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Secara bahasa, fitrah artinya al khilqah yaitu keadaan asal

ketika seorang manusia diciptakan oleh Al lah (l ihat Lisaanul

Arab 5/56, Al Qamus Al Muhith 1 /881 ). Dan ketahuilah, yang

dimaksud dengan agama yang fitrah ialah Islam. Setiap

manusia lahir dalam keadaan berislam, sebagaimana sabda

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam : “Setiap manusia yang lahir,

mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang

menjadikannya Yahudi atau Nasrani” (HR. Bukhari-Musl im)

Al lah Ta'ala berfirman (yang artinya) : “Maka hadapkanlah

wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas)

fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah

itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama

yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

(QS. Ar Ruum: 30). Seorang ulama pakar tafsir, Imam Ibnu Katsir,

menjelaskan ayat ini: “Maksudnya adalah tegakkan wajahmu

dan teruslah berpegang pada apa yang disyariatkan Allah

kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang

merupakan pedoman hidup bagimu. Yang Allah telah

sempurnakan agama ini dengan puncak kesempurnaan.

Dengan itu berarti engkau masih berada pada fitrahmu yang

sal i imah. Sebagaimana ketika Al lah ciptakan para makhluk

dalam keadaan itu. Yaitu Al lah menciptakan para makhluk

dalam keaadan mengenal-Nya, mentauhidkan-Nya dan

Rasulul lah

shallallahu 'alaihi wa

sallam bersabda:

“Pemisah antara

seseorang dengan

kesyirikan dan

kekufuran adalah

ditinggalkannya

shalat”

(H.R Bukhori & Muslim)

MENGENAL AGAMA

YANG FITRAH

melebihi nishab untuk masing-masing jenis

harta, dan sudah mencapai haul (sudah

dimil iki selama 1 tahun), kecual i bij i-bij ian

atau buah-buahan.

Rukun yang keempat adalah puasa

Ramadhan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala

(yang artinya) : “Hai orang-orang yang

beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-

orang sebelum kamu agar kamu

bertakwa” (QS. Al Baqarah: 1 83). Dengan

puasa, seorang musl im dilatih untuk

mengekang laju nafsunya dari kelezatan

dan syahwat yang mubah selama beberapa

lama. Puasa juga memil iki manfaat dari sisi

kesehatan sebagaimana ia juga memberi

manfaat yang bersifat ruhaniyah. Dengan

puasa juga kita diajak untuk merasakan apa

yang dialami saudara kita sesama musl im

yang tertimpa musibah kelaparan bahkan

hingga berhari-hari mereka tidak makan

dan minum.

Rukun yang kel ima adalah pergi haji ke

Masjidil Haram. Sebagaimana firman Allah

Ta'ala (yang artinya) : “mengerjakan haji

adalah kewajiban manusia terhadap

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup

mengadakan perjalanan ke Baitullah” (QS.

Al Imran: 97). Haji hanya diwajibkan sekal i

dalam seumur hidup, sebagaimana juga

umrah. Ini diwajibkan bagi musl im yang

berakal, bal igh, merdeka dan mampu.

Keagungan Islam
Agama Islam memil iki kebaikan yang

sangat banyak sekal i hingga tidak

terhitung. Bagaimana tidak, Islam adalah

agama dari Al lah yang Maha Mengetahui

segala sesuatu. Ia adalah Dzat yang

memil iki puncak kebijaksanaan dan pal ing

benar petunjuk-Nya. Maka, tidak ada

kebaikan kecual i sudah diserukan oleh

Rasulul lah shallallahu 'alaihi wa sallam dan

tidak ada keburukan kecual i sudah

diperingatkan oleh bel iau. Sebagaimana

hadits dalam Shahih Musl im, dari Abdul lah

bin 'Amr bin Al Ash radhiallahu 'anhu, dari

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa

bel iau bersabda: “Tidaklah Allah mengutus

seorang Nabi kecuali pasti Nabi tersebut

akan membimbing umatnya pada

kebaikan dengan apa yang ia ajarkan

kepada umatnya, dan memperingatkan

mereka terhadap keburukan dengan apa

yang ia ajarkan kepada umatnya”

Sebagai penutup kami ingin menggaris

bawahi bahwa di masa ini berbondong-

bondong orang dari kaum musyrikin

maupun ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani)

memeluk agama Islam ini menandakan

kegagalan agama-agama lain, juga

kegagalan pemikiran filsafat dalam

memberikan ketenangan, kelegaan dan

kebahagiaan hati manusia. Oleh karena itu,

wajib bagi kaum musl imin terlebih para da'i

untuk lebih semangat berdakwah kepada

ummt mengajak kepada agama Allah yang

fitrah ini. Namun sebelum itu, hendaknya

tidak lupa untuk mengamalkan ilmu dan

akhlak Islam dengan baik, karena umat

manusia sangat butuh sosok-sosok orang

yang mampu mengeluarkan mereka dari

kegelapan menuju cahaya.
[Disarikan dari tulisan Syaikh Abdul Aziz bin Baaz rahimahullah,
At Ta'riifbil Islam Wa Mahasinuhu dengan beberapa tambahan]



mengakui tidak ada yang berhak disembah

selain Al lah” (Tafsir Ibnu Katsir, 6/31 3)

Setelah kita paham bahwa

sesungguhnya agama yang sesuai dengan

fitrah manusia itu adalah agama Islam dan

manusia sesungguhnya terlahir dalam

keadaan Islam yang murni, maka kini kita

perlu ketahui apa itu Islam.

Makna Islam
Islam artinya berserah diri kepada Allah

dengan mentauhidkan-Nya, tunduk

kepada-Nya dalam ketaatan, serta berlepas

diri dari kesyirikan dan pelakunya. Karena

kesyirikan merupakan aqidah orang Arab

sebelum berkembangnya dakwah Nabi

Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam .

Imam Al Bukhari meriwayatkan sebuah

hadits dari Abu Raja' Al 'Atharidi, ia berkata:

“Dahulu kami menyembah batu. Apabila

kami mendapatkan batu yg lebih baik,

maka kami melemparkannya dan

mengambil yg lain. Apabila kami tidak

menemukan batu, kami kumpulkan

segenggam tanah, lalu kami bawakan

seekor kambing kemudian kami peraskan

susu untuknya. Lalu kami thawaf

dengannya”

Keadaan Manusia Sebelum
Datangnya Islam

Sedangkan keadaan umat secara

umum, sebelum berkembangnya dakwah

Islam, telah dijelaskan oleh banyak ayat-

ayat Al Qur'an, diantaranya firman Allah

Ta'ala (yang artinya) : “Dan mereka

menyembah selain daripada Allah apa

yang tidak dapat mendatangkan

kemudaratan kepada mereka dan tidak

(pula) kemanfaatan, dan mereka berkata:

"Mereka itu adalah pemberi syafaat

kepada kami di sisi Allah"” (QS. Yunus: 1 8)

Ayat-ayat yang senada dengan ini

sangatlah banyak. Selain itu, hadits-hadits

shahih serta sirah nabawiyyah juga

menunjukkan bahwa keadaan umat

manusia sebelum diutusnya Rasulul lah

shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu mereka

melakukan berbagai macam kesyirikan

yang berbeda-beda. Ada yang menyembah

patung, ada yang menyembah orang mati

di kuburan, ada yang menyembah

matahari, bulan dan bintang, dan

menyembah hal-hal yang lain. Lalu

Rasulul lah shallallahu 'alaihi wa sallam

diutus untuk mengajak manusia

menyembah kepada Allah semata, serta

menjelaskan bahwa apa yang mereka

lakukan dari nenek moyang mereka

merupakan hal yang batil . Sebagaimana

firman Allah Ta'ala (yang artinya) : “Hai

manusia sesungguhnya aku adalah

utusan Allah kepadamu semua, yaitu

Allah yang mempunyai kerajaan langit

dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak

disembah) selain Dia, Yang

menghidupkan dan mematikan, maka

berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul

Nya, Nabi yang umi yang beriman kepada

Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya

(kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya

kamu mendapat petunjuk” (QS. Al A'raf

1 58)

Dalam banyak ayat Al lah Ta'ala juga

menjelaskan bahwa orang-orang musyrik

tersebut, walaupun mereka melakukan

kesyirikan, mereka tetap mengakui bahwa

Allah lah yang menciptakan mereka dan

memberi mereka rezeki. Adapun

penyembahan mereka kepada selain Al lah

itu menurut mereka sekedar sarana untuk

mendekatkan diri kepada Allah,

sebagaimana dalam ayat: “Dan mereka

menyembah selain daripada Allah apa

yang tidak dapat mendatangkan

kemudaratan kepada mereka dan tidak

(pula) kemanfaatan, dan mereka berkata:

"Mereka itu adalah pemberi syafaat

kepada kami di sisi Allah"” (QS. Yunus: 1 8).

Serta banyak ayat-ayat lain yang

memaparkan hal ini secara jelas. Dengan

demikian, mengakui Al lah sebagai Rabb

saja tidaklah cukup untuk dikatakan musl im

karena orang musyrikin zaman dahulu pun

mengakuinya.

Lalu diutuslah sayyidina Muhammad

shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai Rasul

terakhir dengan membawa agama Islam,

tidak hanya untuk orang Arab saja bahkan

untuk seluruh manusia. Bel iau diutus di

waktu yang tepat yaitu ketika seluruh

manusia membutuhkan sosok yang bisa

mengeluarkan mereka dari kegelapan

menuju cahaya.

Rukun Islam
Agama Islam yang agung ini dibangun

atas 5 asas yang disebut dengan rukun

Islam, sebagaimana hadits yang terdapat

dalam shahihain : “Islam dibangun dengan

lima perkata: syahadat 'laailaha illallah

wa anna muhammadar rasulullah',

mendirikan shalat, menunaikan zakat,

puasa ramadhan dan pergi haji ke

baitullah”

Syahadat adalah rukun Islam yang

pertama dan pal ing utama. Kal imat

syahadat dalah kal imat yang agung, dan

tidak cukup dengan sekedar

mengucapkannya. Walau memang, dengan
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mengucapkannya seseorang menjadi

seorang musl im secara zhahir. Namun, ia

wajib untuk menjalankan konsekuensi dari

kal imat syahadat tesebut. Termasuk di

dalamnya adalah mengikhlaskan ibadah

hanya untuk Allah, mengimani bahwa

hanya kepada-Nya lah semua ibadah

berhak di tujukan, dan mengimani bahwa

segala bentuk penyembahan kepada selain

Al lah adalah batil .

Rukun kedua adalah menegakkan

shalat. Shalat adalah rukun Islam yang

terpenting setelah syahadat. Karena ia

adalah tiang agama dan hal yang akan

ditanyakan pertama kal i di hari kiamat.

Al lah Ta'ala mengancam orang yang

melalaikan shalat atau mengakhirkannya

dalam firman-Nya (yang artinya) : “Maka

datanglah sesudah mereka, pengganti

(yang jelek) yang menyia-nyiakan salat

dan memperturutkan hawa nafsunya,

maka mereka kelak akan menemui

kesesatan” (QS. Maryam: 59). Shalat juga

dijadikan sebagai penanda untuk

membedakan antara musl im dan kafir.

Sebagaimana hadits yang terdapat dalam

shahihain dari Jabir radhiallahu 'anhu,

bahwa ia mendengar Rasulul lah shallallahu

'alaihi wa sallam bersabda: “Pemisah

antara seseorang dengan kesyirikan dan

kekufuran adalah ditinggalkannya

shalat”

Rukun yang ketiga adalah membayar

zakat. Zakat adalah kewajiban yang

merupakan tanggung-jawab sosial .

Sehingga orang mu'min merasakan

kemurahan dan kasih sayang Islam serta

adanya semangat sal ing bantu membantu

diantara sesama musl im. Zakat diwajibkan

kepada setiap orang yang memil iki harta




