarkan alasan-alasan yang bertentangan 
dengan �kiran-�kiran yang dicintainya, yang telah terjadi 
lebih dulu, walaupun alasan-alasan itu bersandar kepada 
kekuasaannya Quran yang Suci dan Hadits yang sudah tak 
boleh disangkal lagi. Mereka itu tidak suka ber�kir bahwa 
perkara yang tersebut tadi dengan sejelas-jelasnya ialah 
menyatakan pekerjaannya Mujaddid dalam abad yang se-
karang ini. 

Dalam perkara-perkara yang nyata kejadian dalam se-
hari ke sehari, maka hanyalah kekristenan itu saja yang 
menjadi lawannya Islam, dan ialah lawan yang terhebat; da-
lam pada itu pun kekristenan mempunyai satu penyokong 
yang besar buat menguatkan segenap peraturan ‘aqaid dan 
usul-usulnya, yaitu bahwasanya Isa a.s. ada duduk di langit 
bersama-sama dengan Allah.

Membongkar penyokong besar ini akan berarti seperti 
membongkar segenapnya selaku membongkar sebuah ru-
mah yang terbuat dari kartu, dan Mujaddid hanyalah ber-
buat barang apa ia harus memperbuatnya. 

Isa a.s. di dalam langit berarti satu kemenangan bagi ke-
kristenan yang sudah tak boleh disangkalnya pula. Mujad-
did telah menarik dia turun ke bawah sampai ke pangkuan-
nya ibu bumi, berkumpul sama nabi-nabi teman sejawat-
nya yang lain-lain, dan Mujaddid menyelamatkan peri-ke-
adaannya perkara pada satu saat yang amat berbahaya da-
lam riwayatnya Islam.

Di dalam kematiannya Isa a.s. adalah tempat hidupnya 
Islam, dan Mujaddid nisayalah bukan seorang Mujaddid, 
apabila dalam masa ketinggiannya kekristenan ini ia tidak 



58| Maulana Muhammad Ali

menerangkan barang yang terang sebenarnya tentang ke-
matiannya Nabi Isa a.s. itu. Sesungguhnya perkara ini ialah 
ujian bagi kebenarannya Mujaddid dalam masa yang seka-
rang dengan segala orang yang ber�kir dengan sungguh-
sungguh. 

Tetapi barang apa yang akan menjadi satu persaksian 
yang nyata bagi kebenarannya Hazrat Mirza itulah dibuat-
nya alasan bagi tofan perlawanan yang ditujukan kepada-
nya. Begitu kelirulah �kirannya ulama-ulama Muslim. Be-
gitu tertutuplah mata mereka oleh mengikuti secara budak 
akan �kirannya orang ramai.[]
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Apabila sudah umum diterima baik akan pemanda-
ngan baru tentang wafatnya Nabi Isa a.s. ini, maka 
di dalam jalan penerimaan baik itu adalah satu per-

kara yang menjadikan rintangan, yaitu pengharapan akan 
nuzulnya Masih. 

Kalau ada anggapan  (turun), niscayalah ada ang-nuzul
gapan naik ke langit, dan begitulah maka persangkaan u-
mum tentang bakal nuzulnya Masih itu ada menguatkan 
cita-cita hal hidupnya Isa a.s. Kalau kiranya “Masih anak 
Maryam” sebagaimana yang dikatakan oleh Hadits, bakal 
turun ke bawah, niscayalah ia telah naik ke atas dan tinggal 
hidup di langit dalam selama dua ribu tahun ini.

Hadits-hadits tentang -nya Isa a.s. itu adalah ba-nuzul
nyak bilangannya, dan menurut peraturan-peraturan me-
nguji kebenaran Hadits, maka kebenarannya Hadits-hadits 
yang tersebut di atas itu sudah tidak boleh disangkalnya la-
gi. Bukannya perkara gampang akan menyisihkan Hadits-

Nuzul Masih
(Turunnya Masih)

4
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hadits yang demikian itu. Penyisihan yang demikian itu 
akan berarti merendahkan segala Hadits sebagai omong 
kosong yang tidak berharga, tidak berkekuatan dan tidak 
boleh dipercayanya. 

Hadits-hadits yang istimewa ( ) tentang nuzulnya khas
Isa a.s. ini asalnya ada berbanjar-banjar ) sam-(mutawatir
pai kepada empat belas rupa-rupa Sahabat semuanya sum-
ber yang boleh dipercayanya. Orang-orang ahli Hadits yang 
pandai dan tajam �kirannya seperti Bukhari dan Muslim 
telah menguatkan Hadits-hadits yang tersebut itu sebagai 
Hadits-hadits yang boleh dipercaya dengan sebenar-benar-
nya.

Dengan begitu maka Hadits-hadits ini bukannya Ha-
dits-hadits yang tidak mutawatir. Dengan Hadits-hadits ini 
adalah terhubung benar-benar beberapa Hadits yang lain-
lainnya, seperti Hadits-hadits tentang Dajjal dan Yakjuj 
Makjuj dan lain-lain sebagainya. Menolak Hadits tentang 
nuzulnya Isa a.s. sebagai bikinan pada hari belakangan, itu-
lah berarti menolak segala Hadits beratus-ratus adanya. 
Dan yang lebih busuk lagi, ialah hal itu akan berarti menis-
takan segenapnya  Hadits-hadits. jama’

Apabila Hadits-hadits yang telah diterima baik kebenar-
annya oleh segala orang muhadits dengan tidak ada satu 
suara yang menyangkalnya, masih juga boleh dianggapnya 
sebagai palsu, mengapakah tidak dianggap palsu juga Ha-
dits-hadits yang lain-lainnya? Seperti umumnya Hadits-
hadits yang termasuk hitung-annya satu perkara azas seba-
gai salat, akan boleh disangka-sangkanya palsu juga. Dan 
inilah tidak bisa kejadian adanya.

Tetapi kebijaksanaan Allah tidak suka berbuat barang 
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yang setengah-setengah. Apabila telah datang saatnya 
�kiran kaum Muslimin mesti dihindarkan daripada per-
sangkaan yang tidak benar tentang hidupnya Isa a.s., maka 
diaturnyalah sehingga soal tentang nuzulnya Isa a.s. yang 
berhubungan dengan perkara di atas itu, akan menjadi te-
rang juga. Dua perkara yang berhubungan satu sama lain 
itu, kalau berdiri, haruslah berdiri bersama, dan kalau ja-
tuh, haruslah jatuh bersama-sama juga. Oleh karenanya 
maka sangatlah perlunya ditunjukkan penerangan tentang 
perkara ini.

Lagi, di sini ternyatalah kaum Muslimin telah bersalah 
memahamkan artinya nubuwat yang sebenarnya, seperti 
nubuwat tentang nuzulnya Masih itu. Oleh karena nubu-
wat itu hanya dipandangnya pada lahir saja, maka setuju-
lah �kiran mereka bahwa Isa a.s. mesti akan datang kem-
bali dengan badannya sebagai sediakala, dan mereka melu-
pakan bahwa pemandangan yang serupa itu bersalahan 
dengan pengajarannya Quran yang Suci, yang sudah nyata 
terangnya, yang sudah menentukan dengan banyak-ba-
nyaknya perkataan, bahwa Nabi yang Suci itu adalah Nabi 
penutup adanya. 

Oleh karenanya, maka apabila Isa a.s. datang kembali 
dengan badannya sebagai sediakala, maka itulah satu per-
kara yang sama sekali tidak bisa kejadian; sebab kalau dia 
datang, maka dialah, bukannya Nabi yang Suci, yang akan 
menjadi Nabi penutup. Dengan senyata-nyatanya maka 
Quran yang Suci ada menolak tiap-tiap perkara yang sede-
mikian itu. Tidak ada Nabi lagi sesudahnya Nabi yang Suci, 
baik Nabi yang baru maupun Nabi yang lama.

Nabi-nabi adalah diturunkan buat membawa peraturan 
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penghidupan dari Allah kepada  manusia. Dan apabila per-
aturan penghidupan yang genap lengkap itu, Quran yang 
Suci, sudah ada di dalam kesempurnaannya dan di dalam 
kesuciannya yang asali, maka nyatalah bersalahan dengan 
hukum umum yang terkenal sebagai ekonominya alam a-
kan mengirimkan seorang Nabi yang lainnya.

Penuntutannya tidak ada, sedang pertambahannya 
akan menjadi barang berlebih yang tak berguna dan tidak 
baiklah oleh karenanya. Menganggap bahwa Isa a.s. akan 
dikirimkan turun dengan badannya, dengan tak disertai 
segala kekuasaan Kenabiannya, itulah sama dengan satu �-
kiran yang tidak lumrah. Mengapakah ia mesti disuruhnya 
menderita keturunan derajat ini? Dan kalau seorang Nabi 
yang terkupas dari pangkat Kenabian, bisa melayani mak-
sud, mengapakah tidak seorang Mujaddid?

Dalam pada menafsirkan nubuwat tentang kedatangan-
nya Isa a.s. yang kedua kali, sudah tentulah kaum Muslimin 
melupakan salah satu dari pokok peraturannya bertafsir. 
Peraturan ini telah nyata ditentukan di dalam Quran yang 
Suci, yang bermaksudkan bahwa ucapan-ucapan dengan 
perkataan-perkataan yang tidak berisi maknanya perkata-
an yang sebenarnya, yang hanya menunjukkan bayang-ba-
yangan atau memisal-misalkan (pendeknya segala ucapan-
ucapan yang ), haruslah selamanya ditafsir-mutasyabihat
kan dalam penerangannya perkara-peraka yang azas (muh-
kamat).

Sekarang, perkara aqidah tentang penutupan kenabian 
dengan Nabi yang Suci itulah ada salah satu azasnya Islam, 
sedang sebaliknya, nubuwat-nubuwat itu biasanya diucap-
kan dengan perkataan-perkataan yang hanya menunjuk-
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kan bayang-bayangnya saja. Oleh karena itu maka cara 
yang sebenarnya, ialah hendaknya mula-mula pertama di-
tetapkan �kiran tentang hal akan turunnya Isa a.s. dengan 
badannya yang sediakala, dan sesudahnya itu hendaknya 
nubuwat tadi ditafsirkan sekedar tidak menyalahi azasnya 
Islam ini.

Tetapi cara yang demikian itu tiadalah dilakukannya. 
Peraturan menafsirkan menurut Quran dilupakannya. Ba-
rang yang berupa bayang-bayangan adalah dipertempat-
kan di mukanya perkara aqidah, dan itulah yang menyebab-
kan kejadiannya kekacauan.

Di dalam Quran yang Suci ada satu ayat lagi yang mem-
beri sesuluh lebih terang tentang kekeliruan �kirannya o-
rang banyak dari hal perkara yang tersebut itu: 

� 
ُ

ۡحَمد
َ
  ا

ۤ ٗ
ُ�ه

ۡ
�ِۡ�  ِمن�  بَۡعِدي ا�

ۡ
ا

َ ا  بَِرُسۡوٍل يّ
ۢ
�ً ِ

ّ
َو ُمَب�

“Kami (Isa) membawa kabar-kabar yang menyenangkan 
hati akan kedatangannya seorang Utusan sesudah kami, 

yang namanya Ahmad.” (QS Ash-Shaff, 61:6)

Satu perkataan ‘sesudah’ dalam ayat itu saja sudah cu-
kuplah buat menghilangkan �kiran yang keliru itu. Nabi 
yang Suci mesti datang sesudah Nabi Isa a.s. 

Tetapi kalau Nabi Isa diturunkan pada waktu sekarang, 
maka permakluman di dalam Quran itu tiadalah akan ber-
isi kebenaran. Dengan begitu, maka Nabi Isa a.s. ialah yang 
akan datang lagi di belakang, bukannya Nabi yang Suci.

Lagi, Quran yang Suci menyatakan bahwa Nabi yang Su-
ci sendirilah yang akan menjadi guru bagi umatnya (pengi-
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kut-pengikutnya) buat segala waktu yang akan datang: 

ۡي�ِۡ� َو  
ّ
ٰيِتٖه  َو  يَُز�ِ

ٰ
ۡي�ِۡ�  ا

َ
ۡ�ا َ�ل

ُ
�

ۡ
ۡ�  يَت

ُ
ۡن� ِ�ّ �

ً
َ�  َرُسۡو� ٖ

ّ
� ّمِ

ُ
�

ۡ
 �ِ�  ا�

َ
ِذۡي  بََعث

َ ّ
َو ال

ُ
ه

﴾۲﴿ۙ  �ٍ
ۡ
ِب�

ُ
ٍل  ّم

ٰ
ل

َ
ِ�ۡ� ض

َ
  ل

ُ
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َ
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ُ
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َ
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ۡ
ِ�ك

ۡ
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ٰ
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ُ
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ُ
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ٰ
 ا

َ
ّو

“Maka dialah yang telah mendirikan seorang Utusan di an-
tara orang-orang Mekah dari pada antara mereka itu, yang 
membaca ayat-ayatNya kepada mereka dan membersihkan 
mereka, dan mengajarkan Kitab dan hikmah kepada me-
reka, meskipun sesungguhnya pada sebelumnya, mereka 
ada di dalam persesatan yang nyata, dan lain-lain orang di 
antara mereka belumlah mengikuti mereka itu.” (QS Al-
Jumu’ah, 62:2-3)

Ayat-ayat ini dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa 
Nabi yang Suci jugalah akan mensucikan dan mengajarkan 
Kitab dan hikmah kepada orang-orang yang masih akan 
datang di belakang hari. Tetapi kalau Nabi Isa a.s. akan da-
tang pada waktu sekarang ini guna memperbaiki orang-
orang Islam, sebagaimana dikatakan orang ia menghenda-
kinya, maka Nabi yang Suci akan segera berhenti menjadi 
pensuci dan gurunya umat. 

Tiap-tiap orang Muslim belajar Quran dari seorang Mus-
lim yang lainnya berurut-urut sampai kepada Sahabat-
sahabatnya Nabi yang Suci, yang telah belajar Quran dari 
Guru Besar itu. Tetapi Nabi Isa a.s. akan mendapat pengeta-
huan tentang Quran dengan jalan langsung terusan dari 
Allah, tidak dari Nabi yang Suci, sehingga dengan hal yang 
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demikian itu Nabi yang Suci akan berhenti menjadi gurunya 
orang-orang Islam, itu pun apabila Nabi Isa datang kembali.

Hadits-hadits yang berisi nubuwat tentang bakal da-
tangnya Nabi Isa yang kedua kali itu sendiri ada memberi 
ular-ular yang terang sebagai tentang tanda-tandanya Ma-
sih yang tersebut di muka. , “imam (ke-Imaamukum minkum
pala) dari pada antaramu”. Begitulah katanya satu hadits. 
Tidak daripada antara orang-orang Israil, sebagai yang te-
lah disangka-sangka oleh orang-orang Islam itu.

Dan ada pula hadits-hadits di dalam satu kitabnya Bu-
khari yang tinggi derajat dan besar kekuasaannya akan di-
percaya itu, yang menunjukkan dengan nyata: Masih yang 
dijanjikan itu rupa pada lahirnya ada berlainan dengan Ma-
sih bangsa Israil, yaitu Nabi Isa anak Maryam. Yang satu di-
ceriterakan mempunyai warna muka seperti warna gan-
dum dan rambut yang bertubuh tegak, sedang yang lainnya 
diceriterakan mempunyai warga muka putih dan rambut 
berikal. 

Sungguh satu ular-ular yang nyata sekali menunjukkan 
bahwa Masih bangsa Israil: Isa a.s. tidak akan datang de-
ngan badannya sebagai sediakala. Bahwa Masih yang ter-
sebut di muka itu ada seorang yang lain sama sekali!

Tiadalah susahnya dalam pada menyatakan, betapa satu 
nubuwat tentang Masih anak Maryam, bisa disetujukan 
dengan seseorang yang lainnya. Nabi Isa a.s. sendiri mem-
beri daya upaya kepada kita buat memutuskan perkara 
yang menampaknya amat sukar ini. Kitab-kitabnya orang 
Yahudi memuat satu nubuwat yang serupa itu tentang ke-
datangannya seorang Nabi yang sudah lalu, yaitu Ilyas a.s.: 
“Bahwasanya Aku menyuruhkan kepadamu Elia, nabi itu, 
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dahulu daripada datang hari Tuhan yang besar dan hebat 
itu” (Mal. 4:5)

Daripada ini dan beberapa keterangan yang lain-lainnya 
dalam mereka ampunya kitab, maka orang-orang Yahudi 
mendapat �kiran bahwa Ilyas a.s. telah menaik tinggal 
hidup di langit. Ketika Nabi Isa datang, maka inilah salah 
satu pokok keberatan bagi orang Yahudi akan menerima 
Nabi Isa a.s. 

Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa menurut Ki-
tab-kitab, Nabi Ilyas a.s. mesti datang sebelumnya Masih. 
Nabi Isa a.s. berkata kepada mereka bahwa nubuwat itu 
telah dipenuhi dalam dirinya Nabi Yahya a.s. yang begitu 
banyak persamaannya dengan Nabi Ilyas a.s. tentang cara 
dan kelakuannya. Oleh sebab dia datang, berkata Nabi Isa 
a.s. kepada sahabat-sahabatnya, “dengan roh dan kuasa E-
lia” (Luk. 1:17).

Ceritera yang serupa itu sekarang ada mengulangi diri-
nya lagi. Kalau nuzulnya Nabi Ilyas a.s. boleh dianggap 
tidak memaksudkan kedatangan badannya Nabi, tetapi 
kedatangannya seorang orang yang mempunyai roh seperti 
dia, mengapakan nuzulnya Nabi Isa a.s. itu tidak boleh 
ditafsirkan menurut cara yang demikian itu juga?

Menjadi kalau pengertian yang lumrah tidak bisa maf-
hum, maka ceritera dalam Kitab bolehlah dipanggil akan 
menolong melenyapkan kesusahan itu. Tetapi di sini seba-
gai juga dalam halnya sebanyak ayat-ayat Quran yang lain-
lainnya dan hadits-hadits tentang perkara yang tersebut, 
maka kejadianlah kelaku-an secara budak mengikuti �kir-
an orang ramai dan tidak memberi kesempatan kepada o-
rang-orang Islam buat ber�kir untuk dirinya sendiri.
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Menjadi nubuwat yang tersebut itu hanyalah mempu-
nyai satu tafsir saja, yang boleh orang memikul pertang-
gungan jawab di atasnya. Bukan Masih, anak Maryam da-
lam dirinya, tetapi seorang orang daripada antara kaum 
Muslimin sendiri, yang mempunyai roh dan cara-cara se-
rupa dengan Masih, akan datang buat memperlindungi 
perkaranya Islam. 

Hanyalah tafsir ini saja, yang orang boleh menanggung 
jawab di atasnya. Hanyalah ini saja yang bisa menjaga ke-
kalnya cap kenabian. Hanyalah ini saja yang bisa menolak 
serangan yang mengatakan tidak telitinya permakluman di 
dalam Quran, yang menyatakan bahwa Nabi yang Suci akan 
datang sesudahnya Nabi Isa a.s. itu. Hanyalah ini saja yang 
menjaga Nabi yang Suci tinggal tetap dalam jabatannya 
menjadi pensuci dan guru bagi umatnya buat segala waktu 
yang akan datang, sebagaimana yang dinyatakan dalam 
Quran yang Suci itu.

Hanyalah ini saja yang meneguhkan Hadits bahwa Ma-
sih yang dijanjikan itu mesti daripada antara kaum Mus-
limin sendiri, dan juga meneguhkan Hadits yang memberi 
dua ceritera yang berbeda satu sama lain tentang bakal da-
tangnya Masih yang tersebut di muka dan bakal datangnya 
Nabi Isa a.s.

Tetapi lacurlah, satu persangkaan salah yang sudah ber-
akar jauh-jauh di dalam hatinya kaum Muslimin dalam se-
lama abad-abad kepercayaan yang buta, adalah sangat ku-
atnya akan boleh dicabutnya sama sekali dengan akar-akar-
nya, meskipun sudah ada keyakinan yang nyata dan penuh 
dengan kekuatan dan kekuasaannya yang menunjukkan 
kebenaran itu.[]
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Oleh karenanya, maka apabila Isa a.s. 
datang kembali dengan badannya 

sebagai sediakala, maka itulah satu 
perkara yang sama sekali tidak bisa 

kejadian; sebab kalau dia datang, maka 
dialah, bukannya Nabi yang Suci, yang 

akan menjadi Nabi penutup. 

Dengan senyata-nyatanya maka Quran 
yang Suci ada menolak tiap-tiap 

perkara yang sedemikian itu. 

Tidak ada Nabi lagi sesudahnya Nabi 
yang Suci, baik Nabi yang baru 

maupun Nabi yang lama.

®{ ®®

®{ ®®
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Beserta dengan persangkaan yang keliru tentang nu-
zulnya Nabi Isa a.s. itu, adalah pula satu persang-
kaan yang berlaku di antara kaum Muslimin, satu 

persangkaan yang juga tak beralasan, dan merugikan bagi 
perkaranya Islam.

Adalah satu kepercayaan umum bahwa betul pada kala-
nya Masih akan turun dari langit, bakal ada timbul juga 
seorang Imam Mahdi, dan kedua-duanya Masih dan Imam 
Mahdi itu, bakal bergandengan tangan bersama-sama me-
merangi orang-orang yang tidak Islam. Mereka itu hendak 
menyiarkan Islam dengan luas-luasnya di penjuru-penjuru 
dunia, dan tiap-tiap orang yang tidak suka memeluk Islam, 
akan diserangnya dengan pedang.

Sungguh inilah satu �kiran yang pincang, sama sekali 
bersalahan dengan sebenar-benarnya ialah satu penistaan 
terhadap kepada pelajaran mulia yang dinyatakan oleh 
Quran tentang perkara itu. 

Imam Mahdi5
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“Laa ikraaha �ddiin: tidak ada paksaan dalam agama.” 
Begitulah pelajaran Kitab Suci, dan sungguh pun begitu, 
masih juga orang berani mempertahankan kepercayaan 
bahwa Imam Mahdi dan Masih akan menyiarkan Islam de-
ngan pucuknya pedang. 

Lagi, Kitab Suci ada meluluskan perangan hanya terha-
dap kepada mereka orang-orang yang mendahului menya-
takan perang kepada kaum Muslimin, tegasnya ialah pe-
rangan guna melindungi diri. 

ۡم
ُ

ك
َ
ْ�ن

ُ
اتِ�

َ
ِذيَْن يُق

َ ّ
ِ� ال

ّٰ
ْ�ا �ِْ�  َسِبْيِل ا��

ُ
اتِ�

َ
َو ق

“Dan berperanglah pada jalannya Allah bermusuhkan 
mereka yang memerangi kamu.” 

(QS Al-Baqarah, 2:190)

Inilah perintah yang nyata-nyata di dalam Quran yang 
Suci, dan sungguh pun begitu, pelindung-pelindung Islam 
pada zaman belakangan ada dianggapnya pergi dari satu 
tempat ke tempat yang lainnya, dengan melakukan perang-
an untuk keperluan Islam, bermusuhan orang-orang yang 
tidak bersalah.

Sudah barang tentu saja hadits-hadits tentang bakal 
timbulnya Imam Mahdi dan perbuatan-perbuatannya da-
lam perkaranya Islam itu adalah jauh daripada sahih. Ha-
dits-hadits yang tersebut itu telah ditolak benar-benar da-
lam kitab-kitab yang menunjukkan �kiran yang tertajam 
tentang hadits-hadits. 

Bukhari dan Muslim tidak berisi sesuatu hadits pun 
yang serupa itu. kedua-duanya itu tidak menjelaskan dari 
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halnya Mahdi dan kelakuannya hendak menumpah-num-
pahkan darah dalam pada menyiarkan Islam itu.

Nyatalah satu kesalahan besar pada �haknya kaum Mus-
limin menyisihkan satu perintah yang nyata dalam Quran 
yang Suci itu dengan beralasan satu hadits tidak sahih yang 
demikian itu. Bukan saja mereka itu telah berlalai meman-
dang harganya hadits-hadits tadi dalam penerangannya 
Quran yang Suci, tetapi mereka telah melupakan juga me-
nyelidiki betapa jauhnya pemandangan yang serupa itu ada 
diperteguhkan oleh kelakuan penghidupannya Nabi yang 
Suci. 

Tidak ada satu contoh boleh disebutkan buat memper-
tunjukkan bahwa Nabi yang Suci sekali-kali pernah mela-
kukan paksaan pedang terhadap kepada seorang-orang, 
apalagi terhadap kepada segenap rakyat, akan memeluk 
Islam. Barang apa tidak boleh diluluskan dalam halnya 
Nabi yang Suci, tiadalah boleh dilakukannya dalam sesuatu 
perbuatan atas nama dan untuk keperluannya Nabi yang 
Suci, walaupun ia ada seorang Mahdi atau seorang Masih.[]
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Dakwah asali yang telah dilahirkan oleh 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad ialah ti-

dak ada lain melainkan dakwahnya 
Mujaddid belaka, tidak lebih dari itu. 

Ia pun diberi gelaran Masih itu tidak 
dengan sebab yang lain melainkan 

dengan sebab karena ia diserahi peker-
jaan yang maha besar menolak 

serangan hebat yang dilakukan oleh 
kekristenan terhadap kepada Islam. 
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Sudahlah datang saatnya, bahwa nubuwat-nubuwat 
tentang timbulnya Masih dan Mahdi itu akan men-
dapat kenyataannya. Pada ketika itu adalah satu ma-

sa yang terpenuh dengan bahaya dalam riwayatnya Islam, 
dan apabila ada diharapkan datangnya seorang Masih atau 
seorang Mahdi guna membela keperluannya Islam yang 
lagi tengahnya jatuh, maka tiadalah penuntutan yang lebih 
besar lagi yang bisa menyebabkan datangnya Masih atau 
Mahdi itu.

Kesusahan-kesusahan yang besar dan luas datanglah 
membanjiri Islam. Kalau kiranya bakal ada datang perto-
longan dari Allah, maka pertolongan itu mestilah datang 
sekarang atau bakal terakhir datangnya, dan kebenarannya 
nubuwat-nubuwat yang tersebut itu akan menjadikan syak 
hati orang.

Satu perselisihan yang lebih berbahaya bakal terjadilah 
adanya. Hadits pun bakal kehilangan segala kesahihannya, 

Dakwahnya Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad

6
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sebab nubuwat-nubuwat ini ada beralasan hadits-hadits 
yang sangat kuat kesahihannya.

Oleh karena itu maka Allah memandang saat yang terse-
but itu adalah saat yang sudah sepatutnya akan memenuhi 
nubuwat-nubuwat yang sudah lama menunggu kenyataan-
nya itu. Maka dengan memakai lantaran Mujaddid yang 
tersebut itu, Dia menghilangkan keduanya rintangan yang 
besar di dalam jalannya Islam, yaitu cita-cita tentang hi-
dupnya Nabi Isa a.s. dan cita-cita tentang pedang yang di-
katakan orang hendak dipergunakan untuk menyiarkan 
Islam, dan sekarang Dia telah berkenan lagi memilih Mu-
jaddid buat memberi penerangan kepada kaum Muslimin 
tentang arti yang sebenarnya daripada nubuwat-nubuwat 
ini.

Sudah tetaplah dengan nyata sebagai nyata terangnya 
sinar pada waktu siang hari, bahwa yang dimaksudkan oleh 
nubuwat-nubuwat ini tiada ada lain melainkan Mujaddid 
yang ada pada dewasa ini adanya. Nabi Isa a.s. telah wafat-
lah. Ia pun tidak bisa datang kembali dengan badannya 
sebagai sediakala.

Adalah seorang orang lain yang mesti akan datang de-
ngan dia punya nama, yang mesti datang daripada antara 
kaum Muslimin. Siapakah yang bisa lebih cakap melakukan 
jabatan yang tinggi ini melainkan Mujaddid sendiri, yang 
telah mendapat penerangan dari Allah tentang perkara-
perkara ajaib yang besar ini?

Dakwah asali yang telah dilahirkan oleh Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad ialah tidak ada lain melainkan dakwahnya 
Mujaddid belaka, dan tidak lebih dari itu. Ia pun diberi ge-
laran Masih itu tidak dengan sebab yang lain melainkan de-
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ngan sebab karena ia diserahi pekerjaan yang maha besar 
menolak serangan hebat yang dilakukan oleh kekristenan 
terhadap kepada Islam. Dan setuju dengan Hadits, “Laa 
ma diyya ilaa ‘iisaa,h ” yang mengatakan bahwa Mahdi dan 
Masih itu ada satu saja, maka ia pun diberinya pengertian 
bahwa ia adalah orangnya Mahdi yang tersebut itu juga 
adanya.

Lagipula ia ada diberi penerangan tentang arti yang se-
benarnya daripada sebutan-sebutan Ya’juj Ma’juj dan Daj-
jal. Ya’juj Ma’juj itu bukan lain melainkan bahwa bangsa-
bangsa Kristen pada masa ini telah memperoleh menang 
kekuasaan di atas segenap dunia. 

Ayat di dalam Quran yang menyatakan, 
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“Dan apabila Ya’juj dan Ma’juj ada dilepaskan dan mere-
ka itu hendak keluar daripada tiap-tiap tempat yang ting-
gi,” artinya hendak memiliki tempat-tempat yang serupa 
itu di dunia, maka ayat yang tersebut itu ada menyampai-
kan kita kepada ketentuan �kiran dan jalan yang menyata-
kan maksudnya Hadits, 
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“Tiadalah seorang yang berkekuatan akan 
melawan mereka itu.”

Begitu pun pula ia menunjukkan bahwa Dajjal itu ialah 
orang-orang yang menyiarkan pengajaran-pengajaran 
yang sama sekali bersalahan dengan pengajaran Nabi Isa 
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a.s., meksipun dengan memakai namanya Nabi Isa a.s.

Dengan sebab yang demikian itu maka Dajjal itu dise-
butnya Masihid-Dajjal ialah satu nama yang menunjukkan 
bahwa aqidah-aqidah palsu akan disiarkan dengan nama-
nya Nabi Isa a.s. sebagai yang saat ini dilakukan oleh pa-
deri-paderi dari Barat.

Quran yang Suci telah menyebutkan nubuwat yang ter-
sebut itu dengan perkataan-perkataan yang lebih terang 
lagi. Quran yang Suci tidak memakai perkataan Dajjal, te-
tapi memberi aqaid yang teristimewa tentang orang-orang 
yang disebutnya dengan nama Dajjal di dalam Hadits. 

Satu Hadits menyebutkan bahwa untuk melindungi diri 
daripada pengaruh-pengaruh jahat yang dilakukan oleh 
Dajjal, haruslah orang membaca sepuluh ayat pembuka dan 
sepuluh ayat penutupnya surat al-Kah� di dalam Quran. 

Sekarang apabila kamu menyelidiki ayat-ayat ini, maka 
kamu dapatlah satu ular-ular yang nyata tentang sifatnya 
bangsa-bangsa Dajjal. Surat yang tersebut itu pada bahagi-
annya yang pertama-tama ada berisi perkataan-perkataan 
yang penting artinya, 

ا
ً

د
َ
ُ� َول

ّٰ
 ا��

َ
ذ

َ
�

َّ
وا ا�

ُ
ال

َ
ِذيَْن ق

َّ
ال

“Dan mereka yang berkata bahwa Allah telah 
menimbulkan seorang anak laki-laki.” 

Dan pada penutupnya menyebutkan juga orang-orang 
yang serupa itu, 
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“Apa! Adakah mereka yang tidak percaya itu ber�kir 
bahwa mereka bisa mengambil hamba-hambaKu menjadi 

perlindung-perlindungnya yang ada di luarKu?”

Sekarang aqidah-aqidah tentang keanakan Tuhan dan 
tentang manusia Allah itu hanyalah ada teristimewa pada 
orang-orang Kristen belaka. Mereka itu menganggap Nabi 
Isa sebagai anak Allah dan mempunyai sifat Tuhan. Maka 
nyatalah mereka itu ada orang-orang yang disebutnya Daj-
jal di dalam sabdanya Nabi kita yang Suci.

Begitulah maka segala nubuwat-nubuwat yang tersebut 
dengan macam-macam bunyinya itu telah dijelaskan kete-
rangannya oleh Hazrat Mirza. Persangkaan-persangkaan 
palsu yang berarti sebagai noda-noda yang kotor pada mu-
kanya Islam yang indah itu, sekarang telah menyebabkan 
cemerlangnya tanda-tanda kebenarannya Islam.

Sesungguh pun begitu masih juga banyak pengertian 
yang salah tentang dakwahnya Hazrat Mirza, yang sesung-
guhnya tidak lain melainkan ialah dakwahnya Mujaddid 
belaka. Adapun keduanya dakwah yang lainnya itu teru-
tama sekali menggambarkan dia punya rupa yang menam-
pak sebagai seorang Mujaddid, yang sama sekali tidak ada 
pengaruhnya di atas dakwah yang asali itu.[]
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Saya tidak mengaku berderajat Kena-
bian, saya tidak menolak kepercayaan 
kepada mukjizat, saya tidak menolak 

kepercayaan dari hal adanya malaikat-
malaikat atau . Lailatul-Qadar

Saya mempercayai adanya semua 
perkara ini, yang telah menjadi aqidah-

aqidahnya Islam, bersetujuh dengan 
segala madzhabnya ahli Sunnah 

dan Jamaah. 

Dan tiap-tiap pendakwah dari hal 
Kenabian sesudahnya Nabi yang Suci 

Muhammad saw. ialah Nabi yang 
terakhir dari semuanya Nabi, maka 

pendakwah yang serupa itu saya anggap 
seorang  dan seorang ka�r. kadzab
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Mujaddid telah mendapat satu perlawanan yang 
keras. Orang telah membuat propaganda me-
musuhi dia untuk membangkitkan rasa  ta’assub

di antara orang ramai. Serangan-serangan yang berisi ke-
justaan ditujukan padanya. 

Daripada penuduhan-penuduhan yang telah disiar-siar-
kan dengan seluas-luasnya ini, maka yang terutama sekali 
ialah mengatakan bahwa ia telah melahirkan dakwah men-
jadi seorang Nabi dan ia tidak mempunyai kepercayaan da-
lam beberapa cita-cita Islam.

Terhadap kepada segala penuduhan-penuduhan ini, ma-
ka dalam tahun 1891 ia telah memperumumkan satu jawab 
yang luas sekali bermaksud menolak penuduhan-penuduh-
an dan melenyapkan pengertian-pengertian yang salah.

Kutipan daripada dia punya brosur yang kita muatkan di 
bawah ini dengan nyata-nyata menunjukkan kejustaannya 
orang-orang penabur kebusukan.

Bukan Dakwah 
Dari Hal Kenabian

7
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“Sepanjang pengetahuan saya adalah kejadian ulama-
ulama yang memegang pimpinan telah memperumumkan 
serangan yang berisi kejustaan terhadap kepada saya, me-
ngatakan bahwa saya mengaku berderajat Kenabian dan 
bahwa saya tidak percaya kepada surga dan neraka, tidak 
percaya kepada adanya Jibril, tidak percaya kepada Lailatul 
Qadar mi’raj, tidak percaya kepada mukjizat dan -nya Nabi 
yang Suci.

Begitulah maka untuk keperluannya kebenaran, dengan 
ini saya menyatakan kepada orang ramai, bahwa semua ini 
sama sekali adalah satu kejustaan belaka. Saya tidak meng-
aku berderajat Kenabian, saya tidak menolak kepercayaan 
kepada mukjizat, saya tidak menolak kepercayaan dari hal 
adanya malaikat-malaikat atau . Saya mem-Lailatul-Qadar
percayai adanya semua perkara ini, yang telah menjadi aqi-
dah-aqidahnya Islam, bersetujuh dengan segala madzhab-
nya ahli Sunnah dan Jamaah. 

Saya mempercayai segala perkara yang telah ditetapkan 
menjadi kenyataan-kenyataan menurut Quran yang Suci 
dan menurut Hadits-hadits. Dan tiap-tiap pendakwah dari 
hal Kenabian sesudahnya Nabi yang Suci Muhammad saw. 
ialah Nabi yang terakhir dari semuanya Nabi, maka pen-
dakwah yang serupa itu saya anggap seorang  dan kadzab
seorang ka�r. 

Adalah keyakinan saya bahwa kenyataan Tuhan yang 
telah diberikan kepada Nabi-nabi itu, ada mulai dengan 
Nabi Adam a.s. dan tertutup dengan Nabi yang Suci Mu-
hammad saw.”

Tetapi buat menjawab yang tersebut ini, pada hari yang 
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ke-18 bulan Oktober 1891, ulama-ulama mengeluarkan sa-
tu brosur mengatakan, bahwa kaum Muslimin mesti meng-
anggap dia seorang penipu dalam segala dakwah ini dan 
menganggap dia punya pengakuan-pengakuan dalam bro-
surnya pada tanggal 2 Oktober itu semata-mata adalah pe-
nipuan dan muna�kat adanya.

Dengan tidak ada keraguan sedikit pun juga maka inilah 
menunjukkan bahwa dakwah bikin-bikinan dari hal Kena-
bian itu tidak lain melainkan satu penuduhan yang justa se-
mata-mata terhadap kepada Hazrat Mirza. Sesungguhpun 
ia telah menolak dengan sungguh-sungguh akan tiap-tiap 
dakwah yang serupa itu, tetapi ulama-ulama yang bersang-
kutan tiadalah suka menarik kembali fatwanya yang ditu-
jukan padanya itu.

Adapun yang menjadikan kekuatan kepada ulama-ula-
ma akan menerbitkan fatwanya menyerang Mujaddid ialah 
karena mujaddid memakai perkataan-perkataan seperti 
dzilli nabi majazi nabi,  (nabi dalam arti kata yang hanya se-
laku menggambar-gambarkan saja atau bayang-bayangnya 
seorang nabi), yang dipakainya buat menyebutkan dirinya 
sendiri.

Mujaddid pun menerangkan juga bahwa pada sekarang 
ini Allah berkata juga kepada orang-orang dari antara pe-
ngikut-pengikutnya Nabi yang Suci sebagai Allah telah ber-
buat dalam zaman yang sudah lalu itu. Bicara-bicara dari 
Allah inilah yang membawa penerangan bagi barang apa 
yang akan kejadian di kelak kemudian hari. 

Seorang penerima penerangan yang serupa itu, di dalam 
arti yang menurut maknanya perkataan, meskipun bukan 
di dalam arti perkataan sepanjang Syariat Agama Islam, 
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bolehlah disebutkan seorang nabi, sebab perkataan “nabi” 
itu bermakna seorang yang mengetahui barang apa yang 
akan kejadian di kelak kemudian hari.

Begitulah maka Mujaddid telah memakai juga buat me-
nyebut dirinya sendiri perkataan nabi, di dalam arti yang 
menurut maknanya perkataan atau di dalam arti kata yang 
hanya selaku menggambar-gambarkan belaka, karena ia 
mengaku ada pengetahuan yang serupa itu, telah membuat 
rupa-rupa nubuwat yang sudah nyata benar adanya.

Dengan alasan-alasan inilah maka ulama-ulama telah 
menjadi marah padanya, dengan melupakan bahwa di da-
lam dakwah-dakwah yang demikian itu sama sekali tiada 
ada salahnya. Dakwah-dakwah ini benarlah semuanya de-
ngan bersandar kepada kekuatan-kekuatan yang terutama 
di dalam Islam. 

Dengan nyata-nyata adalah Hadits-hadits yang sahih 
menyebutkan adanya pemberian Allah akan mengetahui 
lebih dulu barang apa yang akan kejadian itu sebagai seba-
hagian daripada kenabian. Begitulah maka perkataan dzilli 
nabi itu tidak akan menimbulkan khawatiran, sebab nyata-
lah ia tidak bermakna sejatinya Kenabian, tetapi hanyalah 
bermakna bayang-bayangannya Kenabian belaka. 

Di dalam Hadits-hadits dipakainya juga perkataan se-
perti  (bayang-bayangannya Allah) buat menye-dzillullaah
butkan raja-raja yang adil. Tidak ada orang yang akan me-
nyangka sesaat pun juga bahwa seorang raja, yang hanya 
bayang-bayangannya Allah itu, ada menjadi satu dengan 
Allah, yang dianggap ada bayang-bayangannya itu. 

Sebagai dalam hal ini bayang-bayangan dan barang yang 
mempunyai bayang-bayangan itu ada dua perkara yang 
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tidak menjadi satu, begitulah juga dalam halnya seorang 
Nabi dan dia punya bayang-bayangan. 

Ulama pun tidak memperingati akan keterangan-kete-
rangan yang jelas ini. Jugalah mereka tidak ber�kir bahwa 
Hazrat Mirza itu bukannya orang yang pertama-tama dari-
pada orang-orang Muslim yang suci, yang telah memakai 
sebutan-sebutan yang serupa itu bagi dirinya sendiri. Sebe-
lum dia, adalah banyak orang suci yang lain-lainnya yang 
umum diakui derajat dan kehormatannya, sama memakai 
sebutan yang serupa itu juga. Keterangan-keterangannya 
Hazrat Mirza yang berulang-ulang itu jatuhlah pada teli-
nga-telinga yang tuli. 

Di dalam karangannya bernama , ia pun ber-Izala Auham
kata dengan sungguh-sungguh bahwa yang dimaksudkan 
olehnya dengan macam Kenabian ini ialah sama sekali satu 
rupa dengan barang apa yang lumrahnya terkenal sebagai 
muhaddasiyat di dalam cara kata Islam itu, satu perkara 
yang umum diterima baik orang, bahkan oleh ulama itu 
sendiri.

Di dalam karangannya bernama , ia pun Haqiqatul Wahyi
menerangkan juga dia punya pangkat dengan perkataan-
perkataan yang terjelas artinya: 
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“Kami telah disebut Nabi dalam arti kata yang hanya 
selaku menggambar-gambarkan saja, bukannya di dalam 

arti kata yang sebenarnya.”

Begitu pun sangat lembek juga alasannya orang yang 
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mengatakan: dari sebab ada sebahagian dari pengikut-pe-
ngikutnya Hazrat Mirza yang menganggap dia sebagai se-
orang Nabi dalam arti kata yang sebenar-benarnya, maka 
sudah barang tentulah ia telah melahirkan dakwah yang 
serupa itu adanya. 

Mengapakah permaklumannya sendiri ada menolaknya 
dengan perkataan-perkataan yang amat jelas artinya itu? 

Sungguh tidak ada anehnya, bahwasanya ada beberapa 
orang daripada pengikut-pengikutnya telah mengangkat 
dia sampai melebihi dia punya derajat yang sebenarnya itu. 
Sebenarnyalah, di dalam hal ini juga, sudah lumrah riwayat 
itu mengulangi dirinya. 

Di dalam abad-abad yang telah lalu banyaklah orang 
yang jatuh menjadi korbannya kelembekkan manusia, 
menganggap barang-barang berlebih daripada semestinya. 
Adalah orang-orang yang tersesat mempertuhankan mere-
ka ampunya Nabi.

Nabi isa a.s. yang tidak pernah mengimpi mempunyai 
sifat ketuhanan dalam hal yang mana pun juga, telah di-
junjungnya sampai kepada derajat ketuhanan. Tidak ada 
seorang yang memperdulikan dia punya keterangan sendiri 
tentang dia punya perkataan, anak dari Allah, yang masih 
ada terdapat di dalam Injil-injil itu.

“Maka sahut orang Yahudi kepadanya: Bahwa sebab 
perbuatanmu yang baik tidak kami rajam (lempari batu) 
akan dikau, melainkan sebab hujat, dan sebab engkau 
ini seorang manusia menjadikan dirimu Allah. 

Maka sahut Isa kepada mereka itu: Bukankah dalam 
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Toratmu pun tersebut demikian: Telah Aku bersabda 
bahwa kamulah allah-allah. Jikalau orang yang beroleh 
sabda Allah itu dipanggil allah-allah dan al-Kitab pun 
tak boleh diubahkan, patutlah kamu mengatakan kepa-
da orang yang disucikan Allah dan yang disuruhkannya 
ke dalam dunia, bahwa engkau berkata hujat, sebab ka-
taku: Aku ini anak Allah?” (Yahya 10:33-36).

Begitulah maka setujuh dengan adat-adat pada zaman 
dulu maka ada sesuatu bahagian dari pengikut-pengikut-
nya Masih Al-Mau’ud telah mengangkat dia dari seorang 
Nabi dalam arti kata majaz sampai kepada seorang Nabi 
dalam arti kata yang hakikat.

Bagi orang-orang yang mencari kebenaran nyatalah bu-
kan satu rintangan yang menjerumuskan, dalam pada me-
mikirkan halnya bahwa Masih yang tersebut pertama (Nabi 
Isa a.s.) itu telah dijunjung sangat lebih tinggi, dinaikkan-
nya sampai kepada derajat ketuhanan. Malahan hal yang 
demikian itu pun akan menjadi perbandingan antara ke-
duanya Masih itu.[]
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Dan begitulah maka pekerjaan yang 
terutama dilakukan oleh Mujaddid, 
yang sesungguhnya berisi semuanya 

pekerjaan memperlindungi Islam 
terhadap kepada �hak luaran dan juga 
menjadikan perubahan di dalam dunia 
Islam, pekerjaannya Mujaddid itu ialah 

Penyiaran (Propaganda) Islam.

Baru saja Mujaddid buat abad yang 
keempat belas itu berdiri, maka yang 
pertama-tama sekali memanggil dia, 

ialah Propaganda Islam adanya. 
Semenjak waktu itu, benar-benar 

sampai pada nafasnya yang penghabis-
an di dunia ini, ia pun menjunjung 

tinggi akan bendera Islam itu. 
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Tiga belas abad lamanya semenjak zamannya Nabi 
yang Suci, Islam telah mempunyai kekuasaan dan 
kebesaran dunia, sampai kira-kira pada penghabis-

annya abad yang ketiga belas kekuasaan itu menjadi ba-
nyak sekali susutnya. 

Dalam selama waktu ini Mujaddid-mujaddid diwajib-
kanlah hanya bekerja sepanjang jalannya perubahan di da-
lam badan Islam saja. Adapun yang sungguh-sungguh dise-
rahkan kepada mereka, ialah menolong sesuatu kerusakan 
yang terjadi di dalam badan dunia Islam. 

Tetapi bagi Mujaddid buat abad yang keempat belas ada-
lah kewajiban yang maha besar memerangi lain-lain agama, 
yang telah mengambil sikap bermusuhkan Islam. Kekris-
tenan telah berdiri melawan Islam, memusuhi dia dengan 
serangan-serangan yang terhebat. Orang-orang Islam, yang 
meninggalkan agama Tauhid, beribu-ribulah orang banyak-
nya sama mengambil perlindungan di dalam agama Tats-

Pekerjaan
Bagi Mujaddid

8
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lits, atau jatuh di dalam peri-keadaan tidak beragama. 

Di Hindustan sini, agama Hindu yang disebut tidak ada 
kejahatannya, jugalah bersikap bermusuhkan segala aga-
ma, menista juga pendiri-pendiri dan pelajaran-pelajaran-
nya agama-agama yang tersebut itu. Bertambun-tambun 
lumpur telah dilemparkannya, teristimewa kepada Islam. 
Lagipula adalah terdiri “agama-agama” seperti Brahma Sa-
maj, dengan memungkiri adanya ilham dari Tuhan sebagai 
alasan pendiriannya. Menjadi buat menolak pengaruh-
pengaruhnya banjir-banjir racun yang terlalu banyak ini, 
maka saat pun berteriaklah menuntut adanya seorang Mu-
jaddid yang berkuasa. 

Lain daripada itu, di dalam badan dunia Islam adalah 
terjadi juga kerusakan-kerusakan yang tak ada bandingan 
besarnya. Pendidikan cara Barat menambah memberi cap 
tidak bertuhan kepada �kiran mereka yang mendapat 
didikan itu. Agama telah kehilangan kekuatannya dan di-
anggapnya sebagai barang buat ketawaan. Bahkan mereka 
yang memegang kemudinya pendidikan kebangsaan ada-
lah menganggap wahyu itu tidak lain melainkan hanyalah 
suara yang terbit dari hati manusia sendiri.

Maka bagi mujaddid dalam abad yang sekarang ini ada-
lah wajib mengadakan obat menolak segala pengaruh-pe-
ngaruh yang berbisa ini. Di atas dan melebihi perkara ini, 
maka Mujaddid haruslah memperingatkan kepada kaum 
Muslimin akan pekerjaan yang besar, yaitu penyiaran (pro-
paganda Islam). 

Kaum Muslimin ada di dalam peri-keadaan yang sangat 
kelam kabut, tidak tahu barang apa yang harus diperbuat-
nya. Sebagai seorang yang tenggelam, maka mereka itu 
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hendak berpegang kepada tiap-tiap rumput yang lewat ber-
kembang. 

Sekarang, mereka hendak mencari keselamatannya de-
ngan lantaran membuta tuli meniru Barat, nanti sebentar 
dengan lantaran melawan Barat dengan kuat-kuat. Terke-
cewa hatinya di satu tempat, mereka lalu hendak membe-
lok kepada yang lainnya, dan mendapat penolakan di sana, 
mereka lalu hendak merebut yang lainnya lagi. 

Mujaddid telah datanglah untuk membangunkan mere-
ka akan mengetahui rahasianya kekuasaan mereka sendiri. 
Quran yang Suci, begitulah ia berkata kepada mereka, ada-
lah satu kekuatan yang maha besar dan bisa mengindarkan 
rintangan-rintangan yang bergunung-gunung besarnya. 

Mereka telah lupa kepada kebenaran yang besar ini, ia-
lah kebenaran yang dinyatakan dalam ayat Quran: 
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“Kalau kita menurunkan Quran ini di sebuah gunung, 
maka kamu akan mendapati gunung itu bergoncang dan 

hancur berpecah-pecah.” (QS Al-Hasyr, 59:21)

Dan begitulah maka pekerjaan yang terutama dilakukan 
oleh Mujaddid, yang sesungguhnya berisi semuanya peker-
jaan memperlindungi Islam terhadap kepada �hak luaran 
dan juga menjadikan perubahan di dalam dunia Islam, pe-
kerjaannya Mujaddid itu ialah Penyiaran (Propaganda) Is-
lam.

Baru saja Mujaddid buat abad yang keempat belas itu 
berdiri, maka yang pertama-tama sekali memanggil dia, 
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ialah Propaganda Islam adanya. Semenjak waktu itu, be-
nar-benar sampai pada nafasnya yang penghabisan di du-
nia ini, ia pun menjunjung tinggi akan bendera Islam itu. 

Sekarang kamu mendapati dia bermusuhan dengan 
Brahmo Samaj, lain kali bertandingan sama Arya Samaj. 
Lain kali lagi ia berjuangan dengan kekristenan atau me-
netapkan derajat Islam di atasnya kebudhaan.

Dia punya hati ada menyala dengan pengharapan, bah-
wa pada suatu hari benderanya Islam akan berkibar-kibar 
baik di negeri Timur maupun di negeri Barat. Dia ada mem-
punyai kepercayaan yang teguh akan harganya Quran yang 
Suci yang sebenar-benarnya itu. 

Dia ada beryakin bahwa dunia tak boleh tidak mesti bisa 
takluk kepada kekuatan pengajaran-pengajarannya Quran 
yang Suci. Bukannya pedang, tetapi kekuatannya penga-
jaran dan tanda-tanda kebatinan yang besar itulah yang 
bisa mengambil hati manusia.

Hanyalah propaganda Islam itu saja kewajiban yang di-
lakukan oleh Mujaddid, tetapi ia harus juga mengindarkan 
rintangan-rintangan yang menghalang-halanginya. 

Tiadalah mungkin akan berhadapan dengan kekristen-
an atau menyiarkan Islam di antara orang-orang Kristen, 
apabila Nabi Isa a.s. tidak dipertempatkan pada tempat 
yang semestinya – seorang Nabi di antara nabi-nabi Allah, 
memakan dan meminum sebagai mereka, bertakluk ke-
pada kebutuhan-kebutuhan manusia sebagai mereka, bisa 
berubah-ubah dalam peri-keadaan badannya dan juga mati 
seperti mereka yang lain-lainnya itu. Satu cita-cita sebagai 
propaganda Islam oleh Mahdi dengan kekuatan pedang itu 
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tidak juga ada lain lagi hasilnya melainkan rasa mual dalam 
hati orang-orang saja. 

Begitulah, barang siapa datang dengan kewajiban pro-
paganda Islam, pertama-tama sekali haruslah ia member-
sihi rintangan-rintangan yang menghalang-halangi ini.

Dunia Islam wajib melahirkan syukur kepada Mujaddid 
di atas jasa yang tiada bandingannya, yang telah dipertun-
jukkan olehnya bagi keperluannya Islam, yaitu dengan lan-
taran menghilangkan dua pengertian yang salah ini. Kalau 
pengertian-pengertian yang salah ini masih ada, niscaya-
lah Islam tidak ada pengharapan sedikit pun juga, bahkan 
buat didengarnya saja.

Dua perkara yang nyata ini, yang ia telah menetapkan-
nya begitu terang sebagai terangnya sinar siang hari – ialah 
bahwasanya Nabi Isa a.s. itu tidak sekali-kali berderajat di 
atasnya kemanusiaan, – bahwasanya ia ada manusia dalam 
arti kata yang sepenuh-penuhnya, dan bahwasanya pada 
zamannya Nabi yang Suci Islam tiadalah pernah disiarkan 
dengan kekuatan pedang, dan di kelak kemudian hari juga 
tidak akan disiarkannya dengan cara yang demikian itu.

Inilah satu perkara yang tak boleh tidak mesti nyata be-
narnya. Islam tak bisa membuat sesuatu kemajuan dengan 
cita-cita yang salah ini. Begitulah maka Mujaddid meme-
rangi cita-cita salah yang serupa itu. 

Tetapi �kiran yang sudah mengandung kebencian lebih 
dulu, adalah keras pekerjaannya. Perbuatannya Mujaddid 
dipandangnya dengan syak hati. Ia pun dituduhnya mema-
sukkan barang baru di dalam agama.[]
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®{ ®®

®{ ®®

Jugalah Mirza Ghulam Ahmad dari 
Qadian ada berdiri di atas kebenaran. 
Dia ada suci di dalam pengajarannya. 

Siang dan malam tak ada berhen-
tinya ia berbakti kepada Allah dan 

berusaha memajukan Islam dan 
menjunjung agama. 

Saya tidak mendapati sesuatu perkara 
yang salah atau tidak patut padanya. 

Apabila ia mendakwah menjadi seorang 
Mahdi atau seorang Masih, itulah juga 
timbulnya dari perkara-perkara yang 

sungguh-sungguh sah adanya.
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Dakwahnya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tidak la-
in melainkan ialah bahwasanya ia ada Mujaddid 
buat abad yang ke 14 dari tahun Hijrah. Ramalan 

tentang kedatangannya seorang Masih telah mendapat ke-
nyataan di dalam dirinya seorang Mujaddid. 

Dakwahnya itu sangatlah terangnya, sama sekali tidak 
di luarnya pengertian, asal saja orang memandang dengan 
kelurusan hati di atasnya. Jasa besar yang telah dipertun-
jukkan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad kepada perkara-
nya Islam, dengan sebenar-benarnya itulah mesti telah 
menjadi persaksian tentang dia punya kesucian. 

Seorang alim tentang Islam yang diakui orang kealiman-
nya, yang hidup sezaman dengan Hazrat Mirza Ghulam Ah-
mad, yaitu Abul Jamal Ahmad Mukarram Cirya Koti, telah 
menyatakan persaksian yang demikian itu di dalam ka-
rangannya,  Bahagian II, kaca 4: Hikmat-i Baligha

Persaksian 
Tentang Kesuciannya 
Hazrat Mirza

9
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“Terpandang daripada Syari’at, yakni Hukum Islam, ma-
ka tidak sekali-kali ada salahnya, apabila Maulwi Mirza 
Ghulam Ahmad Sahib dari Qadian itu menjadi seorang 
Mahdi Matsilul-Masihdan seorang  (persamaannya Masih). 

Bagi kita tiadalah sebabnya akan menyangkal kebenar-
annya dia punya dakwah. Jasa yang telah dipertunjukkan 
olehnya kepada perkaranya Islam itu, dalam satu hal ma-
lahan dengan senyata-nyatanya menunjukkan dia punya 
kemahdian.

Tentang perkara-perkara yang lainnya sebagai dikata-
kan, bahwa ia seorang Nabi atau utusan atau telah men-
dapat wahyu seperti Nabi, – bahwa Muhammad saw. bukan 
Nabi yang terakhir dan kenabian tidak tertutup dengan dia 
– inilah perkara-perkara yang sama sekali tidak boleh di-
terimanya. 

Orang besar dari Qadian itu tidak patut melahirkan se-
suatu dakwah yang serupa itu.”

Di sini adalah persaksian dari seorang Islam yang ‘alim 
besar, seorang yang kealimannya umum diakui oleh �kiran 
orang-orang ahli Sunnah Jama’ah. Sepanjang dia punya pe-
mandangan tiadalah sesuatu perkara yang menyalahi Hu-
kum Islam, kalau kiranya orang menerima baik akan dak-
wahnya Hazrat Mirza tentang ke-Masih-an itu. 

Lagipula ia memberi sebab-sebab yang menunjukkan 
maka mengingat jasa-jasa amat besar yang telah dipertun-
jukkan kepada Islam, di mana-mana ia pun (Hazrat Mirza) 
diberinya kehormatan yang besar itu.

Satu perkara yang menjadikan keraguan hatinya, yaitu 
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perkara yang kejadian, bukannya dari sesuatu hal dari �kir-
annya Hazrat Mirza sendiri, tetapi dari salah pengertian-
nya ulama-ulama Islam. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Hazrat 
Mirza tidak lalai menyangkal penuduhan dusta yang ditu-
jukan padanya dengan segera, apabila ia mendengar bahwa 
beberapa daripada keterangan-keterangannya ada yang 
dianggap orang sebagai dakwah tentang kenabian.

Seorang Muslim sejati yang lainnya yang terkenal juga, 
yaitu Hazrat Khwaja Ghulam Farid Sahib dari Cacran, ber-
kata yang semaksud itu juga dari halnya Mirza Sahib. Ia pun 
berkata, bahwa ulama-ulama yang pemandangannya ha-
nya terwatas sampai kepada lahirnya perkara-perkara saja, 
mereka itu telah memandang dengan tersesatnya di atas 
halnya Hazrat Mirza. 

Dia punya perkataan-perkataan yang terkumpul dalam 
sebuah kitab bernama , ada penuh dengan Irsyadat-i Faridi
maksud kata yang demikian itu. Pada satu tempat ada ter-
sebut, bahwa di atas pencelaan umum yang telah dilahirkan 
oleh ulama-ulama terhadap kepada dirinya Hazrat Mirza, 
ia pun ada berkata: “Tidak, tidak! Dia ada seorang suci. Dia 
pun bukannya seorang yang palsu dan juga bukan seorang 
penipu.” 

Di satu tempat yang lainnya ada tersebut Hazrat Khwaja 
telah berkata, “Fikirlah akan ulama pada zaman sekarang 
ini! Mereka itu membiarkan saja orang-orang lain yang 
termasuk golongannya agama-agama palsu, tetapi mereka 
membenci orang yang saleh ini yang termasuk golongan 
Sunnah Jama’ah dan ada pada jalan yang benar. Mereka 
menuduh dia kufur.” Ada tersebut lagi, “Adakah halangan-
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nya Mirza Sahib menjadi seorang Mahdi?” 

Dan ada tersebut pula di satu tempat yang lainnya, 
“Jugalah Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian ada berdiri di 
atas kebenaran. Dia ada suci di dalam pengajarannya. Siang 
dan malam tak ada berhentinya ia berbakti kepada Allah 
dan berusaha memajukan Islam dan menjunjung agama. 
Saya tidak mendapati sesuatu perkara yang salah atau tidak 
patut padanya. Apabila ia mendakwah menjadi seorang 
Mahdi atau seorang Masih, itulah juga timbulnya dari per-
kara-perkara yang sungguh-sungguh sah adanya.”

Dengan menghadapi keputusan-keputusan bicara yang 
begitu kuat daripada orang-orang yang diakui orang ke-
aliman dan kesuciannya, maka sungguh tidak layak bagi 
kaum Muslimin akan merugikan dirinya daripada kebaik-
an yang sesungguhnya ada tersedia bagi tiap-tiap orang 
yang menghubungkan dirinya sama Mujaddid itu. 

Lain daripada itu, kalau mereka melemparkan dia, maka 
mereka itu ada membuang kesempatan akan melayani 
Islam, ialah kesempatan yang memujikan dirinya hanya 
dalam pada berhubungan sama dia itulah adanya.[]
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Bagi Mirza Ghulam Ahmad, hanyalah ada satu kewa-
jiban saja, yaitu menyiarkan pengajaran-pengajar-
annya Quran yang suci dan menjunjung tinggi akan 

sabda Allah. Ia pun menganggap juga kewajibannya yang 
sungguh-sungguh akan melenyapkan beberapa pengertian 
salah yang ada berlaku di antara kaum Muslimin, yang de-
ngan sesungguh-sungguhnya ada seperti satu penyakit bi-
sul di dalam hatinya Islam. 

Daripada pengertian-pengertian salah ini ada dua yang 
terutama sekali menjadikan �kirannya, yaitu cita-cita ten-
tang hidupnya Nabi ‘Isa yang berguna untuk menguatkan 
perkaranya kekristenan, dan anggapan tentang penyiaran 
Islam oleh seorang Mahdi dengan mempergunakan keku-
atan pedang.

Meski hebat sekali perlawanan-perlawanan yang ter-

Pengajaran-pengajar-
annya Hazrat Mirza
Ghulam Ahmad

10
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hadap kepadanya, pengajaran-pengajarannya tentang dua 
perkara itu pun telah termasuk di dalam hatinya kaum 
Muslimin sebagai satu perikatan. Dua kesalahan besar ini 
lenyaplah dengan lekasnya. 

Cita-cita tentang hidupnya Nabi ‘Isa a.s. sekarang di-
buang oleh sekalian orang Islam yang ber�kir benar-benar. 
Bahkan di antara Ulama pun ada beberapa orang juga yang 
memandang cita-cita yang tersebut itu menjadi sebabnya 
kelembekan Islam dan menjadi sebabnya kekuatan kekris-
tenan. 

Seorang ‘alim yang kealiman dan kekuasaannya sebagai 
Hazrat Muhammad Abduh di Egypt, ada percaya bahwa 
Nabi ‘Isa a.s. telah wafat, dan kepercayaan yang demikian 
itu ada pada dia punya murid juga, yaitu Syed Rasyid Raza. 

Banyak ulama dari Egypt tidak suka percaya sesaat pun 
juga akan cita-cita tentang hidupnya Nabi ‘Isa itu. Dan se-
panjang pengetahuan saya, Maulana Abul Kalam Azad dan 
Maulana Syed Sulaiman Nadwi, keduanya penganjur di 
dalam dunia Islam di Hindia, menganggap juga bahwa Nabi 
‘Isa telah wafat adanya.

Tentang perkara yang kedua, yaitu propaganda Islam 
dengan pedang, tak ada orang Islam yang ber�kiran sedikit 
saja pun sekarang bicara yang semaksud itu. Sebaliknya, 
hal yang demikian itu dipandangnya sebagai satu penu-
duhan yang salah terhadap kepada Islam, bikin-bikinannya 
musuh-musuh Islam. 

Ulama melemparkan kecemaran kepada Mujaddid, te-
tapi pengertian salah yang telah dibongkar olehnya dengan 
akar-akarnya itu, tidak bisa lebih lama lagi dituduhkan ke-
pada Islam.
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Dia punya anggapan tentang hal-hal yang tersebut, se-
karang telah menjadi perkara-perkara yang nyata adanya, 
dan kalau kiranya ada sesuatu hal lainnya yang kejadian 
dengan Islam, pun keduanya pengertian yang salah ini ti-
dak lagi bisa mendapat satu jalan masuk ke dalam Islam. 

Inilah satu jasa besar kepada Islam dan dunia Islam ber-
hutang wajib yang berat kepada Hazrat Mirza di atas jasa 
yang demikian itu.

Apabila pengertian-pengertian salah itu lenyap, maka 
bersihlah jalannya bagi penyiaran Islam. Inilah ada satu 
pekerjaan, yang ulama-ulama wajib membantunya dengan 
senang hati, walaupun bagaimana juga persangkalan-per-
sangkalan mereka terhadap kepada dirinya Hazrat Mirza. 

Meski ada segala rupa kesusahan yang meliputi kaum 
Muslimin, mereka itu pun tidak memperhatikan seruan-
nya Mujaddid. Mereka hendak memegang tiap-tiap rum-
put yang lewat berkembang, tetapi jalan yang telah ditun-
jukkan oleh Mujaddid, tiadalah diperhatikan oleh mereka. 
Propaganda Islam, yang telah dipermaklumkan oleh Mu-
jaddid, hanya itulah saja jalannya. Tetapi seruannya itu a-
dalah satu seruan di lautan pasir. 

Sesungguhnya begitu, Allah Ta’ala telah menetapkan 
kemenangan Islam dan begitulah telah dipergunakannya 
satu cara yang keras akan membangunkan kaum Muslimin. 
Pergerakan Syuddi (yaitu pergerakan Arya Samaj, yang 
berakidah bahwa hanya Weda itu saja kitab yang memuat 
Sabda Allah) datanglah memukul mereka di dalam tidur-
nya. Berpuluh-puluh ribu orang Islam laki-laki dan perem-
puan sama hendak berbuat murtad. Orang Hindu bergerak 
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lebih jauh lagi. Mereka mengimpi hendak melenyapkan 
Islam dari mukanya negeri Hindia. 

Begitulah maka kaum Muslimin lalu mendapat kembali 
ingatannya. Mereka ampunya mata terbukalah mengeta-
hui berbahayanya peri-keadilan, dan berbuatlah mereka 
berikhtiar hendak menyatakan benarnya, bahwa mereka a-
kan bisa mencapai mereka punya bahagia dengan lantaran 
mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Mujaddid, yai-
tu propaganda Islam.[]
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Bahwasanya pergerakan Ahmadiyah telah terpecah 
menjadi dua golongan, menurut pendapatan sete-
ngah orang, itulah menjadi satu alasan yang mem-

beratkan kepada pergerakan yang tersebut, sedang sebe-
narnya adalah sebaliknya: hal yang demikian itu malahan 
tambah menjadi persaksian kebenarannya Pergerakan 
Ahmadiyah.

Nyatalah, kalau kiranya Pergerakan Ahmadiyah itu ada 
satu pergerakan bikinan seorang manusia, maka perpecah-
an yang demikian itu niscayalah berarti jatuh kerusakan-
nya. Tetapi sebagaimana adanya dengan sebenarnya, dari 
karena pergerakan itu terjadinya dari karena tertanam oleh 
Tuhan, maka perpecahan yang tersebut itu tidak lain me-
lainkan bergunalah untuk menambah dia punya kecepatan 
jalan sampai berkali-kali ganda adanya.

Kerajinannya pergerakan tidak menjadi mundur, tetapi 

Pergerakan Terpecah
Menjadi Dua Golongan

11
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bertambah berkali-kali ganda kemajuannya, dan inilah bu-
kannya satu persaksian yang kecil untuk membuktikan ke-
sucian perkaranya Pergerakan Ahmadiyah.

Dalam zaman dulu Islam pun terpecah menjadi rupa-
rupa golongan juga. Lain daripada itu, adalah pula ikhtiar-
ikhtiar politik yang bermaksud membinasa-binasakan. Te-
tapi Islam tidak terhalang sedikit pun juga oleh karenanya 
di dalam gerak majunya. 

Adapun sebabnya adalah sangat sederhananya. Islam 
adalah berasal dari Tuhan. Dalam halnya pergerakan Ah-
madiyah maka riwayat pun hanyalah mengulangi dirinya 
belaka. Di sini pun sebuah rumah yang terpecah itu jugalah 
bermaksud menambah majunya pergerakan dan membe-
sarkan kemajuannya.

Adalah benar, salah satu dari dua golongan itu telah me-
nunjukkan kelembekkan sebagai lumrah kejadian dalam 
segala perkara yang serupa itu dan telah menimbulkan per-
kara-perkara yang lancang melewati batas hingga tidak pa-
tut adanya berhubung dengan dakwahnya Hazrat Mirza. 
Tetapi ini bukannya sebab, bahwa mereka yang dengan ikh-
las telah menerima baik jasanya Mujaddid untuk keperlu-
annya Islam, akan undur dari pergerakan itu.

Apabila mereka itu dengan kejernihan hati percaya 
kepada kesuciannya Hazrat Mirza, maka kehormatan ada 
mewajibkan kepada mereka akan menyatakan di muka o-
rang ramai bahwa mereka akan bersatu diri dengan perkara 
itu. Takut akan perlawanan atau takut akan mendapat tu-
duhan dari orang ramai, tiadalah bisa melepaskan mereka 
daripada kewajiban yang utama ini.
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Bahwasanya golongan Qadian telah berbuat salah ter-
hadap kepada segenapnya pergerakan karena kerajinannya 
nafsu keras yang keliwat-liwat yang timbul dari hati jernih, 
itulah tidak juga harus menjadi halangan. Hal ini pun ma-
lahan menjadi sebabnya mereka berwajib karena kehor-
matannya akan menampakkan diri di muka orang ramai 
dan bersikap seperti laki-laki pada sampingnya Mujaddid. 

Bukan saja mereka harus bersetia kepada dirinya sendiri 
dan berbuat menuruti kehendaknya mereka ampunya ke-
yakinan, tetapi sekarang halnya satu perkara yang besar 
dan mulia telah rusak diputar-putar oleh tangannya bebe-
rapa orang daripada pengikut-pengikutnya sendiri, itulah 
berarti satu dakwah yang lain tentang kewajiban.

Mereka itu wajiblah bergerak maju ke muka akan mem-
perlindungi perkara yang besar dan mulia itu dengan lan-
taran menambahkan kekuatannya kepada �hak yang me-
megang kebenaran. Dan jalannya akan mencapai maksud 
itu hanyalah satu saja, yaitu dengan lantaran memberikan 
mereka ampunya perbantuan lahir dan perbantuan batin 
kepada golongan yang lainnya, yang mewakili pergerakan 
dalam warna yang sebenar-benarnya seperti warna yang 
ada pada zaman hidupnya pendiri yang suci itu.

Mereka haruslah mengikuti Golongan Lahore dan harus 
menjadi sumber kekuatan baginya. Kekuatannya golongan 
ini sudah barang tentulah akan menimbulkan pengaruh 
yang sederhana di atas golongan yang lain yang lancang 
nafsunya itu dan akan membawa dia sampai kepada tempat 
yang seharusnya.[]
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Menjadi Bai’at itu berisi dua perkara, 
bahagian kepercayaan dan 

bahagian perbuatan. 

Bahagian kepercayaan adalah terwatas 
kepada Allah dan Nabi Muhammad yang 

Suci, dengan tak ada sedikit pun juga 
yang mengenai kenabian dirinya seper-

ti yang disangka-sangka orang itu.

Sedang bahagian perbuatan adalah 
terhimpun dalam suatu kalimat, 

“Kami hendak menjunjung agama 
melebihi dunia.” 

Dan inilah maksud yang terutama 
daripada Bai’at, yaitu tanda yang 

nyata-nyata akan melayani 
perkaranya agama. 

®{ ®®

®{ ®®
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Adalah banyak sekali orang yang mengakui kebenar-
annya Pergerakan Ahmadiyah, tetapi pada peman-
dangannya tidak ada sebabnya yang teristimewa, 

mengapa mereka harus dengan tertentu melahirkan kete-
rangan yang serupa itu dan membuatnya Bai’at, tandanya 
kesetiaan. Hazrat Mirza, kata mereka, adalah seorang ham-
ba Islam yang suci. Biarpun ia seorang Mahdi, mengapakah 
mereka mesti mengakui dia sebagai itu. 

Sungguh benar penganggapan akan seorang Mujaddid 
tidak harus dilakukan serupa dalam arti penganggapan a-
kan seorang Nabi. Tiap-tiap Nabi menuntut dua rupa peng-
akuan dari orang-orang –pengakuan kepercayaan kepada 
Tauhid Allah dan kepercayaan kepada kenabiannya. Tetapi 
seorang Mujaddid tiadalah pernah menuntut pengakuan 
kepercayaan kepada dirinya sendiri.

Bahkan orang-orang yang keliwat-liwat nafsunya dari 

Tanda Kesetiaan
– Keperluannya

12
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Qadian itu akan ceritera kepada tuan, bahwa benihnya 
Bai’at, tanda kesetiaan, yang dituntut oleh Hazrat Mirza 
dari pengikut-pengikutnya, tidak berisi sebutan tentang 
kenabiannya Mujaddid seperti yang disangka-sangka o-
rang itu. 

Sebagaimana dituntutnya, maka hanyalah mereka ber-
sanggup: “Kami hendak menjunjung agama melebihi du-
nia.” Pengakuan kepercayaan kepada Tauhid Allah dan ke-
pada kenabiannya Nabi Muhammad saw. yang Suci, hanya 
itulah saja yang tertuntut pada jalannya kepercayaan. 

Permulaan perkataan-perkataan Bai’at adalah seperti 
yang berikut:

�ُ
ُ
 َو َرُسْو�

ُ
ه

ُ
ْبد

َ
ا ع

ً
د

َ
�َّم

ُ
� 

َ
ّن

َ
 ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
ُ�   َو أ

َ
� 

َ
ِ�يْك

َ
��

َ
� 

ُ
ه

َ
ُ� َوْحد

َّ
� ا��

َّ
َ� ِا�

َ
�ِا�

َ
ْن �

َ
 ا

ُ
َهد

ْ
ش

َ
أ

“Kami menyaksikan bahwa tak ada yang harus disembah 
melainkan Allah Yang hanya Satu, tidak mempunyai 

teman syarikat, dan kami menyaksikan bahwa 
Muhammad itu Dia punya Utusan.”

Menjadi Bai’at itu berisi dua perkara, bahagian keperca-
yaan dan bahagian perbuatan. Bahagian kepercayaan ada-
lah terwatas kepada Allah dan Nabi Muhammad yang Suci, 
dengan tak ada sedikit pun juga yang mengenai kenabian 
dirinya seperti yang disangka-sangka orang itu. Sedang ba-
hagian perbuatan adalah terhimpun dalam suatu kalimat, 
“Kami hendak menjunjung agama melebihi dunia.” Dan 
inilah maksud yang terutama daripada Bai’at, yaitu tanda 
yang nyata-nyata akan melayani perkaranya agama. 

Semata-mata buat maksud inilah maka ada diturunkan-
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nya Mujaddid-mujaddid itu – yaitu untuk melayani agama, 
dan dengan hal yang demikian itulah maka ia meminta di-
kelilingi orang-orang yang akan membantu dia di dalam pe-
kerjaan itu. 

Begitulah maka Hazrat Mirza mempersilahkan orang-
orang akan berjabatan tangan dengan dia buat melakukan 
perlawanan untuk keperluan Islam. Inilah semata-mata ke-
pentingannya Ba’iat yang dituntut olehnya itu.

Kepada mereka yang tidak beryakin sama sekali akan 
kegunaannya Bai’at, maka Quran Suci ada memberi pedo-
man yang nyata: , “bersama-sama-kuunu ma’ash-shaadiqiin
lah orang-orang yang benar,” begitulah tersebut di dalam 
Kitab Suci itu.

Di sini adalah satu perintah yang nyata-nyata akan sung-
guh-sungguh bekerja menolong mereka yang membela sa-
tu perkara yang suci. Dengan hal yang demikian itu maka 
adalah satu kewajiban yang utama akan menjawab dakwah-
nya Mujaddid, orang yang tersaleh dalam zamannya, yang 
membela perkara-perkara yang sangat sucinya, yaitu per-
lindungan dan penyiaran Islam.

Oleh karenanya, maka barang siapa tidak mengindah-
kan dakwah yang tersebut, ialah menyingkiri satu wajib 
yang memerintah dan ia melalaikan perintah Quran. Da-
lam satu hal mereka itu menganggap satu perintah Tuhan 
sebagai tak berharga dan sia-sia belaka. 

Allah yang hanya Ia sendiri mengetahui betapa Islam a-
kan memperoleh kemenangan, ada menitahkan seorang 
untuk bekerja sungguh-sungguh mencapai maksud itu. 
Apakah mereka yang menjauhi dia, mengira bisa berbuat 
tidak bersama seorang yang seperti itu? 
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Sesungguh-sungguhnyalah, Allah ada di atasnya segala 
perkara yang sia-sia itu, dan seorang Muslim yang sempur-
na yaitu barang siapa dengan sepenuh-penuh hatinya ber-
takluk kepada segala perintah-perintahNya.

Bai’at yang teratur, tanda kesetiaan, adalah harganya 
yang mengenai keperluan roh. Dengan tak boleh disangkal 
pula, Bai’at yang demikian itu bergunalah untuk menguat-
kan hati manusia, membawa keamanan dan kesabaran Tu-
han padanya.

Hal ini ada dibuktikan oleh satu tauladan yang nyata di 
dalam hidupnya Nabi yang Suci. Pada kalanya Sulhu Hudai-
biyyah, maka 1400 orang Sahabat, yang telah menjadi pe-
ngikut yang setia dari Nabi yang Suci dan bersedia mengor-
bankan segala apa yang ada pada mereka atas perintahnya 
Nabi yang Suci, mereka itu pun dituntutnya membuat satu 
Bai’at yang baru. 

Inilah diperbuatnya dengan kehendak Allah, dan ketika 
telah diperbuatnya, maka Allah menyatakan kesukaannya 
dan menanam ketenangan dan kesabaran di dalam hati 
mereka. Nyatalah Bai’at ini ada perlu sekali bagi peri-ke-
adaan yang telah kejadian pada ketika itu. Orang-orang 
Islam ada di dalam peri-keadaan yang berbahaya, dan pada 
ketika itu ialah saatnya menunjukkan nafsu untuk me-
ngorbankan diri. Begitulah maka tak boleh tidak mesti di-
buatnya Bai’at.

Begitu pun pada dewasa ini perlulah dibuatnya Bai’at 
juga. Sekarang adalah sebesar-besarnya keperluan berteri-
ak sekeras-kerasnya memanggil akan berdiri melawan se-
rangan-serangan hebat, yang menyerang Islam dari segala 
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arah. Dari itu maka tak boleh tidak mesti diperbuatnya 
Bai’at juga.

Bai’at itu bukan lain melainkan ialah satu kesanggupan 
sungguh-sungguh (suci) yang diperbuatnya di muka orang 
ramai untuk menyebelah dan membela sesuatu perkara. 
Bukan saja Bai’at itu membawa penghiburan Tuhan di da-
lam hati manusia, tetapi ia pun juga melekatkan manusia 
tinggal tetap dengan kuat-kuat pada perkara itu di dalam 
segala hal yang boleh kejadian adanya.

Lantaran dari alamnya, maka manusia merasa malu ber-
buat menyimpang daripada perkataan-perkataan yang te-
lah dinyatakan olehnya sendiri di muka orang ramai. Begi-
tulah apabila dalam melayani satu perkara yang mulia, ia 
mendapati dirinya dikelilingi oleh kesusahan-kesusahan 
dan merasa akan berputus asa, maka keterangannya yang 
sudah diucapkan di muka orang ramai itu datanglah me-
nguatkan dia. Dia tinggal setia kepada perkataannya itu, 
dalam percobaan dan kesusahan. 

Pekerjaan Islam pada dewasa ini tak boleh tidak mesti 
mempergunakan sebesar-besarnya kekuatan bertahan dan 
mengorbankan diri. Oleh karena itu, maka tak boleh tidak 
mesti dijadikannya satu perikatan orang-orang yang teguh, 
yang berkuasa memperlindungi Islam dalam peri-keadaan 
yang sangat sukarnya itu. Dan teranglah Bai’at, satu kete-
rangan yang suci di muka orang ramai, itulah yang harus 
menjadi pokok kekuatannya satu susun-susunan (organi-
satie) yang serupa itu.

Bahkan seorang serdadu yang biasa, pada kalanya ma-
suk dalam pekerjaan militer, ada dituntutnya melahirkan 
keterangan yang nyata-nyata akan bersetia kepada raja. 
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Serdadu-serdadunya Agama Islam yang harus dikumpul-
kan mengelilingi benderanya Mujaddid, dengan sebab yang 
demikian itu, adalah dituntut melahirkan dengan perkata-
an, bahwa bagaimana pun juga yang akan kejadian, mereka 
itu akan hidup dan mati dengan Islam.

“ ” Kami hendak menjunjung agama melebihi dunia
itulah yang harus disanggupkan dengan sungguh-sungguh 
oleh tiap-tiap orang jua adanya![]
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Mujaddid sama sekali sendirilah berdiri dengan 
tegaknya memperlindungi kehormatan Islam. 
Orang-orang Islam umumlah menyebut dia se-

orang ka�r. Dari segala arah datanglah orang memusuhi 
dia. Orang-orang kaum Arya Samaj sangatlah bermusuh-
kan dia. Orang-orang Kristen hebatlah bertentangan de-
ngan dia. Hampir tiap-tiap agama berdirilah memusuhi dia.

Tetapi biar ditinggalkan oleh manusia, Allah pun ada 
padanya. Dia tidak mati sampai ia telah mengibarkan dan 
dengan teguh mendirikan bendera Islam pada tiap-tiap 
tempat perkuatan musuh. 

Senjata-senjata hebat untuk memukul Arya Samaj, ialah 
hanya senjata-senjata yang telah dibuatnya di Qadian itu 
saja. Apabila tiap-tiap orang Muslim hendak beranggar de-
ngan Arya Samaj, maka senjata-senjata untuk keperluan 
itu, kamu hanyalah mendapat di dalam karangan-karang-
annya Hazrat Mirza saja.

Kemenangannya
Mujaddid
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Walaupun di antara ulama Islam yang terkenal namanya 
dalam pada menista dia, haruslah juga mereka berlengkap 
senjata kitab  karangannya Hazrat Surma-i-Casym-i-Arya
Mirza, apabila mereka hendak berlawanan dengan seorang 
Samajist.

Kekristenan pun telah mendapat satu pukulan yang ke-
ras pula dengan tangannya Mujaddid. Dalam dia punya ka-
rangan-karangan yang banyak-banyak itu ia telah membu-
ka topeng yang menutup sifatnya ‘aqaid dan usul-usulnya 
Gereja yang seperti ceritera dongeng itu. Dan ketakutan 
yang ia telah taburkan dalam kalangan Kristen adalah be-
gitu besar, sehingga seorang pendeta Kristen dalam per-
bantahan tiadalah berani berhadapan muka sama muka de-
ngan seorang Ahmadi.

Sungguh pun berat karena dikeluarkan dari perikatan 
dan disebut dalam fatwa-fatwa, tetapi adalah juga se-kufr 
kawan besar dari orang-orang Islam yang berdiri mengikuti 
dia. Dan pada dewasa ini, lantaran dari perbuatannya Mu-
jaddid yang tersebut itu juga, kamu mendapatkan Islam 
tersiar di dalam daerahnya England, Amerika dan Dutsch-
land.

Untuk meluhurkan Allah dan untuk meneriakkan seru-
an yang masyhur dalam riwayat yaitu  dalam Allaahu Akbar
hatinya orang yang tidak beragama, maka didirikanlah 
masjid-masjid adanya. 

Segenap dunia telah diperkenalkan dengan pelajaran-
pelajaran Islam yang indah-indah dengan lantaran salinan 
Quran yang Suci dalam bahasa Inggris yang sudah terkenal 
di dunia, yaitu karangannya salah seorang laskar yang kecil 
yang membela pekerjaan Mujaddid. (Yang dimaksudkan 
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dengan laskar yang tersebut itu ialah Maulana Muhammad 
Ali, M.A., L.L.B., Presiden dari Ahmadiyah Anjuman Isha-
’ati Islam, Lahore – ).penyalin

Begitu pun telah diperumumkannya juga riwayat ten-
tang hidupnya Nabi yang Suci dalam bahasa Inggris. Dan 
untuk membersihi segala noda dan kecemaran yang dilem-
parkan orang kepada mukanya Islam, maka diterbitkanlah 
rupa-rupa surat kabar, surat karangan, surat selebaran da-
lam bahasa Inggris dan lain-lain bahasa. Dengan tak me-
ngenal capai dan payah maka disiarkanlah pelajaran-pela-
jaran Islam di tiap-tiap tempat dan penjuru dunia. 

Inilah pekerjaan yang telah dilakukan oleh beberapa o-
rang pengikutnya Mujaddid, dan dengan sesungguh-sung-
guhnya inilah satu kemajuan yang tidak kecil adanya. Allah 
ada pada Mujaddid dan pada pergerakannya, dan hanya 
karena kemurahan Allah saja bisalah tercapai keuntungan 
seperti yang tersebut itu.

Lebih baik terakhir daripada tidak pernah sama sekali. 
Biar sekarang ini pun juga kami hendak berseru kepada ti-
ap-tiap orang Muslim akan suka dengan kemauan sendiri 
turut bekerja melayani Islam dan mengusahakan diri be-
kerja dalam pasukan tentaranya Mujaddid. Janganlah ter-
halang oleh keberatan-keberatan yang tak berarti. 

Orang-orang yang berderajat tinggi seperti Hazrat Abu 
Bakar dan Umar tidak bisa terhindar daripada pencelaan 
yang sengaja memutar-mutar kebenaran. Tetapi kebesaran 
mereka itu telah memaksa sehingga orang memberi pem-
balasan mengakui kebesarannya itu, walau dari �haknya 
orang-orang yang memusuhi Islam juga, biarpun ada o-
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rang-orang Islam yang tidak malu mengatakan barang yang 
tidak-tidak tentang mereka.

Kalau ulama pada waktu ini ada mendapat kesalahan 
pada �haknya Hazrat Mirza dalam perkara yang kecil-kecil, 
itulah disebabkan daripada �kirannya sendiri yang salah, 
dan dengan lantaran berbuat yang demikian itu pun mere-
ka mengikuti perbuatannya orang-orang yang menista se-
gala orang yang baik-baik. 

Segala orang yang baik-baik tiadalah pernah bicara bu-
suk tentang mereka yang menjunjung perkaranya kebenar-
an. Di dunia tidak bisa ada batasnya rintangan bagi mereka. 
Kamu haruslah menyelidiki, apakah pekerjaan yang diper-
buat itu, bagus dan mulia, atau tidak. Apabila kamu dapati 
pekerjaan itu bagus dan mulia, hendaklah kamu tidak ter-
halang oleh perkara-perkara kecil yang terjadi daripada sa-
lah faham, kebencian, �kiran bodoh, dan banyak perkara 
yang lain-lainnya.

Janganlah membuat gunung daripada tanah galiannya 
binatang-binatang bedigal ini, dan secara laki-laki langka-
hilah saja akan dia. Gampanglah orang menghintai-hintai, 
tetapi pekerjaan yang sungguh-sungguh teguh ada menun-
tut suatu perbuatan. 

Kalau kiranya Hazrat Mirza bukannya Mujaddid bagi 
abad yang ke 14, siapakah lain orang yang harus melakukan 
jabatan ini? Apakah kamu mengira bahwa janjinya Nabi 
yang Suci yang sungguh benar itu bakal tidak mendapat ke-
punahan selama-lamanya?

Akhir kemudiannya, haruslah kami ulangi lagi bahwa 
aqidah-aqidah kita ada bersamaan dengan aqidah-aqidah 
Sunnah Jamaah. Kita percaya kepada Allah, kepada Rasul-
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Nya dan kepada KitabNya yang Suci itu. Dengan ikhlas kita 
menghormat segala Nabi, segala Sahabat, segala orang suci 
dan segala Mujaddid. Bukanlah jalan kita akan mengira 
atau berkata busuk tentang seorang orang yang baik-baik. 
Kita menganggap segala �kiran-�kiran Muslim itu ada di 
dalam batasnya Islam.

Barangsiapa berpegang kepada kalimah laa ilaaha illal-
laah muhammadar-rasuulullah (tidak ada yang wajib disem-
bah melainkan Allah dan Muhammad itu RasulNya), maka 
ialah kita anggap seorang Muslim. Menyebutkan seorang 
Muslim sebagai Ka�r, itulah kita anggap dosa yang terbe-
sar. 

Kita percaya bahwa Nabi yang Suci itu Nabi yang peng-
habisan. Dan tulisan ini kami tutup dengan permintaan 
yang terus terang kepada seorang dan semuanya akan suka 
berjabatan tangan dengan kita dalam pekerjaannya Islam, 
menurut baris-baris dan azas-azas yang telah diuraikan di 
atas itu.[]
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Lebih baik terakhir daripada tidak 
pernah sama sekali. 

Biar sekarang ini pun juga kami hendak 
berseru kepada tiap-tiap orang Muslim 
akan suka dengan kemauan sendiri tu-
rut bekerja melayani Islam dan mengu-

sahakan diri bekerja dalam pasukan 
tentaranya Mujaddid. 

Janganlah terhalang oleh keberatan-
keberatan yang tak berarti. 

Kalau kiranya Hazrat Mirza bukannya 
Mujaddid bagi abad yang ke-14, 
siapakah lain orang yang harus 

melakukan jabatan ini?

®{ ®®

®{ ®®
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Sekian tamatlah karangannya saudara mulia Mau-
lana Muhammad Ali, M.A., L.L.B., Presiden dari 
Ahmadiyah Anjuman Ishaati Islam, Lahore (Hin-

dustan). Buat jangkapnya, maka di belakang ini kita muat-
kan juga “Perjanjian” dan “Keterangan pada waktu masuk”, 
yang disanggupi dengan sungguh-sungguh oleh sekalian 
saudara kaum Ahmadi.

Dengan senang hati kita telah mengabulkan perminta-
annya saudara Mirza Wali Ahmad Baig, utusan Pergerakan 
Ahmadiyah di Jogjakarta, akan menyalin karangan terse-
but di atas ini dalam bahasa Melayu. 

Kesukaan kita dengan ikhlas mengabulkan permintaan 
ini terutama sekali ialah kita pandang sebagai satu tanda 
silaturahmi antara saudara-saudara kaum Ahmadi dengan 
saudara-saudara kaum Muslimin di negeri tumpah darah 
kita, yang tentang Islam dan keislaman bertunggal azas, 

Penutup
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bertunggal faham, bertunggal �kiran dan bertunggal halu-
an dengan yang bertanda di bawah ini:

–– O.S. TJOKROMINOTO –– 
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