
 بسه اهلل السمحً السحٔه

MUQADDIMAH 

Segala puji bagi Allah Robbul A'lamin. pahala bagi orang-orang 
yang bertaqwa. Sholawat dan Salam yang lengkap dan sempurna 
dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin para Rosul dan 
penutup para Nabi. juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang 
baik dan suci, serta orang-orang yang mengikuti jalan dan langkah-
langkah mereka sampai hari kiamat, selanjutnya: 

Qodhiyaniyah (yang juga dinamakan Ahmadiyah) adalah suatu 
aliran yang baru saja timbul di negeri India, disaat orang-orang Islam 
dibenua ini terdorong untuk mengusir kolonialis Inggris yang bercokol 
dilubuk hati mereka dari negerinya (Kabus). Pada saat itu orang-orang 
kolonialis berpendapat bahwa cara yang paling berhasil untuk memecah 
belah kaum muslimin adalah memberikan inspirasi kepada seorang 
yang bernama Ghulam Ahmad Al Qodhiyani, yang berasal dari keluarga 
Muslim, agar ia mau melahirkan suatu agama baru yang bisa 
memecahkan Ijma' (kesatuan pendapat) kaum muslimin dan 
meruntuhkan sendi-sendi agama Islam. Dan juga agar ia mengingkari 
apa saja yang diketahui sebagai bagian dari agama ini. 

 Karena itu ia beranggapan bahwa wahyu itu tidak terputus, dan 
ia diutus oleh Allah untuk membatalkan jihad (perjuangan) dan 
mewajibkan perdamaian dengan para kolonialis Inggris. Ia juga 
beranggapan bahwa mereka itu adalah rahmat Tuhan yang dikirimkan 
ke negeri India.  

 

SIAPA GHULAM AHMAD  
AL QODHIYANI ITU ? 

Ghulam (Anak) ini memperkenalkan dirinya sendiri pada 
halaman 72 dari buku "Al Istifta' " yang dicetak oleh percetakan An 
Nashr di Rabwah, Pakistan pada tahun 1378 H. Dia mengatakan: "Saya 
ini bernama Ghulam Ahmad bin Mirza Ghulam Murtadho, dan Mirza 
Ghulam Murtadha bin Mirza Atha Muhammad". Kemudian dikatakan 
pada halaman itu juga: "Saya mendengar dari ayah saya bahwa nenek 
moyang saya berasal dari Mongolia. Tetapi Allah memberi Ilham 
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kepadaku bahwa mereka berasal dari Persia dan bukan dari Turki". 
Selanjutnya ia mengatakan: "meskipun demikian saya diberi kabar oleh 
Tuhan bahwa sebagian ibu-ibuku dari Bani Fathimiyah". Kemudian pada 
halaman 76 ia mengatakan: "Saya juga mendengar dari ayah saya dan 
saya membaca sebagian riwayat mereka bahwa mereka itu pertama kali 
bertempat tinggal di negeri Samarkand sebelum mereka pindah ke 
India".  

 Ghulam Ahmad ini dilahirkan di desa Qodhiyan, sebuah desa dipunjab 
India pada tahun 1835 M atau tahun 1839 M, atau tahun 1840 M. Dia 
memenuhi masa mudanya dengan membaca buku berbahasa Persia 
dan sedikit tentang Nahwu dan Shorof. Juga ia membaca sedikit tentang 
kedokteran, hanya saja penyakit yang dideritanya sejak kecil – antara 
lain penyakit Melancholy (semacam gila) sebagaimana dikatakan dalam 
ensiklopedia Qodhiyani – tidak memungkinkannya untuk meneruskan 
perjalanannya untuk meneruskan pelajarannya. 

 

PINDAH KE SIALKOT 

Pada permulaan masa mudanya ia diminta oleh keluarganya untuk pergi 
guna menerima honorarium ketekunannya dari gaji pensiunannya, yang 
diberikan oleh Inggris kepadanya sebagai imbalan pengabdiannya 
kepada mereka. Kemudian ia pergi dengan ditemani oleh seorang 
temannya bernama Imamuddin. Setelah menerima uang itu, maka ia 
didorong oleh temannya, Imamuddin, untuk pergi keluar Qodhiyan guna 
menghabiskan saat-saat yang menyenangkan. Lalu menyerah 
kepadanyalah Ghulam Ahmad, dan begitu cepat mereka menghanbur-
hamburkan gaji itu. Ketika habis harta mereka maka menghilanglah 
temannya, Imamuddin. Ghulam terpaksa lari dari pandangan 
keluarganya menuju ke kota Sialkot, sebuah kota yang kini terletak di 
Pakistan barat, daerah Punjab. Di Sialkot ia terpaksa bekerja, lalu duduk 
dihadapan salah satu pengadilan untuk menulis bagi orang-orang awam 
bentuk-bentuk tuduhan dengan imbalan upah kecil. Sebesar sama 
dengan lima belas rupiah sebulan. Itu terjadi pada tahun 1864 M.  

 Ditengah-tingah ia tinggal di Sialkot itu, telah dibuka sebuah sekolah 
malam untuk pangajaran bahasa Inggris, lalu Ghulam mengikutinya dan 
disana ia membaca satu dua buku sebagaiman ia katakan sendiri. 
Kemudian ia ikut ujian hukum. Tetapi gagal.  
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 Kemudian ia meninggalkan pekerjaannya di Sialkot sesudah empat 
tahun dan bekerja bersama ayahnya dalam perkara-perkara pengadilan 
dimana ayahnya berkerja. Sejak waktu itu ia mulai memperdebatkan 
tentang Islam dan mengira ia akan menyusun sebuah buku besar yang 
dinamakan " Darohim Ahmadiyah" untuk memperotes terhadap agama 
Islam. Di saat itu beritanya telah tersiar. 

 

AL-HAKIM NURUDDIN AL-BUHAIROWI 

 Selama ia tinggal di Sialkot Ghulam Ahmad Al Qodhiyani berhubungan 
dengan seorang dari pembesar para penyimpang bernama Al Hakim 
Nuruddin Al Buhairowi. Nuruddin ini dilahirkan tahun 1258 H bertepatan 
dengan tahun 1841 M di Buhairoh, propinsi Syahpor yang kini dikenal 
dengan Nama Sarkodha di Pakistan barat, Punjab. Dia belajar bahasa 
Persia, tulisan halus dan dasar bahasa arab, lalu diangkat manjadi juru 
bahasa Persia disekolah pemerintah Rawalpindi tahun 1858 M. 
kemudian dia diangkat manjadi direktor sebuah sekolah dasar dan 
menjabat jabatan ini selama empat tahun. Kemudian ia melepaskan 
jabatan ini dan tekun belajar serta pergi dari Rampor menuju ke 
Lucknow. Disana ia mempelajari kedokteran lama pada dokter disana 
bernama Al Hakim Ali Husain. Dia tinggal bersamanya selama dua 
tahun, kemudian pergi ke Hijaz tahun 1285 H bertemu dengan Syaikh 
Rohmatullah Al Hindy dan Syaikh Abdul Ghoni Al Mujaddidi di Madinah 
Al Munawaroh. Kemudian kembali ke negerinya dan terkenal sebagi ahli 
debat. Dia ditunjuk sebagai dokter kudus diwilayah Jimum, di daerah 
Kashmir selatan. Kemudian dipecat dari jabatannya tahun 1892 M. pada 
masa ia tinggal di Jimum itu ia mendengar Ghulam Ahmad Al Qodhiyani, 
kemudia manjadi erat hubungan persahabatannya. Ketika Ghulam mulai 
menyusun buku "Barohin Ahmadiyah" maka al Hakim menyusun buku 
dengan judul "Tashdiq Barohin Ahmadiyah". 

 Kemudian Al Hakim mulai mendorong Ghulam untuk mengaku Nabi. 
Disebutkan dalam buku "Sirothul Mahdi" halaman 99 bahwa dia berkata 
pada saat itu "Seandainya orang ini yakni Ghulam pindah ke Qodhiyan, 
maka ia dijumpai oleh Al Hakim ini, dan nampaknya ia menjadi pengikut 
Ghulam yang paling besar. Ghulam memulai pengakuannya sebagai 
seorang mujaddid (Pembaharu), kemudian menyatakan kepada 
manusia bahwa dialah al Mahdi yang ditunggu-tunggu itu. Dia di beri 
petunjuk oleh Al Hakim agar supaya mengaku dirinya itu sebagai Al 
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Masih yang dijanjikan, maka Ghulam menyatakan pada tahun 1891 M 
bahwa ia Al Masih yang dijanjikan itu. Dalam tulisannya ia mengatakan 
"Saya diutus sebagai mana seorang Al Masih diutus sesudah Kalimullah 
Musa. Setelah datang Kalimullah II, Muhammad, maka sesudah Nabi ini 
yang tingkah lakunya seperti Kalimullah, tidak boleh tidak tentu ada 
orang yang mewarisi kekuatan yang menyamai Al Masih, watak dan 
keistimewaannya. Turunnya itu tentu pada masa yang hampir sama 
dengan masa antara Kalimullah I dan Al Masih bin Maryam,yakni abad 
ke 14 hijriyah." Kemudian ia mengatakan pula: "Saya mempunyai 
persamaan-persamaan dengan fitrah Al Masih. Dan atas persamaan 
yang fitri ini orang yang lemah ini diutus atas nama Al Masih untuk 
merobohkan aqidah salib. Maka saya diutus untuk memecahkan baja 
dan membunuh babi-babi, karena saya telah turun dari langit bersama 
para malaikat yang berada dikanan kiriku". 

 Dia diajak bersekongkol oleh Nuruddin-sebagaimana ditegaskan sendiri 
oleh Ghulam Ahmad- untuk mehilangkan keraguan bahwa Damaskus 
yang dikenal itu, tetapi yang dimaksudkan dengan Damaskus ialah 
sebuah desa yang di diami oleh orang-orang yang berwatak Yazidiyah, 
dan kata Damaskus itu adalah kata Isti'aroh (pinjaman). 

 Kemudian ia mengatakan: "Desa Qodhiyan menyerupai Damaskus, 
maka saya turun untuk urusan penting di Damaskus ini. Yakni 
Qodhiyan" diujung timur dekat menara putih dari masjid, dimana orang 
yang masuk menjadi aman. Yakni masjid yang dibangunnya di 
Qodhiyan agar pergi haji kesana orang-orang pengikutnya yang murtad 
dari agama Islam, untuk menandingi masjidil Haram. Dia membuat 
menara putih disana untuk menyesatkan manusia, bahwa yang akan 
turun di menara putih itu adalah Al Masih, yakni dia sendiri. 

 

PENGAKUANNYA MANJADI NABI 

Ghulam Ahmad telah mengangkat seorang pengikutnya yang sesat 
manjadi Imam masjidnya di Qodhiyan, yang bernama Abdul karim. 
Abdul Karim ini adalah satu sayap Ghulam, karena sayap yang kedua 
adalah Al hakim Nuruddin sebagaimana yang dijelaskan oleh Ghulam 
sendiri. Pada tahun 1900 M Abdul Karim melakukan Khutbah Jumat, dia 
mengatakan,-sedang Ghulam juga ada-bahwa Mirza Ghulam Ahmad 
adalah utusan dari Allah,dan iman kepadanya adalah wajib. 
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Orang yang beriman kepada para nabi dan tidak beriman 
kepadanya berarti membeda-bedakan antara para Rosul dan 
bertentangan dengan firman Allah SWT mengenai sifat orang-orang 
mukmin, "Kami tidak membeda-bedakan antara salah seorang 
rosulnya". 

Khutbah ini menimbulkan perdebatan dan diskusi antara pengikut 
Ghulam yang menyakini bahwa dia seorang Mujaddid, seorang Mahdi 
yang ditunggu dan seorang Al Masih yang di janjikan. Setel;ah mereka 
mengingkarinya, maka Abdul Karim menyampaikan Khutbah lain pada 
jumat yang kedua dan berpaling kepada Ghulam, lalu berkata 
kepadanya: " saya yakin bahwa engkau nabi dan Rosul, kalau saya 
salah maka ingkatkanlah aku" setelah mereka selesai sembahyang dan 
Ghulam ingin pergi dari situ, maka ditahan oleh Abdul Karim. lalu 
Ghulam berkata: "deangan inilah aku beragama dan mengaku". 
Kemudian dia kembali kerumahnya, lalu terjadi pembicaraan ramai 
antara Abdul Karim dan beberapa orang, sehingga suaranya amat 
keras. Lalu Ghulam keluar dari rumahnya dan berkata: " hai orang-orang 
yang beriman, janganlah kamu mengeraskan suaramu melebihi suara 
Nabi". 

 

PENGAKUAANNYA BAHWA PINTU  

KENABIAN SENANTIASA TERBUKA 

 Ghulam menganggap bahwa pintu kenabian itu senantiasa terbuka. 
Yang demikian itu ditetapkan oleh anaknya Mahmud Ahmad, Khalifah 
kedua dari Qodhiyaniyin pada halaman 228 dari buku "Haqiqotun 
Nubuwah" ketika ia mengatakan: "diantara yang terang dari matahari 
pada jam 4.00 siang adalah bahwa pintu kenabian itu senantiasa 
terbuka". Dikatakan pada buku "Anwarul Khilafah" halaman 62: "mereka-
yakni kaum muslimin-beranggapan bahwa perbendaraan Allah telah 
habis, dan anggapan mereka itu tidak lain kecuali karena mereka tidak 
menghargai Allah menurut semestinya. Kalau tidak maka saya 
mengatakan bahwa tidak hanya datang seorang nabi, tapi beribu-beribu 
Nabi".  

 Dia berkata pada halaman 65 dari buku ini: "kalau ada ornag yang 
menghaluskan tajamnya pedang dikedua sisi leherku, kemudian 
meminta kepadaku agar aku berkata bahwa tidak akan datang seorang 
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nabi sesudah nabi Muhammad SAW, tentu aku akan mengatakan 
kepadanya bahwa dia dusta. Karena yang demikian itu boleh saja, 
bahkan akan datang beberapa nabi sesudahnya". Ghulam sendiri 
mengatakan pada halaman 14 dari buku "Risalatut Ta'lim"1, " Jangan 
kau kira bahwa itu adalah dahulu(Lampau) dan pada saat-saat sekarang 
ini tidak dianggap ada, bahwa ruh kudus dahulu telah turun dan tidak 
akan turun sekarang ini".betul, betul saya mengatakan bahwa setiap 
pintu mungkin juga buntu, tetapi pintu ruh kudus akan manjadi terbuka 
selama-lamanya".  

 Dia berkata pada halaman 9 dari "Risalatut Ta'lim" "Bahwa tiada tuhan 
selain dia yang memberikan wahyu kepadaku dan memperlihatkan 
untukku tanda-tanda yang besar. Dia yang menjadikan aku Al Masih 
yang dijanjukan untuk masa ini-tiada tuhan selain dia, tidak dilangit dan 
tidak pula dibumi. Orang yang tidak mempercayainya akan memperoleh 
penderitaan dan kemiskinan. Dan kami menerima dari padanya suatu 
wahyu yang lebih terang daripada matahari dan lebih jelas". 

 

PENGAKUANNYA BAHWA IA SEORANG  
NABI DAN RASUL YANG DI BERI WAHYU 

Ghulam berkata pada halaman 7 dan 8 dari catatan Ahmad2 "Di 
antara nikmat-Nya ialah bahwa Dia berdialog denganku dan berkata: 
"Engkau mulia di hadapan-Ku, Aku memilih engkau untuk-Ku". Dia 
berkata: "Engkau terhadap-Ku pada tingkat yang tidak diketahui 
makhluk". Dia berkata: "Engkau terhadap-ku dalam kedudukan 
persatuan-Ku dan sendirian-Ku". Dia berkata: "Hai Ahmadi! Engkau 
keinginan-Ku dan bersama-Ku? Engkau dipuji oleh Allah dari 
singgasana-Nya". Dia berkata: "Engkau Isa yang tidak disia-siakan 
waktunya. Orang seperti engkau adalah mutiara yang tidak disia-siakan, 
pemberani Allah pada baju nabi-nabi". Dia berkata: "Katakanlah! 
Sesungguhnya aku diperintah, dan saya orang yang pertama-tama 
iman". Dia berkata: ”Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan 
petunjuk wahyu Kami. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia 
kepada engkau hanyalah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah itu di 

                                                 
1
. Cetakan Rabwah, Pakistan 1386 M.  

2
. Cetakan tahun 1383, cetakan kelima. 
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atas tangan mereka". Dia berkata pula: "Dan kami tidak mengutus 
engkau kecuali sebagai rahmat bagi manusia". 

Ghulam berkata pula: "Diantara nikmat-Nya pula bahwa setelah 
melihat para pendeta terlalu rasak, dan melihat mereka berbuat 
sewenag-wenang di negeri, Dia mengutusku di kala taufan fitnah 
mereka dan bertumpuk-tumpuknya kegelapan mereka". Dia berkata: 
"Sesungguhnya engkau (mulia) hari ini di sisi Kami menjadi orang yang 
berkedudukan tinggi lagi dipercayai". "Karena itu aku telah dating dari 
hadirat Yang Maha Mulia". 

Ghulam berkata: "Maka Dia berdialog denganku dan memanggilku 
serta berfirman: "Aku mengutusmu kepada kaum yang rusak. Aku 
menjadikan engkau pemimpin bagi manusia, Aku menjadikan engkau 
Khalifah untuk memuliakan engkau, sebagaimana kebiasaan sunnah-Ku 
terhadap orang-orang terdahulu". 

Dia berkata pula: "Dia berdialog denganku dan berfirman: 
"sesungguhnya engkaulah Al-Masih bin Maryam daripada-Ku, engkau 
diutus untuk menyempurnakan apa yang dijanjikan sebelumnya oleh 
Tuhanmu Yang Maha Mulia. Sesungguhnya janji-Nya pasti akan 
terlaksana, Dialah Maha Paling Benar". "Dia memberi khabar kepadaku 
bahwa Isa, Nabi Allah, telah meninggal. Dia diangkat dari dunia ini dan 
menemui ajal, dan dia tidak akan kembali lagi". (catatan Ahmad, hal; 9). 

Dia berkata lagi pada hal, 63 dan 64 dari buku ini: "Sesungguhnya 
Allah telah memberi khabar gembira kepadaku dan berfirman: "Hai 
Ahmad, Aku mengabulkan segala permohonan-mu kecuali tentang 
sekutu-sekutumu. Lalu Dia mengabulkan permohonan-permohonan 
yang begitu banyak sehingga tidak dapat disebutkan di sini secara 
global, apalagi secara terperinci dan bagaimana sempurnanya. Kalau 
begitu, apakah kamu sekalian juga merintagiku dalam hal ini atau 
berbalik lagi berpaling"Dia berkata pada hal. 4 dari buku ”Mawahibur 
Rohman"3: ”Dia (Tuhanku) berdialog denganku di sisi-Nya, memperbaiki 
adabku, dan memberi wahyu kepadaku dengan rahmat-Nya, maka 
ikutilah apa yang diwahyukan-Nya". Juga berkata pada hal. 12 dalam 
buku "Al-Istifa'"4: ”Sesungguhnya aku adalah utusan Allah". Juga 
berkata pada hal. 17 buku ini: "Allah memberi nama Aku sebagai nabi". 

                                                 
3
. Cet. Rabwah tahun 1380. 

4
. Cet. Rabwah tahun 1378. 
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Berkata pula pada halaman 20 buku ini: "Aku telah diutus Allah di atas 
kepala orang seratus, untuk memperbaharui agama, menyinari muka 
agama, memecahkan salib, memadamkan api Nasrani dan mendirikan 
sunnah sebaik-baik manusia, dan juga untuk memperbaiki yang rusak 
dan membuat laku sesuatu yang tidak laku. Aku adalah Al-Masih yang 
dijanjikan dan al-Mahdi yang ditunggu-tunggu, dari Allah kepadaku 
dengan wahyu dan ilham. Dia berdialog denganku sebagaimana 
berdialog dengan rasul-rasul-Nya yang Mulia, serta menyaksikan 
kebenaranku dengan tanda-tanda yang kamu sekalian saksikan". 
Berkata pula pada hal. 25: "Aku diberi wahyu oleh Tuhanku dan Dia 
berfirman: "Aku memilih engkau dan mengutamakan engkau, maka 
katakanlah: aku ini diperintah dan aku yang pertama-tama beriman. 
Tuhan berfirman: Engkau terhadap-Ku berkedudukan per-satuan-Ku 
dan kesendirian-Ku. Maka tibalah saatnya engkau ditolong dan dikenal 
orang-orang, mereka dating dari segala penjuru yang dalam, engkau 
dibantu orang-orang yang diberi wahyu dari langit, datang kepadamu 
dari segala penjuru yang dalam". Demikianlah firman Tuhanku. 

Dia berkata dalam buku "al-Masih an-Nashiri fil Hind"5 hal 12 dan 
13: "Dia telah mengutusku agar aku memberi petunjuk kepada dunia 
tentang Tuhan Yang Haq dengan secara perdamaian dan kesabaran, 
agar aku mendirikan bangunan keteladanan Akhlaq yang tinggi bagi 
Islam. Tuhan telah memuliakan aku dengan tanda-tanda yang 
memberikan kepada orang-orang ang mencari kebenaran suatu 
ketenangan dan hiburan. Dia telah memperlihatkan kepadaku keajaiban-
keajaiban dan membukakan hal-hal yang ghaib dan rahsia masa depan, 
yang menjadi dasar pengetahuan orang-orang yang benar. Dia telah 
memberikan kepadaku ilmu pengetahuan yang ditentang oleh putra-
putra kegelapan dan anak-anak kebatilan". 

Dia berkata dalam buku "Hamamatul Busyra"6 hal. 60: "inilah 
sebabnya mengapa aku diutus oleh Allah, meskipun al-Masih sudah 
dahulu. Karena Dia tahu masaku seperti masanya, kaumku seperti 
kaumnya, dan Dia tahu sandal cocok dengan sandal. Maka Dia 
mengutusku sebelum datang azab dari langit, agar aku memberi 
peringatan kepada kaum sebagaimana nenek moyang mereka diberi 
peringatan, dan agar manjadi jelas jalan orang-orang yang berdosa". Dia 

                                                 
5
. Cetakan Rabwah. 

6
. Cet. Rabwah th. 1378 H. 
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berkata pula dalam buku "Tuhfatul Baghdad" hal 14: "Aku bersumpah, 
hai anak orang-orang yang mulia! Sungguh aku diutus dari Tuhan 
hamba-hamba. 

Dia berkata dalam buku "al-Khutbah al-Ilhamiyah"7 hal 6: "Aku 
dimandikan dengan air cahaya dan dibersihkan dengan mata air suci 
dari kotoran dan noda. Aku dinamakan oleh Tuhanku, Ahmad, maka 
mereka memujiku dan tidak mencaciku". Dia berkata pula pada hal. 8: 
"Hai manusia, Aku ini al-Masih al-Muhammadi, aku ini Ahmad al-Mahdi. 
Tuhanku bersamaku sampai hari liang kuburku dari hari buaianku. Aku 
diberi nyala api yang pemakan dan air yang lezat. Aku ini bintang akik 
dan hujan rohani". 

Dia berkata pada hal. 87: "Karena itu aku dinamakan oleh Allah 
dengan Adam dan al-Masih yang memperlhatkan kejadian Maryam, dan 
juga Ahmad yang maju dalam keutamaan, agar menunjukkan bahwa ia 
menghimpun pada diriku segala sifat-sifat nabi". Dia berkata pula: 
"Pengakuanku ialah aku ini rasul dan nabi". Bacalah majalah "al-Badr" 
nomor terbitan 5 Maret 1908 M dimana dinyata-kan: "Aku ini nabi sesuai 
dengan perintah Allah. Aku ini berdosa kalau mengingkari yang dimikian 
itu. Jika Allah lah yang menamakan aku nabi, mengapa aku 
mengingkarinya. Aku akan melaksanakan perintah ini sampai aku lewat 
dari dunia ini. (bacalah surat al-Masih yang dijanjikan kepada redaktur 
surat kabar "Akhbar Am" di Lahore. Al-Masih yang dijanjikan menulis 
surat ini hanya tiga hari saja sebelum wafatnya. Ditulis pada tanggal 23 
Mei 1908 M dan diterbitkan pada "Akhbar Am" pada tanggal 26 Mei 
1908 M pada hari wafatnya). 

"Kalimatul Fashl" tulisan Basyir Ahmad al-Qadhiyani yang dimuat 
dalam majalah "Review of Relegions" nomor 3 vol. 14, hal. 110, 
dikatakan: "Pengertian yang kita fahami mengenai syari'at Islam dari 
Nabi tidak mengizinkan untuk menyatakan bahwa al-Masih yang 
dijanjikan itu merupakan nabi majazi (tidak hakiki) saja, tetapi pasti 
merupakan nabi hakiki". (Haqiqotun Nubuwwah: tulisan Mirza 
Basyiruddin Mahmud Ahmad, hal; 174). Dan dikatakan pula dalam 
brosur kepada sahabat-sahabatnya yang berjudul "Syaraithud Dukhul fi 
Jama'atil Ahmadiyah"(Syarat-syarat masuk jama'ah Ahmadiyah) yang 
teksnya sebagai berikut: "Sesungguhnya al-Masih yang dijanjikan – 
yakni Ghulam Ahmad – adalah seorang utusan dari Allah swt, sedang 

                                                 
7
. Cet. Rabwah, th. 1377 H. 
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mengingkara utusan Allah adalah dosa besar yng dapat mengakibatkan 
hilangnya iman". 

 
MENIPU DAN MENGUTAMAKAN DIRINYA  
SENDIRI TERHADAP SEBAGIAN RASUL 

Ghulam Ahmad mempunyai kebiasaan menipu dan 
menyombongkan diri, maka ia membanjiri dirinya dengan pujian-pujian 
sekehendak hatinya. Di antara yang dikemukakannya dalam buku "al-
Istifta'" sebagai ucapan dari Allah kepadanya: "Engkau terhadap-Ku 
adalah setingkat dengan penyatuan-Ku dan penyendirian-Ku, engkau 
terhadap-Ku adalah setingkat dengan singgasana-Ku, engkau terhadap-
Ku adalah setingkat dengan anak-Ku". Dalam suatu tulisannya dalam 
buku "Ahmad Rasulu Alam al-Mau'ud" dia berkat: "Sebenarnya, Allah 
Yang Maha Kuasa telah menyampakian kepadaku bahwa al-Masih bagi 
keturunan Islam lebih besar daripada la-Masih bagi keturunan Musa". 
Yang ia maksud dari keturunan Islam adalah dia sendiri. Maka Ghulam 
Ahmad beranggapan bahwa ia lebih mulia daripada Isa a.s. di antara 
pengakuannya pula bahwa Allah swt telah berdialog dengannya 
demikian: "Aku menciptakan engkau dari inti Isa, sedang engkau dan Isa 
dari satu inti dan seperti satu benda". (Hamamatul Busyra). 

Dia menganggap dirinya lebih mulia daripada Isa, lalu berkata pada 
hal. 7 dari buku "Risalatut Ta'lim": "Ketahuilah dengan sebenar-benar-
nya bahwa Isa a.s. telah wafat, dan kuburannya di Sringer, Kashmir, 
kampong Khaniyar. Allah telah mengabarkan tentang wafatnya Isa 
dalam kitab suci yang mulia dan aku tidak mengingkari kedudukan al-
Masih an-Nashrani. Walaupun Allah telah mengabarkan bahwa al-Masih 
al-Muhammadi lebih mulia daripada al-Masih an-Nashrani, namun 
demikian aku tetap menghormati al-Masih benar-benar, karena ia 
penutup khalifah di kaalangan umat Musa, sebagaimana aku 
merupakan penutup khalifah di kalangan umat Muhammad. Demikian 
pula al-Masih an-Nashiri dijanjikan untuk agama Musa sbagaimana aku 
adalah al-Masih yang dijanjikan untuk agama Islam". Dia mengaku pula 
bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Muhammad saw dengan 
katanya dalam buku "Haqiqatun Nubuwah" hal. 257 karangan Mirza 
Basyir Ahmad, khalifah kedua: "Sesungguhnya Ghulam Ahmad itu lebih 
mulia daripada sebagian Rasul Ulul Azmi (mempunyai tingkat ketabahan 
yang tinggi)". 
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Dalam Jurnal "Al-Fadl" vol. 14 (29 April 1927 M) dikatakan: "dia 
lebih mulia daripada kebanyakan para nabi, dan mungkin juga lebih 
mulia dari semua nabi". 

Dalam jurnal al-Fadl vol. 5 di katakana: "tidak ada perbedaan antara 
shahabat nabi Muhammad saw dan murid-murid Mirza Ghulam Ahmad, 
hanya saja mereka itu pengikut misi pertama dan mereka ini pengikut 
misi kedua" (nomor 92 tanggal 28 Mei 1918 M). Dalam jurnal al-Fadl vol. 
3 dikatakan: "Mirza adalah Muhammad SAW". Ini sesuai dengan firman-
Nya: "Namanya Ahmad" (Anwarul Khilafah hal. 21), bahkan dikatakan 
pula tentang kelebihannya melebihi pemimpin orang-orang terdahulu 
dan orang kemudian SAW. Maka Ghulam Ahmad sendiri berkata dalam 
"al-Khutbatul Ilhamiyah" hal. 17: "Telah mulai nampak kerohanian Nabi 
Muhammad SAW pada ribuan kelima (begini) dengan cara-cara global. 
Pada waktu yang pendek itu kerohaniahan itu belum sampai ke puncak 
terakhirnya, tetapi langkah pertama sedang dalam proses peningkatan 
dan kesempurnaannya. Kemudian kerohaniahan itu pada ribuan 
keenam pada zaman al-Masih yang dijanjikan yakni Ghulam Ahmad 
telah nampak dalam bajunya yang paling megah dan phenomenanya 
yang paling tinggi". Dia menembahkan lalu menyanyikan lagu yang 
panjang dalam sebuah risalah tentang kemu'jizatan Ahmad: "Karena dia 
bulan yang bersinar manjadi gerhana, dan karena saya dua bulan 
(matahari dan bulan) yang bercahaya manjadi gelap, apakah engkau 
tidak percaya?." 

 
PENGAKUANNYA BAHWA DIA  

SETINGKAT DENGAN ANAK ALLAH DAN SETINGKAT  
DENGAN SINGGASANA 

Kemudian ia berkata pada hal. 82 dari buku "al-Istifta'" : "Engkau 
terhadap-Ku adalah setingkat dengan penyatuan-Ku dan penyendirian-
Ku, lalu tiba saatnya engkau dibantu dan dikenal di kalangan manusia. 
Engkau terhadap-Ku adalah setingkat dengan singgasana-Ku, engkau 
terhadap-Ku adalah setingkat dengan anak-Ku. Engkau terhadap-Ku 
adalah ditingkat yang tidak diketahui makhluk". 

 
KESEPAKATAN UMAT MUHAMMAD SAW BAHWA 

NABI MUHAMMAD SAW ADALAH RASUL PENUTUP  



 12 

DAN BAHWA TIDAK ADA NABI SESUDAHNYA 
DAN SIAPA YANG MENGINGKARI HAL ITU 

ADALAH KAFIR 

Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi dan rasul tanpa mem-
perdulikan al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' (kesepakatan) umat. Dalam 
ketiga pokok (dasar) ini ada alasan-alasan bahwa al-Mushthofa (pilihan) 
yakni nabi Muhammad SAW adalah akhir para Nabi dan Rasul. 

Adapun al-Qur'an, maka ada firman Allah SWT:  

 ما كاٌ حمند أبا أحد مً زجالكه ّلكً زسْل اهلل ّخامت اليبٔني.

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di 
antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. 

Menurut suatu Qiro'ah, kata "Khatim" dengan Ta' kasroh menjadi sifat 
bagi Nabi Muhammad, bahwa beliau adalah penutup para nabi, yakni 
tidak seorangpun sesudahnya yang mencapai tingkat kenabian. Barang 
siapa mengaku dirinya nabi, maka ia mengaku sesuatu yang ai tidak 
mempunyai kekuasaan apapun. Dan membaca "Khatam" dengan Ta' 
fahtah juga kembali kepada arti tersebut. Hal semacam ini disebutkan 
oleh ulama ahli bahasa, dan juga dilakukan oleh para ahli Tafsir dan 
para peneliti, serta Sunnah Shahihpun menjelaskan pengertian ini.  

Dalam Shahih Bukhori dan riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW bahwa 
beliau berkat:  

 كاىت بيْ إسسائٔل تسْسَه األىبٔاء كلنا ٍلك ىيب خلفُ ىيب ّإىُ ال ىيب بعدٖ.

Bani Israil dahulu diperintah oleh para Nabi, setiap ada seorang 
nabi yang meninggal tentu digantikan oleh seorang nabi yang lain. 
Sesungguhnya tidak ada seorang nabi sesudah aku. 

Dalam Shohih Bukhori dari Abu Hurairah bahwa nabi SAW 
bersabda:  

إٌ مثلٕ ّمثل األىبٔاء مً قبلٕ كنثل زجل بيى بٔتا فأحسنيُ ّأللنُ إال مْ نب لبين  منً شآّن   ف عنل        

 أىا اللبي  ّأىا خامت اليبٔني ".الياس ٓطْفٌْ بُ ّٓع بٌْ لُ  ّٓقْلٌْ: ٍال ّ عت ٍرِ اللبي   قال: " ف
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Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan nabi-nabi 
sebelumku adalah seperti orang yang membangun sebuah rumah, lalu 
memperbaiki dan memperindahnya, kecuali suatu tempat bata dari 
sebuah sudut, lalu orang-orang mulai mengelilinginya dan mengagumi-
nya. Mereka berkata: "Mengapa tidak diletakkan bata ini?". Maka akulah 
bata itu, dan akulah penutup para nabi. 

Menurut riwayat Muslim dari Jabir r.a: 

 فأىا اللبي  جئت فختنت األىبٔاء.

Maka akulah tempat bata itu, aku datang, lalu aku menutup atau 
mengakhiri nabi-nabi. 

Atas dasar ini maka terjadilah kesepakatan kaum muslimin, dan 
menjadi pengetauan agama yang perlu. Imam Ibnu Katsir berkata dalam 
menafsirkan "Khatamin Nabiyyin" bahwa: "Allah SWT telah 
mengabarkan dalam kitabNya, dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya 
yang mutawatir, bahwa tidak ada seorang nabi sesudahnya. Hendaknya 
mereka tahu bahwa siapa yang mengaku tingkat ini sesudahnya adalah 
dusta, bohong, dajjal dan penyesat".  

Al-Alusi dalam tafsirnya mengatakan: "Bahwa Nabi Muhammad SAW itu 
penutup para Nabi telah diucapkan oleh al-Qur'an, diakui oleh Sunnah 
dan disepakati oleh ummat. Maka orang yang mengaku sebaliknya 
adalah kafir". 

 

PENAFSIRAN QODHIYANI MENGENAI 
" KHATAMUN NABIYYIN " 

Dikatakan pada hal. 7 dari "Risalatut Ta'lim": "Maka tidak ada 
seorang Nabi sesudahnya secuali orang yang dianugerahi selendang 
Muhammadiyyah menurut cara ikutan". Di antara segi penafsirannya 
ialah membawakannya untuk hadits "La Nabiyya Ba'dahu", dengan 
pengertian bahwa tidak ada seorang nabi sesudahnya dari selain 
umatnya. Cara penafsiran dicurinya dari seorang pengaku Nabi lainnya 
bersama Ishaq al-Akhras. Dia muncul di masa as-Saffah. Dia mengaku 
ada dua malaikat datang kepadanya dan memberi kabar gembira 
dengan kenabian, lalu ia berkata kepada mereka: "Bagaimana demikian, 
padahal Allah SWT telah memberitakan dari nabi Muhammad SAW 
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bahwa beliau penutup para Nabi?" kedua malaikat itu lalu menjawabnya: 
"Engkau betul, tetapi yang dimaksudkan oleh Allah dengan itu ialah 
bahwa beliau adalah penutup nabi-nabi dari selain agamanya". Maka 
orang-orang Qadhiyani telah menafsirkan "Khatamin Nabiyyin" untuk 
pertama kali dalam sejarah kaum muslimin, bahwa nabi Muhammad 
SAW adalah khatam para nabi, yakni stempel mereka. Maka setiap nabi 
yang lahir sekarang sesudahnya, kenabiannya tentu diberi stempel (cap) 
dengan cap pengesahan dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu dia 
mengatakan: "al-Masih yang di janjikan pada cap para nabi, yang 
dimaksud ialah bahwa suatu kenabian atau seorang Nabi tidak mungkin 
dibenarkan sekarang ini, kecuali dengan stempel Nabi Muhammad 
SAW". Sebagaimana setiap kertas tidak dibenarkan dan dipegangi 
kecuali bila dicap dengan stempel, maka demikian pula setiap kenabian 
yang tidak dicap dengan stempel dan pengesahan Nabi Muhammad 
SAW, maka tidak sah". 

Malfudhat Ahmadiyah (yang disusun oleh Muhammad Manzhur 
Ilahi al-Qadhiyani) hal. 290: "Jangan engkau ingkar bahwa Rasul yang 
mulia Muhammad SAW adalah Khatam para nabi, tetapi khatam ini 
maksudnya bukan seperti yang difahami kebanyakan manusia, karena 
dia bertentangan sama sekali dengan kebesaran, kemuliaan dan 
ketinggian Rasul yang mulia SAW. Yaitu bahwa artinya adalah bahwa 
Nabi SAW telah melarang umatnya untuk menikmati kenabian yang 
besar. Tetapi yang dimaksud ialah bahwa beliau SAW adalah khatam 
para nabi, yakni stempel mereka. Maka tidak ada nabi sekarang ini 
kecuali orang yang dibenarkan oleh boleh SAW. Dengan pengertian ini 
kami percaya bahwa Rasul Mulia SAW adalah khatam para nabi". 
(Nomor jurnal al-Fadhl yang terbit tanggal 22 September 1939 M). 

"Khatam ialah stempel. Kalau nabi Muhammad SAW itu stempel, 
maka bagaimana ia menjadi stempel kalau pada umatnya tidak ada 
nabi". (nomor al-Fadhl yang terbit tanggal 22 Mei 1922 M) sebuah jurnal 
harian yang sejak dahulu terbit dari Qadhiyan sebelum pembagian 
Negara, dan sekarang terbit dari Rabwah. Jurnal ini merupakan suara 
resmi golongan Qadhiyani.  

 
 

PENGAKUANNYA BAHWA NABI-NABI 
MENYAKSIKANNYA 
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Dia mengaku bahwa Nabi Shalih r.a menyaksikannya, lalu katanya 
pada hal. 62 dari "Tulisan Ahmad": "Nabi Sholih telah menyaksikan 
kebenaranku sebelum da'wahkku", dan ia bersabda bahwa dia adalah 
al-Masih yang akan datang, dan ia menyebut namaku dan nama 
desaku. Dia berkata kepada pemudanya, ialah yang akau diberi kabar 
dari Tuhanku, maka ambillah dariku ini wasiatku". 

 
KONTRADIKSINYA MENGENAI TURUNNYA AL-MASIH AS. 

Kadang-kadang mengingkari, menetapkan dan Menafsirkannya.  
kadang-kadang mengingkari diangkatnya al-Masih, 

Menetapkan dan menafsirkannya. 
Dia berkata pada "Tulisan Ahmad" hal. 47: "Kamu sekalian telah 

mendengar bahwa kami mengatakan tentang turunnya al-Masih, dan 
disertai dengan keterangan yang tegas, dan bahwa hal itu adalah suatu 
hak kewajiban. Tidak patut bagi kita dan bagi seseorang untuk 
menentang / berpaling daripadanya seperti orang-orang yang membuat 
kerusakan, atau sakit hati untuk menerimanya seperti orang-orang yang 
besar kepala". 

Dia berkata pada "Hamamatul Busyra" hal. 11: ”Aku mengira 
setelah penamaan itu bahwa al-Masih yang dijanjikan itu keluar. Aku 
tidak mengira bahwa dialah aku, sampai nampak rahasia yang 
tersembunyi yang disembunyikan Allah terhadap kebanyakan hamba-
Nya sebagai cobaan daripada-Nya. Aku dinamai Tuhanku dengan Isa 
bin Maryam dalam ilham-Nya. Tuhan berfirman: "Hai Isa, sesungguhnya 
Aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmlu dan mengangkat 
kamu kepada-Ku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, 
dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang 
yang kafir hingga hari Kiamat. Kami menjadikan kamu Isa bin Maryam. 
Engkau terhadap-Ku dalam kedudukan yang tidak diketahui makhluk. 
Engkau terhadap-Ku sama dengan penyatuan-Ku dan penyendirian-Ku. 
Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi Kami menjadi orang yang 
berkedudukan tinggi lagi dipercaya". 

Dan dia berkata pula pada hal. 38: ”Tidakkah mereka merenung-
kan bahwa Allah tidak akan melihat suatu peristiwa besar yang akan 
terjadi kecuali menyebutkannya di dalam al-Qur'an. Bagaimana dia 
melewatkan peristiwa turunnya al-Masih, padahal begitu besarnya dan 
tinggi keajaibannya. Mengapa Dia melewatkannya kalau hal itu suatu 
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kebenaran?. Dia telah menyebutkan kisah Nabi Yusuf dan berfirman: 
Aku menceritakan kepadamu kisah yang paling bagus. Dia telah 
menyebutkan kisah Ashhabul Kahfi dan berfirman: mereka termasuk 
tanda-tanda kekuasaan Kami yang mengherankan. Tetapi Tuhan tidak 
menyebutkan sedikitpun tentang turunnya Isa dari langit tanpa 
menyebutkan wafatnya. Seandainya turunnya itu benar, niscaya al-
Qur'an tidak akan melewatkan kisah ini dan niscaya akan 
menyebutkannya dalam surat yang panjang. Dan tentu saja kana 
menjadikan kisah tersebut lebih baik daripada semua kisah, karena 
keajaibannya mengkhusus dan tidak ada tandingannya dalam kisah-
kisah yang lain, serta tentu saja dijadikan sebagai tanda bagi umat akhir 
zaman. Inilah bukti yang nyata bahwa kata-kata tersebut tidak 
dimaksudkan untuk pengertian hakiki. Yang dimaksudkan dengan kata-
kata tersebut dalam hadits adalah seorang mujaddid (pembaharu) besar 
yang datang sesudah al-Masih yang menandingi dan menyerupainya. 
Dan nama al-Masih diberikan kepadanya, sebagaimana nama sebagian 
diberikan kepada sebagian yang lain dalam alam impian". 

Dikatakan pula pada hal. 41 dari buku ini: "Mereka mengatakan 
bahwa al-Masih turun dari langit dan membunuh dajjal serta memerangi 
Nashrani. Pendapat-pendapat ini telah timbul dari kesalahfahaman dan 
kurang memikirkan kata-kata Katamun Nabiyyin". 

 

PENAFSIRANNYA TENTANG TURUNNYA MALAIKAT DAN 
ANGGAPANNYA BAHWA MEREKA ITU ANGGOTA BADAN ALLAH 

Dia mengatakan dalam buku "Hamamatul Busyra" hal. 98: 
”Perhatikanlah malaikat-malaikat itu, bagaimana mereka dijadikan oleh 
Allah sesuai anggota badan-Nya". 

Dikatakannya pula dalam buku "Tuhfatul Baghdad" hal. 34: "Kami 
beriman kepada malaikat Allah serta kedudukan dan barisan mereka. 
Kami beriman bahwa turun mereka itu seperti turunnya cahaya, bukan 
seperti kepergian manusia dari rumah ke rumah yang lain, dan mereka 
tidak bergeser dari tempat kedudukannya". 

 
PERSAHABATAN DENGAN KOLONIALIS INGGRIS DI INDIA 

DAN MEMBATALKAN JIHAD 
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Ghulam berkata pada hal. 15 dari buku "Tiryaqul Qulub": "Aku telah 
menghabiskan umurku untuk pemerintah Inggris dan menolongnya. 
Untuk melarang jihad dan wajib taat kepada penguasa Inggris. Aku telah 
mengarang buku-buku dan brosur-brosur yang kalau dihimpun 
seluruhnya akan memenuhi lima puluh almari. Semua buku-buku ini 
telah disebarluaskan di negara-negara Arab, Mesir, Syiria, Kabul dan 
Romawi. Dan berkata di tempat lain: "Sejak masa mudaku – dan 
sekarang aku sudah mencapai usia 60 tahun – aku telah berjuang 
dengan lisan dan penaku untuk membelokkan hati kaum muslimin agar 
setia kepada pemerintah Inggris, memberi nasehat kepadanya dan 
kasih sayang kepadanya. Dan aku telah menghilangkan ide jihad yang 
dianut oleh orang-orang bodoh mereka, dan yang melarang mereka 
untuk setia kepada pemerintah ini. Dilampirkan pada buku "Syahadatul 
Qur'an" dan "Tulisan Ghulam Ahmad al-Qodhiyani" cet. VI, hal. 10. dan 
dikatakan dalam buku itu juga: "aku percaya setiap bertambah dan 
makin banyak pengikutku, maka makin sedikit orang-orang yang 
mencintai jihad. Karena dengan iman bahwa aku ini al-Masih atau al-
Mahdi orang harus mengingkari jihad". Hal. 17. 

Ia berkata di tempat lain: "Aku telah mengarang puluhan buku-buku 
berbahasa Arab, Persia dan Urdu, dimana aku menjelaskan bahwa jihad 
tidak boleh sama sekali melawan pemerintah Inggris yang berbuat baik 
kepada kita. Tetapi, sebaliknya, setiap orang muslim harus taat kepada 
pemerintah ini dengan segala keikhlasan hati. Aku telah mengeluarkan 
biaya yang besar untuk mencetak buku-buku itu, kemudian kukirimkan 
ke negara-negara Islam, sedangkan aku yakin bahwa buku-buku ini 
sangat berpengaruh besar pada penduduk negeri ini (India). Para 
pengikutku telah membentuk suatu jama'ah yang hatinya penuh dengan 
kesetiaan kepada pemerintah ini dan nasehat kepadanya, mereka 
benar-benar amat besar kesetiaannya. Aku yakin bahwa mereka itu 
adalah berkah bagi negeri ini dan setia kepada pemerintah ini serta 
mati-matian dalam pengabdiannya". (dari surat yang ditujukan kepada 
pemerintah Inggris, tulisan Ghulam Ahmad). 

Ghulam berkata: "Pemerintah ini (yakni pemerintah Inggris) telah 
terlalu baik kepada kita, dan ia mempunyai tangan-tangan dari kita dan 
tangan-tangan yang mana, sehingga kita keluar dari sini (yakni batas 
negara ini) yang tidak mungkin kita berlindung kepada Mekah, atau 
Konstantinople. Maka bagaimana mungkin, kalau begitu, akan terlintas 
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dalam hati kita untuk buruk sangka kepada pemerintah ini?". (al-
Malfudhatul Ahmadiyah jilid; I, hal. 146). 

Dikatakan pula: "Tidak mungkin aku melakukan pekerjaanku ini 
sebaik-baiknya di Mekah, atau Madinah, atau Romawi, atau Syiria, atau 
Persia, atau Kabul, tetapi di bawah pemerintah ini yang selalu aku 
do'akan untuk mulia dan menang". (tablighur Risalah karangan Mirza 
Ghulam Ahmad jilid. VI hal. 69). 

Dikatakan pula: "Maka berfikirlah sedikit, bumi mana di dunia ini 
yang dapat menampung kamu jika kamu berpisah dengan naungan 
pemerintah ini? Sebutkanlah kepadaku sebuah pemerintah yang 
menerima kamu dalam pengakuannya? Setiap pemerintah Islam 
menggigit ujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu, 
menanti-nanti marabahaya yang menimpa kamu, dan menungggu 
kesempatan untuk membunuh kamu, karena kamu menurut 
pandangannya telah menjadi kafir dan murtad. Maka ketahuilah nilai 
kenikmatan Tuhan ini (kenikmatan adanya pemerintah Inggris). 
Ketahuilah dengan ilmul yakin bahwa Allah SWT tidak akan mendirikan 
pemerintah Inggris di negeri ini kecuali untuk kebaikan dan 
kepentinganmu. Karenanya, bila pemerintah ini ditimpa suatu bencana, 
maka bencana itu akan membinasakan kamu semuanya juga". Apabila 
kamu menginginkan bukti apa yang aku katakan tadi, maka bernaunglah 
kamu kepada pemerintah lain, dan ketika itulah kamu akan tahu apa 
yang akan menimpamu. 

Ingatlah, bahwa pemerintah Inggris adalah rahmat bagimu dan 
berkah. Dialah benteng yang didirikan Allah untuk memeliharamu. 
Ketahuilah nilainya dalam lubuk hatimu dan jiwamu, Inggris seribu kali 
lebih baik bagimu daripada orang-orang Islam yang yang menentang 
kamu, karena mereka tidak ingin menghinakan kamu dan tidak 
berpendapat wajib membunuhmu (Nashihatul Ghaliyah lil Jama'ah – 
nasehat berharga kepada jama'ah, dari Mirza Ghulam Ahmad, termuat 
dalam Tablighur Risalah jilid. I hal. 123). 

Mirza menulis dalam bukunya "Tiryaqul Qulub" cet. Dhiya'ul Islam 
di Qidhiyan tanggal 28 Oktober 1902 M – lampiran III dengan judul 
"Permintaan rendah hati kepada pemerintah tinggi", katanya:  

"Sejak 20 tahun aku senantiasa menerbitkan dengan semangat hati 
buku-buku dengan bahasa Persia, Arab, Inggris, dan Urdu, di masa 
dinyatakan berulang-ulang bahwa diantara kewajiban kaum muslimin, 
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yang mereka berdosa di sisi Allah bila meninggalkannya ialah harus 
menjadi pembantu yang ikhlas dan setia kepada pemerintah ini, 
mengekang tangannya dari jihad, menantikan al-Mahdi yang penumpah 
darah, dan anggapan-anggapan lemah lainnya yang tidak mungkin 
penetapannya selalu dari al-Qur'an. Dan bahwa mereka itu bila tidak 
mau menghentikan kesalahan ini, maka paling sedikit harus tidak 
mengingkari kenikmatan pemerintah yang baik budi ini, dan jangan 
berdosa di sisi Allah dengan tidak setia kepadanya". (Hal. 307) 

Kemudian dalam permintaan yang rendah hati itupun dinyatakan: 
"Maka tibalah saatnya bagiku untuk mengatakan kepada pemerintahku 
yang baik budi dengan segala keberanian, bahwa inilah pengabdianku 
yang kulakukan selama 20 tahun yang lalu, yang tidak mungkin 
dilakukan semacam ini oleh suatu keluarga Islam di India Inggris. Jelas 
pulalah bahwa apa yang lampau dalam mengajarkan manusia tentang 
ajaran-ajaran tersebut dalam waktu yang panjang yaitu 20 tahun, tidak 
mungkin dari seorang munafik atau yang cinta dirinya sendiri, tetapi itu 
dan seorang yang hatinya setia dan benar-benar kepada pemerintah 
ini". 

Dikatakannya pula pada hal. 309 dan 310: "Sungguh aku 
mengatakan dan mengaku bahwa aku ini orang muslim yang paling 
setia dan banyak nasehat kepada pemerintah Inggris, karena ada tiga 
faktor yang membuat aku ini meningkatkan kesetiaanku kepada 
pemerintah tersebut sampai ke tingkat pertama. Pertama pengaruh 
almarhum ayahandaku, kedua bantuan dari pemerintah yang tinggi ini, 
dan ketiga ilham dari Allah SWT". Demikian Mirza menulis dalam 
lampiran bukunya "Syahadatul Qur'an" dengan judul "Kata-kata baru 
untuk mengharapkan perhatian pemerintah", dia katakan: "Sesungguh-
nya agama yang kulahirkan kepada manusia terus menerus ini ialah 
bahwa agama Islam itu terbagi menjadi dua bagian: Pertama: taat 
kepada Allah SWT, dan Kedua: taat kepada pemerintah yang menegak-
kan keamanan, menaungi kita dengan naungannya dan melindungi kita 
dari orang-orang yang zhalim. Pemerintah ini ialah pemerintah Inggris". 
(Hal. 3) 

Dikatakan: "Pekerjaan ppenting yang aku lakukan dengan lisan 
dan penaku sejak permulaan masaku di dalam hidup ini sampai hari ini 
di mana aku berusia 60 tahun adalah mengubah hati kaum muslimin 
menjadi cinta, setia dan ikhlas serta patuh yang murni kepada 
pemerintah Inggris, dan menghilangkan dari jiwa sebagian orang-orang 
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yang bodoh itu anggapan-anggapan salah seperti jihad dan lain 
sebagainya yang menghalangi mereka untuk suci hatinya dan 
membelokkan mereka dari hubungan-hubungan yang didasarkan atas 
keikhlasan". Hal. 10. 

Sebentar setelah itu ia menulis:  

"Aku tidak hanya berusaha untuk mengisi hati kaum muslimin India 
Inggris dengan ketaatan yang ikhlas kepada pemerintah Inggris saja, 
akan tertapi juga mengarang buku-buku yang banyak dalam bahasa 
Arab, Persia dan Urdu untuk menjelaskan kepada penduduk negara-
negara Islam bagaimana kita menghabiskan masa-masa hidup kita 
dengan merasakan aman dan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, 
dan kemerdekaan, dalam pangkuan pemerintah Inggris dan di bawah 
naungannya yang rindang". (hal. 10). Dikatakan pula: "Aku benar-benar 
yakin bahwa sebesar banyaknya pengikutku itulah maka makin sedikit 
orang-orang meyakini masalah jihad, karena semata-mata iman 
kepadaku adalah ingkar kepada jihad". (hal. 17). Dikatakan: 
"Sesungguhnya kau walaupun aku pergi ke Rusia untuk da'wah 
Ahmadiyah, tetapi oleh karena kepentingan Ahmadiyah dan kepentingan 
pemerintah Inggris itu sama, maka setiap aku mengajak manusia 
kepada golonganku aku merasa berkewajiban untuk mengabdikan diri 
kepada pemerintah Inggris pula". (dari keterangan Muhammad Amin, 
penyeru Qodhiyani, yang dimuat dalam majalah al-Fadhl nomor terbit 
tanggal 28 September 1922 M). 

Dia berkata: "Sebenarnya pemerintah Inggris itu sorga bagi kita. 
Jama'ah Ahmadiyah senantiasa maju ke depan di bawah naungannya. 
Maka apabila kamu sedikit minggir dari taman sorga ini ke samping, 
maka kamu mengetahui bagaimana turun di atas kepalamu hujan yang 
menakutkan dari panah-panah berbisa. Karena itu mengapa kita tidak 
berterima kasih kepada pemerintah ini, padahal kepentingan kita 
bersatu dengan kepentingannya. Kehancurannya tidak lain adalah 
kehancuran kita, dan kemajuannya tidak lain adalah kemajuan kita. 
Maka dimanapun daerah pemerintah ini meluas, akan nampak bagi kita 
medan-medan penyebaran da'wah". (nomor al-Fadhl yang terbit 19 
Oktober 1915 M). 

Dikatakan: "Hubungan golongan Ahmadiyah dengan pemerintah 
Inggris tidaklah seperti hubungan jama'ah-jama'ah lainnya. Karena 
tuntutan keadaan kita berbeda dengan lainnya. Kita beranggapan 
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bahwa apa yang berguna bagi kita. Betapapun luasnya pemerintah 
Inggris itu namun tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk 
maju ke depan. Apabila pemerintah menghadapi kesulitan – mudah-
mudahan Tuhan tidak mengizinkan – maka kita tidak mungkin hidup 
dengan tentram". (Dari pengumuman Khalifah Qodhiyani, disiarkan pada 
nomor al-Fadhl terbitan 27 Juli 1918 M). 

Dikatakan dalam buku al-Istifta' hal. 59: "Seandainya tidak ada 
pedang pemerintah tentu aku melihat kamu seperti Isa melihat orang-
orang kafir. Karena itu kita bersyukur kepada pemerintah ini, bukan 
untuk berpura-pura tetapi untuk mensyukuri ni'mat. Demi Allah, kita 
melihat di bawah naungannya suatu ketentraman yang tidak bisa 
diharapkan dari pemerintah Islam pada dewasa ini. Oleh karena itu, 
maka kita tidak boleh angkat senjata terhadap mereka dengan jihad. 
Kaum muslimin semuanya diharamkan untuk memeranginya dan 
bangun untuk menyerang dan merusak. Hal itu disebabkan karena 
mereka telah berbuat baik kepada kita dengan berbagai pemberian. 
Balasan kebaikan hanyalah kebaikan pula. Dan tidak mengherankan 
bahwa pemerintah mereka itu bagi kita adalah perlindungan keamanan, 
dan dengan pemerintah itu kita berlindung dari kezaliman orang-orang 
masa kini".  

Dia katakan juga: "Malam di bawah naungannya lebih baik 
daripada siang yang kita lihat di bawah naungan orang-orang Musyrik. 
Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Kalau kita tidak bersyukur, 
maka kita berdosa. Pendek kata: kita mendapati pemerintah ini 
termasuk orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah mewajibkan 
kepada kita agar kita bersyukur. Karena itu, kita berterima kasih kepada 
mereka dan tidak menginginkan untuk mereka kecuali kebaikan". 

Dikatakannya pada hal. 76 buku ini: "Kemudian Allah 
mengembalikan beberapa kota kepada ayahandaku pada masa 
kerajaan Inggris". Dan dikatakan ppda "Hamamatul Busyra" hal. 56: 
"Kami hidup di bawah naungannya dengan tentram, sehal wal afiat dan 
kemerdekaan sempurna". 

Dikatakan pula dalam buku tersebut: "Demi Allah, seandainya kita 
pindah ke negara raja-raja Islam tentu kita tidak akan melihat keamanan 
dan keenakan yang melebihi ini. Dia telah berbuat baik kepada kita 
dengan mutiara-mutiara yang tidak dapat kita syukuri". Katanya lagi: 
"Maka menurut aku, rakyat India yang muslim tidak boleh mengikuti 
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jalan orang-orang pemberontak, mengangkat senjata terhadap kerajaan 
yang baik hati ini, atau membantu seseorang dalam hal ini, atau bekerja 
sama dengan orang-orang penentang untuk berbuat jahat dengan 
perkataan, perbuatan, isyarat, harta atau rencana-rencana perusah. 
Tetapi itu semua adalah haram qoth'i (pasti). Siapa yang menginginkan-
nya adalah berdosa kepada Allah dan Rasul-Nya serta sesat yang 
nyata. Bahkan berterima kasih itu wajib, dan siapa yang tidak berterima 
kasih kepada manusia maka berarti tidak berterima kasih kepada Allah. 
Meyakiti orang yang berbuat baik adalah kejahatan, keburukan dan 
keluar dari jalan keadilan dan agama Islam. Allah tidak menyukai orang-
orang yang melapaui batas". 

Ghulam ini telah berpura-pura tidak tahu tentang ayat-ayat jihat 
dalam Kitabullah (al-Qur'an), dan juga berpura-pura tidak tahu tentang 
Hadits-hadits mutawatir dari Rasulullah SAW mengenai jihad dan 
keutamaannya, dan bahwa jihad itu berlangsung sampai hari kiamat. 

 
HAJI KE QADHIYAN DAN MASJIDNYA ADALAH MASJIDIL AQSHA, 

GHULAM ADALAH HAJAR ASWAD 

Jurnal al-Fadhl nomor 1848 vol. X terbitan Desember 1922 M. telah 
menyiarkan pengumuman bagian pendidikan di Qadhiyan: "orang yang 
mengunjungi kubah putih al-Masih yang dijanjikan dianggap ikut andil 
dalam berkah yang dikhususkan untuk kubah hijau Nabi Muhammad di 
Madinah. Alangkah celakanya orang yang melarang dirinya untuk 
bersenang-senang dalam haji akbar ke Qadhiyan ini". Orang-orang 
Ahmadiyah Qadhiyan berkeyakin-an bahwa Qadhiyan itu salah satu dari 
tiga tempat suci. Mahmud Ahmad, seorang khalifah Qodhiyan, berkata: 
"Allah telah mensucikan ketiga tempat suci ini (Mekah, Madinah dan 
Qadhiyan) dan memilih ketiganya ini untuk lahirnya wahyu-wahyu-Nya". 
(al-Fadhl 3 September 1935 M). 

Ahmadiyah Qodhiyaniyah maju selangkah lagi, lalu menterapkan 
untuk Qodhiyan ayat-ayat yang diturunkan di negeri Allah al-Haram dan 
Masjidil Aqsha yang diberkahi. Ghulam Ahmad berkata dalam footnote-
nya terhadap "Barahin Ahmadiyah": "Bahwa firman Allah: 

 ّمً دخلُ كاٌ آميا.
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Adalah tepat untuk mesjid Qadhiyan" (hal.558) dan berkata dalam 
syairnya yang terjemahannya sebagai berikut: "Bumi Qadhiyan berhak 
dihormati, dan dari serangan makhluk ia merupakan bumi Haram" (Dar 
Tsamin, kumpulan kata-kata Ghulam Ahmad, hal. 52). Dalam jurnal al-
Fadhl vol. 20, no.23 dinyatakan: "Yand dimaksud dengan Masjidil Aqsho 
dalam firman Allah: 

 بعبدِ لٔال مً املس د احلساو إىل املس د األقصى الرٖ بازكيا حْلُ. سبحاٌ الرٖ أسسى

Adalah masjid Qodhiyan. Kalau Qadhiyan menandingi negeri mulia 
(Mekah) dan mungkin pula melebihinya, maka tentu saja bepergian ke 
sana sama dengan haji, bahkan melebihinya. Disebutkan dalam jurnal 
al-Fadhl jilid 20 nomor 66: "Haji ke Qadhiyan adalah haji naungan ke 
Baitul Haram (negeri mulia)". Kemudian ditambahkan oleh jurnal 
"Bigham Shulh" suara resmi Cabang Lahore lalu menyiarkan: "Bahwa 
Haji ke Mekah tanpa haji ke Qadhiyan adalah haji yang kering lagi 
kasar, karena haji ke Mekah sekarang ini tidak menjalankan misinya dan 
tidak memenuhi kewajibannya". (vol. 21, nomor 33). 

 
PENGUBAHAN AL-QUR'AN DENGAN DALIH ILHAM  

DAN CONTOH-CONTOHNYA 

Ghulam berkata dalam "Hamamatul Busyra" hal. 10: "Dia 
berfirman: Hai Ahmad, semoga Tuhan memberi berkah kepadamu. 
Engkau tidaklah melempar ketika engkau melempar itu, tetapi Allah-lah 
yang melempar. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum 
sebagaimana nenek moyang mereka diberi peringatan, dan agar supaya 
jelas pula jalan orang-orang yang berdosa. Dia berfirman: katakanlah; 
jika aku membuat-buat nasehat itu, maka hanya akulah yang memikul 
dosaku. Dialah yang mengurus utusan-Nya dengan petunjuk dan agama 
haq untuk memenangkan atas segala agama. Tidak ada seorangpun 
yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Sesungguhnya 
Kami memelihara kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang 
mengolok-olokkan kamu. Dia berfirman pula: Engkau mempunyai bukti 
yang nyata dari Tuhanmu, sebagai rahmat daripada-Nya, dan engkau 
dengan anugerah-Nya bukanlah termasuk orang-orang gila. Mereka 
menjadikan engkau takut kepada selain Allah. Sesungguhnya dengan 
mata kepalaku sendiri engkau kunamakan Mutawakkil (yang 
bertawakkal), engkau dipuji oleh Allah dari singgasana-Nya. Dan tidak 
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akan rela terhadap engkau orang-orang Yahudi dan Nashrani. Mereka 
membuat tipu daya, sedang Allah Maha Pembalas tipudaya itu, Allah 
adalah sebaik-baik pembalas tipudaya". Ghulam berkata dalam buku 
"al-Istifta' hal.77: "Dia mengajak bicara kepadaku dengan kata-kata yang 
Kami sebutkan sedikit pada kesempatan ini. Kita mempercayainya 
sebagai kita iman kepada kitab Allah pencipta manusia. Inilah kalimat-
kalimat itu:  

Bismillahir Rohmani Rohim 

Hai Ahmad, semoga Allah memberi berkah kepadamu. Engkau 
tidak melempar ketika engkau melempar, tetapi Allahlah yang 
melempar. Yang Maha Rahman (Kasih Sayang) telah mengajarkan al-
Qur'an agar engkau memberi peringatan kepada kaum sebagaimana 
nenek moyang mereka diberi peringatan, dan agar supaya jelas jalan 
orang-orang yang berdosa. Katakanlah: Sesungguhnya aku ini 
diperintah, dan akulah yang pertama kali beriman. Katakanlah: telah 
datang kebenaran dan binasalah yang batil, sesungguhnya yang batil itu 
pasti akan binasa. Katakanlah: Berkah dari Nabi Muhammad SAW, lalu 
mendapat berkah dari ilmu belajar. Katakanlah: Allah, kemudian 
biarkanlah mereka itu bermain dalam menyelami mereka. Katakanlah: 
Jika aku membuat-buat nasehat itu, maka hanya akulah yang memikul 
dosaku yang keras. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang 
membuat-buat kebohongan terhadap Allah?, Dialah yang mengutus 
rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang haq untuk 
memenangkannya di atas agama semuanya. Tidak ada seorangpun 
yang mengubah kalimat-kalimat (janji-janji)-Nya. Mereka mengatakan: 
Dari mana engkau memperoleh ini? Ini tidak lain hanyalah perkataan 
manusia dan dia dibantu oleh kaum-kaum yang lain. Apakah kamu 
menerima sihir itu, padahal kamu menyaksikannya. Jauh, jauh sekali 
dari kebenaran apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Siapa orang yang 
hina dan jahil ini atau gila. Katakanlah: saya mempunyai kesaksian dari 
Allah, apakah kamu mau menyerah diri (Islam), katakanlah: Saya 
mempunyai kesaksian dari llah, apakah kamu mau beriman". 

Dia berkata pada hal. 79: "Allah tidak akan meninggalkan kau 
sampai menjadi terang antara yang buruk dan yang baik. Apabila datang 
pertolongan Allah dan kemenangan, serta sempurna kalimat Tuhanmu, 
inilah yang dahulu kamu minta supaya disegerakan, maka Aku ingin 
membuat khalifah lalu engkau menggantikan Adam sebagai khalifah. 
Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia 
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dekat sejarah dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi, 
menghidupkan agama dan menegakkan syari'at. Hai Adam, tinggallah 
engkau bersama isterimu di sorga. Hai Maryam, tinggallah engkau 
bersama suamimu di sorga. Hai Ahmad, tinggallah engkau bersama 
isterimu di sorga. Aku menolongmu, lalu mereka berkata: Tidak ada 
jalan keluar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi 
jalan Allah mereka ditolak oleh seorang dari Persia. Allah mensyukuri 
usahanya. Ataukah mereka mengatakan: Kami ini golongan yang 
menang. Golongan itu akan dikalahkan dan mereka akan berpaling 
mundur. Sesungguhnya engkau pada hari ini disisi Kami menjadi orang 
yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya". 

Dia berkata pula pada hal.80: "Katakanlah: Telah datang 
kepadamu cahaya dari Allah, maka jangan kamu menjadi kafir jika kaum 
dahulu beriman. Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga 
mereka dibebani dengan hutang? Tetapi Kami membawa kepada 
mereka kebenaran lalu mereka benci kepada kebenaran itu. Berbuat 
haluslah kepada manusia dan kasih sayanglah kepada mereka. Engkau 
di kalangan mereka sama dengan Musa. Sabarlah engkau terhadap apa 
yang mereka katakan itu. Boleh jadi engkau akan membinasakan dirimu, 
karena mereka tidak beriman. Yang engkau mengikuti saja apa yang 
engkau tidak mengetahuinya. Janganlah kamu bicarakan dengan Aku 
tentang orang-orang yang zalim, karena mereka itu akan 
ditenggelamkan. Buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk Kami. 
Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu mereka itu 
hanyalah berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan 
mereka. Ingatlah ketika orang kafir menipu saya kepadamu, nyalakanlah 
untukku hai Haman, barangkali aku dapat melihat Tuhannya Musa, 
sungguh aku mengira dia itu termasuk orang yang dusta. Celakalah 
tangan Abu Jahal dan celakalah dia. Dia tidak akan memasukinya 
kecuali dalam keadaan takut. Dan apa saja yang menimpamu adalah 
dari Allah". 

Diantara contoh-contoh pula ialah apa yang tertera dalam buku 
"Tuhfatul Baghdad" dari hal.21 sampai hal.31. ghulam berkata: "Aku 
akan membawa berkah dan Aku akan menerangkan cahayanya, 
sehingga raja-raja dan sultan-sultan akan mengambil berkah dengan 
bajumu. Allah berfirman: Sesungguhnya Aku menghinakan orang yang 
hendak menghinakan kamu dan sesungguhnya Kami memelihara kamu 
daripada (kejahatan) orang yang mengolok-olokkan kamu. Hai Ahmad, 



 26 

Allah memberi berkah kepadamu. Engkau tidak melempar ketika engkau 
melempar itu, tetapi Allahlah yang melempar. Agar supaya engkau 
memberi peringatan kepada suatu kaum sebagaimana nenek moyang 
mereka diberi peringatan, dan agar supaya menjadi jelas jalan orang-
orang yang berdosa. Katakanlah: Aku ini diperintah dan aku ini orang 
yang pertama kali beriman. Katakanlah: Telah datang yang benar dan 
musnah yang batil, sesungguhnya yang batil itu pasti akan binasa. 
Katakanlah: Berkah dari Muhammad SAW. 

Maka mendapat berkah orang yang mengerti dan belajar. 
Katakanlah: Jika aku ini membuat-buat nasehat ini maka akulah yang 
akan memikul dosakku. Mereka membuat tipudaya kepada Allah, dan 
Allah membalas tipudaya mereka itu. Allah sebaik-baik yang membalas 
tipudaya. Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk 
dan agama yang benar untuk mengalahkan segenap agama yang lain. 
Tidak ada seorangpun yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. 
Sesungguhnya Aku bersamamu. Maka jadilah engkau bersama-Ku, 
dimanapun engakau berada, dan jadilah engkau bersama Allah 
dimanapun engkau berada. Dimanapun kamu menghadap, disitulah 
wajah Allah.  

Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia 
dan sebagai kebanggaan bagi kaum mu'minin. Dan janganlah engkau 
putus asa dari pertolongan Allah. Ingatlah bahwa pertolongan Allah itu 
dekat, ingatlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Akan datang 
kepadamu dari segala penjuru yang dalam. Engkau akan ditolong oleh 
Allah dari sisi-Nya, engkau akan ditolong oleh orang-orang yang Kami 
beri wahyu dari langit. Tidak ada seorangpun yang dapat mengubah 
kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya engkau pada hari ini di sisi Kami 
menjadi orang yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya. Mereka 
berkata: Ini hanyalah buat-buatan. Katakanlah: Dari Allah. Kemudian 
biarkanlah mereka bermain-main dalam penyelemannya. Siapakah yang 
lebih zalim dari pada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap 
Allah. Bagimu rahmat-Ku di dunia dan akhirat. Sesungguhnya engkau 
termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan. 

Suatu kabar gembira bagimu hai Ahmad, Engkau kehendak-Ku 
dan bersama-Ku. Aku menanamkan kemuliaanmu dengan tangan-Ku 
sendiri, apakah manusia merasa heran? Katakanlah: Allah-lah yang 
mengherankan. Dia memilih siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-
hambanya. Dia tidakditanya terhadap apa yang dia perbuat tetapi 
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merekalah yang ditanya. Dan hari-hari itu kami putarkan antara 
manusia. Apabil allah menolong seorang mukmin dia menjadikan 
baginya orang-orang yang dengki. Berbuat haluslah kepada manusia, 
kasih sayanglah kepada mereka, engkau dikalangan mereka sama 
dengan Musa, karena itu sabarlah terhadap kezaliman orang-orang 
yang zalim. Apakah manusia beranggapan bahwa mereka dibiarkan 
mengatakan" kami beriman" padahal mereka tidak difitnah. Fitnah itu 
disini adalah pahalamu. Tuhanmu meridloimu dan menyempurnakan 
namamu. mereka tidak mengambil engkau kecuali main-main. 
katakanlah: aku ini termasuk orang orang yang benar, maka tunggulah 
ayat-ayatku sampai datang saatnya, 

Segala pujin bagi Allah yang telah menjadikan engakau Al masih 
bin Maryam. Katakanlah: ini anugerah dari tuhank dan aku 
mengosongkan diriku dari macam-macam percakapan, dan aku ini 
termasuk orang yang menyerah diri (Islam).mereka menghendaki 
memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, tapi Allah 
menyempurnakan cahaya-Nya dan menghidupkan agama. Engakau 
menghendaki agar aku menurunkan kepadamu tanda-tanda dari langit 
dan aku mengoyak0ngoyak musuh sekoyak-koyaknya. Allah yang maha 
Rohman telah menguasakan kekuasaan kepada khalifah Allah sultan, 
maka bertawakkallah kepada Allah dan buatlah bahtera dibawah 
penilikan dan petunjuk kami. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji 
setia kepadamu mereka itu hanya berjanji setia kepada allah. Tangan 
Allah diatas tangan mereka, dan umat-umat yang berhak diberi azab. 
mereka membuat tipudaya dan allah sebaik-baik yang membalas 
tipudaya. Katakanlah: aku mempunyai kesaksian dari allah, apakah 
kamu mau beriman? Katakanlah: aku mempunyai kesaksian dari Allah, 
apakah mau menyerah diri (Islam)? Sesungguhnya bersamaku tuhanku 
akan memberi petunjuk kepadaku. Hai tuhanku, tunjukkanlah kepadaku 
bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati! Hai tuhan 
ampunilah dan kasihanilah dari langit. Hai tuhan, jangnlah kau 
membiarkan aku sendirian, sedang engaku sebaik-baik zat yang 
mewariskan. Hai tuhan kami, berikan keputusan antara kami dan kaum 
kami dengan hak (adil) dan engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-
baiknya. Dan mereka menakut-nakuti kamu terhadap selainnya bahwa 
engkau dibawah penilikan kami kunamakan al Mutawakkil (orang yang 
bertawakkal). Engkau dipuji Allah dari singgasananya, kami memujimu 
dan mendoakan, hai Ahmad. namamu sempurna dan namaku tidak 
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sempurna. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan engkau orang asing 
atau orang yang menyeberang jalan, dan jadilah engkau termasuk orang 
yang shaleh dan benar.aku memilih engkau dan aku memberikan 
kecintaanku. Peganglah tauhid, hai putera-putera persia. Berilah kabar 
gembira orang-orang yang beriman, bahwa mereka mempunyai 
kedudukan yang tinggi disisi tuhan mereka. Dan janganlah engkau 
memalingkan dari makhluk Allah (karena sombong), janganlah bosan 
terhadap manusia dan rendahkanlah sayapmu kepada kaum muslimin. 

Orang-orang yang mempunyai ikatan, apa yang engkau ketahui 
apa itu orang-orang yang mempunyai iktan? Engkau lihat mata mereka 
berlinang-linang air matanya mendoakan kepadamu. Hai tuhan kami, 
kami mendengar seorang penyeru kepada iman. Hai tuhan kami, kami 
beriman, maka tulislah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. 
Keadaanmu aneh, pahalamu dekat dan besertamu tentara langit dan 
bumi. Engaku terhadapku sama dengan penyatuanku dan 
penyendirianku, maka tibalah saatnya engaku dibantu dan dikenal di 
antara manusia. Engkau diberkahi hai Ahmad. Apa yang diber berkah 
oleh Allah adalah hak padamu. Engkau rupawan dihadapanku. Aku 
memilihmu untuk diriku. Engkau terhadapku mempunyai kedudukan 
yang tidak diketahui makhluk. Allah tidak meninggalkan engkau sampai 
jelas antara yang buruk dan yang baik.lihatlah Yusuf dan hadapannya. 
Dan allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia 
tidak mengetahuinya. Aku ingin mengangkat khalifah, maka aku 
menjadikan Adam sebagai khalifah agar menegakkan Syariat dan 
menghidupkan agama. Surat Dzul Faqar Ali, dan seandainya iman itu 
tergantung pada bintang surayya niscaya akan dicapai oleh seorang dari 
putera-putera persia. Hampir saja minyaknya menyala meskipun tidak 
disentuh oleh api. Allah berjalan dalam baju para rasul. Katakanlah: jika 
kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku tentu kamu akan dicintai Allah. 
Dan doa sholawatlah kamu kepada muhammad dan keluarga 
muhammad, tuan anak adam dan penutup para nabi. Kamu akan 
dikasihi oleh tuhanmu dan akan dilindungi oleh Allah dari sisinya 
walaupun tidak dilindungi oleh manusia. Engaku akan dilindungi oleh 
allah dari sisinya walaupun engkau tidak dilindungi oleh seorang dari 
penduduk bumi. Celaka tangan Abu lahab dan celaka dia. Dia tidak 
akan memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Dan apa yang 
menimpa kamu itu dari Allah, dan ketahuilah bahwa akibatnya ada pada 
orang – orang yang bertaqwa. Berilah peringatan keluargamu yang 
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terdekat. Sesungguhnya kami akan memperlihatkan kepada mereka 
salah satu tanda kami pada janda dan kami kembali kepadamu. Urusan 
besar dari sisi Kami, sesungguhnya kamilah yang akan melaksakan. 
Sesungguhnya mereka itu mendustakan ayat – ayat Kami dan mereka 
itu kapada-Ku termasuk orang-orang yang mengolok-olokkan. Maka 
suatu kabar gembira bagimu mengenai nikah. Kebenaran adalah dari 
Tuhanm, maka janganlah kamu menjadi jorang yang ragu. 
Sesungguhnya aku mengawinkan kamu denganya. Tidak ada 
seorangpun yang dapat merubah kaimat-kalimat Allah. Dan 
sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, 
sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengerjakan apa yang Dia 
kehendaki. Suatu anugerah dari sisi Kami agar menjadi tanda bagi 
orang-orang yang mau berfikir. Dua ekor kambing disembelih, dan 
setiap orang diatasnya akan fana. Dan Kami memperlihatkan kepada 
mereka tanda-tanda kami diufuk dan pada diri mereja sendiri, dan kami 
memperlihatkan kepada mereja balasan orang-orang yang fasik. 

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan telah 
habis urusan waktu kepada kita, apakah ini bukanlah kebenaran? Tetapi 
orang-orang kafir itu dalam kesesataan yang nyata. Aku adalah 
kekayaan yang tersembunyi, maka aku ingin mengetahui bahwa langit 
dan bumi itu adalah dahulu suatu yang padu, kemudian kami pisahkan 
antara keduanya.katakanlah : Aku hanyalah manusia biasa yang diberi 
wahyu bahwa Tuhanmu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Dan kebaikan 
semuanya ada pada Al Qur’an, yang tidak disentuh kecuali oleh orang-
orang yang menyucikan diri. Sesungguhnya aku telah tinggal 
bersamamu beberapa lam sebelumnya. Maka apakah kamu tidak 
memikirkanya? 

Katakanlah : bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk, dan bersama 
aku Tuhanku akan memberi petunjuk kepadaku. Hai Tuhanku, 
ampunilah dan kasihanilah dari langit. Tuhanku sesungguhnya aku 
kalah, maka tolonglah.Tuhanku, Tuhanku, mengapa Kau membiarkan 
aku.Hai Abdul Qodir, sesungguhnya aku bersamamu, aku mendengar 
dan melihat. Aku menanamkan untukmu dengan tangan-Ku sendiri 
rahmat-Ku dan kekuasaan-Ku. Sesungguhnya engkau pada hari ini 
disisi Kami berkedudukan tinggi lagi dapat dipercaya. Aku ini badanmu 
yang tetap, Aku yang menghidupka kamu, Aku tiupkan padamu dari sisi-
Ku ruh kebenaran. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang 
yang datang daripada-Ku dan supaya kamu diasuh dibawah 
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pengawasan-Ku. Seperti tanaman yang mengekuarkan tunasnya maka 
tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan 
tegak lurus diatas pokonya. Sesungguhnya kami telah memberikan 
kepadamu kemenangan yang nyata. Supaya Alah memberi ampunan 
kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, 
maka jadilah engkau termasuk orang yang bersyukur. Tidakkah Allah itu 
cukup bagi hamba-Nya, tidakkah Allah terhadap kami bersyukur. Maka 
Allah menerima hamba-Nya dan membersihkannya dari apa yang 
mereka katakan. Dia disisi Allah menjadi rupawan. Tatkala Tuhanya 
nampak bagi gunung itu, kejadian itu menjadikan gunung itu hancur 
luluh. Dan Allah melemahkan tipu daya orang-orang yang kafir. Dan 
agar supaya kami menjadikannya sebagai tanda bagi manusia dan 
rahmat bagi kami. Dan agar engkau memberinya kemuliaan dari sisi 
kami. Demikianlah Kami memberi balasan bagi orang-orang yang 
berbuat baik. Engkau bersama-Ku dan Aku bersama-Mu, rahasia-Mu 
adalah rahasia-Ku, dan tidak bisa diketahui rahasia pada Auliya’ (Wali-
wali). Sesungguhnya engkau adalah benar yang nyata.menjadi rupawan 
di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang terdeka. Orang 
yang bodoh tidak akan benar kecuali merupakan bencana suara keras, 
musuh untuk-Ku dan musuh untuk-Mu. Anak lembu yang bertubuh dan 
bersuara. Katakanlah : Sesungguhnya aku ini azab Allah, maka 
janganlah kamu termasuk orang yang meminta dipercepat. 

Datang kepadamu bulan purnama para nabi, dan perintahmu 
datang, dan adalah suatu kewajiban bagi kami untuk menolong orang-
orang yang beriman. pada hari datang kebenaran, terbuka 
kebenaran,dan merugi orang-orang yang merugi. Dan engkau melihat 
orang-orang yang lupa itu bersungkur kepada masjid. Hai Tuhan kami, 
ampunilah kami, sesungguhnya kam bersalah. Pada hari ini kami ada 
cercaan terhadap kamu, mudah-mudahan Allah mengampuni (kamu) 
dan Dia adalah Maha Penyayang diantara para penyayang. Engkau 
mati, sedang aku merelakanya. Salam sejahtera bagimu, kamu dalam 
keadaan baik, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal 
didalamnya. 

 

AHMADIYAH MENJILAT ORANG HINDU DAN ORANG HINDU 
GEMBIRA 
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Dalam buku “Al I’lan” halaman 14 dikatakan : “diberika khotbah-
khotbah tentang masalah agama sebelum itu oleh para khotib dari kaum 
muslimin, umat Hindu, umat Aria, umat Kristen dan umat Sikh. Setiap 
khotib menjelaskan agamanya masing-masing, tetapi mereka disyratkan 
tidak menyerang agama lain. Mereka hendaknya mengatakan yang 
dikehendakinya untuk memperkuat agamanya dengan memelihara 
akhlaq yang mulia”. 

Yang terpenting untuk diketahui antar lain bahwa pemimpin-
pemimpin nasional di India telah menyambut baik gagasan Ahmadiyah 
Qadiyani ini, karena ia telah melimpahkan kepada India suatu kesucian 
dan dapat memalingkan perhatian kaum muslimin bagian India sebagai 
ganti dari Hijaz (Arab). Maka menggunakanya segai qiblat dan pusat 
rohani, dimana akan menjadi lebih kuat rasa nasionalisme di kalanga 
mereka karena terlepasnya mereka itu……sebagian surat-surat kabar 
Hindu yang besar saat-saat pergolakan Pakistan telah ambil hati orang-
orang Qodhiyani dan menyiarkan tulisan-tulisan yang mendukung 
mereka, serta menjelaskan kepada para pembaca tentang kewajiban 
mendukung Ahmadiyah Qadliyani menghadapi golongan Islam lainnya. 
Disebutkan oleh harian-harian itu bahwa pertentangan di Pakistan 
antara kaum Qadhiyani dan kaum muslimin adalah pertarungan dan 
perlombaan antara kenabian Arab beserta pengikut-pengikutnya dan 
kenabian India beserta pengikut-pengikutnya. 

Dalam surat yang ditujukan kepada surat kabar India berbahasa 
Inggris yang terbesar “Statesman” yang menyebarkan masalah ini, 
Dr.Iqbal berkata : “Bahwa Qodhiyaniyah itu merupakan usaha 
terorganisasi untuk membentuk kelompok baru atas dasar kenabian 
yang menandingi kenabian Nabi Muhammad SAW”. kemudian untuk 
menjawab ucapan perdana menteri India, Pandit Jawaharal Nehru, yang 
bertanya-tanya : “mengapa orang-orang Islam gigih untuk memisahkan 
golngan Qodhiyani dari Islam padahal ia juga golongan Islam yang 
besar”, Dr.Iqbal berkata : Bahwa Qodhiyani ini memahat (memotong) 
dari umat Nabi Muhammad SAW yang arab itu suatu uamt yang baru 
untuk Nabi India”. Disebutkanya bahwa yang demikian itu lebih 
berbahaya bagi kehidupan sosial Islam di India daripada ideologi 
Spinoza, seorang filosof Yahudi yang menyerang sistem ajaran Yahudi”. 

Allah telah melapangkan dada Muhammad Iqbal tentang 
pentingnya aqidah tentang penutup Nabi, karena yang demikian ini 
menjaga mejaga kadudukan masyarakat Islam dan kesatuan umat 
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Islam. Dan perlawanan pada aqidah ini tidak perlu ditoleriri sama sekali, 
karena perlawanan tersebut bekerja sebagi faktor perusak bagi dasar 
bangunan Islam yang megah. Dalam surat nya yang ditujukan kepada 
harian “Statesman” terebut ia berkat : “Bahwa aqidah Muhammad SAW 
penutup para nabi adalah line of democration (garis pemisah) yang 
sangat teliti antara agama Islam dengan agama-agama lain yang 
menyamai kaum muslimin dalam keyakinan Tauhid dan menyetujui 
kanabian Nabi Muhammad SAW, tetapi mengatakan berlangsungnya 
wahyu dan kenabian seperti Barhani Samaj di India. Dengan garis 
pemisah ini manusia dapat menegaskan sesuatu golongan, apakah 
masih dalam hubungan Islam atau sudah terkepas dari Islam. Aku 
belum tahu dalam sejarah ada suatu golongan Islam yang berani 
melanggar garis ini”. 

Mirza Basyiruddin bin Ghulam Ahmad, yaitu khalifah yang 
sekarang berkata dalam bukunya “Abinah Shadaqat” : “Bahwa setiap 
muslim yang tidak mengikuti baiat Al Masih yang dijanjikan, baik telah 
mendengar namanya maupun belum, adalah kafir atau keluar dari 
lingkungan Islam “ (Halaman : 35). Imam pengadilan pun telah 
menjelaskan yang demikian itu dan berkata : “kami beriman tentang 
kenabian Mirza Ghulam Ahmad, sedang orang-orang non Ahmadiyah –
Qodhiyani- tidak mempercayai kenabiannya. Al Qur’an menegasan 
bahwa setiap orang yang tidak percaya kenabian adalah kafir. Maka, 
selain orang-orang Ahmadiyah adalah kafir”. Diceritakan dari Ghulam 
Ahmad sendiri bahwa ia berkata: “kita bertentangan dengan kaum 
muslimin dalam segala hal; tentang Allah, Rasul, Al Qur’an, Shalat, 
Puasa, Haji dan Zakat. Antara kami dan mereka ada pertentangan yang 
esensial dalam semua itu. (Al Fadhl,30 Juli 1931 M). dan Doktor Iqbal 
menjelaskan: “Bahwa aliran Qadhiyani itu lebuh jauh dari Islam dari 
pada orang-orang Sikh yang fanatik Hindu. Oleh pemerintah Inggris 
mereka telah dianggap sebagai minoritas bukan Hindu, meskipun antara 
golongan minoritas ini dan kaum Hindu ada hubungan-hubungan sosial, 
Agama, dan kebudayaan. Mereka melakukan perkawinan antara 
mereka itu, padahal orang-orang Qodhiyani melarang perkawinan dan 
bebesanan dengan kaum muslimin. Bahkan pendirinya melarang bagi 
mereka segala hubungan dengan kaum muslimin dengan katanya: 
“Sesungguhnya orang-orang Islam itu adalah susu busuk, sedang kami 
adalah susu segar”. 
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CABANG LAHORE DAN KESESATANNYA 

Qodhiyaniyah pada masa Ghulam Ahmad dan masa-masa 
khalifahnya Nuruddin adalah merupakan suatu aliran saja. Tetapi 
mereka itu pada masa akhir hayat Nuruddin mulai timbul perbedaan 
sedikit diantara mereka. kenudian ketika Nuruddin meninggal mereka 
terbagi menjadi dua cabang: Cabang “Qadhiyan” dipimpim oleh 
Mahmud Ghulam Ahmad dan Cabang “Lahore” dipimpin oleh 
Muhammad Ali, penerjemah Al Qur’an kedalam bahasa Inggeris. 

Adapun Cabang Qodhiyan dasar aqidahnya adalah bahwa Ghulam 
Ahmad adalah seorang nabi dan rosul. Adapun Cabang Lahore, maka 
nampak madzhab ini tidak menetapkan kenabian Ghulam Ahmad. 
Tetapi buku-buku Ghulam Ahmad penuh dengan pengakuan dirinya 
sebagai nabi dan rosul, maka apa yang mereka perbuat? Bagi Cabang 
Lahore ada suatu kesesatan yang mereka tetapkan dalam buku-buku 
mereka, yaitu pengingkaran bahwa Al Masih a.s. itu dilahirkan tanpa 
ayah, sedang pemimpin cabang ini, Muhammad Ali, menegaskan bahwa 
Isa a.s. adalah anak Yusuf An Najjar dan dia berusaha merubah 
beberapa ayat-ayat agar sesuai dengan aqidah ini. (Lihat bukunya “Isa 
dan Muhammad” halaman 76). 

Majalah mereka “Al Majallatul Islamiyah” yang terbi di Walking, 
Inggeris, telah menyiarkan sebuah tulisan dari Doktor Markus, dimana 
dinyatakan: “Bahwa Muhammad SAW menegaskan bahwa Yusuf 
adalah ayah Isa a.s. “, dan mereka tjidak memberi komentar tentang 
perkataan tersebut karena sesuai dengan aliran mereka. 

Demikian pula Muhammad Ali dalam menterjemahkan Al Qur’an 
mengikuti cara penterjemahan harfiyah (letterlijk), dan dibagian bawah 
tidak diberikan footnote untuk menjelaskannya secara harfiyah itu. Dan 
dalam menafsirkannya itu ia melakukan berbagai hal yang seirama dan 
sesuai dengan aliran mereka, sebagaimana ia lakukan pada firman 
Allah SWT :  

إىى أخلق لكه مً الطني كَٔئ  الطري فأىفخ فُٔ فٔكٌْ طريا بإذٌ اهلل ّأبسئ اال كنُ ّاالبسص ّاحٕ 

 املْت بإذٌ اهلل. 
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Yang artinya: “Aku membuat untuk kamu dari tanah sebagai 
benntu burung, kemudian Aku meniupnya, maka ia menjadi seekor 
burung dengan seizin Allah, dan aku menyembuhkan orang yang buta 
sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, dan aku 
menghidupkan orang mati dengan seizin Allah”. 

Dia telah mengarahkan penafsirannya kepada orang-orang yang 
mengingkari mu’jizat dan memperlakukan pengertianya seperti orang 
yang tidak mengetahui bahwa Al Qur’an itu diturunkan dengan bahasa 
Arab yang sudah jelas. 

******* 
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