217612 - Apa Boleh Dikatakan: “Sebelum Ada Agama, Allah Sudah
Menciptakan Manusia” ?
Pertanyaan
Seseorang telah menuliskan kalimat ini: “Sebelum adanya agama, Allah sudah menciptakan
manusia”, dan meminta untuk membantah tulisan tersebut dengan bukti-bukti untuk
menaﬁkannya, sejauh mana kebenaran ucapan tersebut ?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.
Ungkapan di atas adalah batil, penjelasan kebatilannya adalah sebagai berikut:
1. Sungguh Allah telah menciptakan setiap manusia dalam kondisi ﬁtrah, yaitu beriman kepada
Penciptanya dan berserah diri kepada-Nya, Allah –Ta’ala- berﬁrman:
ِﻢ اﻟﻘَﻴﻚَ اﻟﺪِّﻳﻦ ذَﻟﻪ اﻟﺨَﻠْﻖ ﻟﺪِﻳﻞ ﺗَﺒﺎ ﻻﻬﻠَﻴ ﻋ اﻟﻨﱠﺎس ﻓَﻄَﺮ اﻟﱠﺘﻪةَ اﻟﻄْﺮﻓ
30 / اﻟﺮوم.
“(tetaplah atas) ﬁtrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut ﬁtrah itu. Tidak ada
perubahan pada ﬁtrah Allah. (Itulah) agama yang lurus”. (QS. Ar Rum: 30)
Allah –Ta’ala- juga telah berﬁrman di dalam hadits qudsi:
ﻠَﻠْﺖﺣﺎ ا ﻣﻬِﻢﻠَﻴ ﻋﺖﻣﺮﺣ )أي أﺧﺮﺟﺘﻬﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻬﻢ( وﻬِﻢ دِﻳﻨﻦ ﻋﻢﺘَﺎﻟَﺘْﻬ ﻓَﺎﺟﻴﻦﺎﻃ اﻟﺸﱠﻴﻢﺗَﺘْﻬ اﻢﻧﱠﻬا وﻢﻠﱠﻬ ﻛﻨَﻔَﺎءﺎدِي ﺣﺒ ﻋ ﺧَﻠَﻘْﺖّﻧا
ﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﺳ ﺑِﻪﻧْﺰِل اﺎ ﻟَﻢ ﻣِﻮا ﺑﺸْﺮِﻛنْ ﻳ اﻢﺗْﻬﺮﻣا وﻢﻟَﻬ
2865)  )رواه ﻣﺴﻠﻢ.
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“Sungguh Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dalam kondisi lurus, dan sungguh mereka
telah didatangi oleh syetan lalu memalingkan mereka dari agama mereka –maksudnya
mengeluarkan mereka dari agama mereka, dan (syetan tersebut) telah mengharamkan kepada
mereka apa yang telah Aku halalkan bagi mereka, dan menyuruh mereka untuk mensekutukan-Ku
dengan apa yang tidak pernah Aku turunkan kuasa tentang hal itu”. (HR. Muslim: 2865)
Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:
ةﻄْﺮ اﻟْﻔَﻠﻮﻟَﺪُ ﻋﻟُﻮدٍ ﻳﻮ ﻣﻞﻛ
4803)  وﻣﺴﻠﻢ، (1296) )رواه اﻟﺒﺨﺎري
“Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan ﬁtrah (suci)”. (HR. Bukhori: 1296 dan Muslim: 4803)
Dan di dalam riwayat Muslim (4805):
ﻠﱠﺔ اﻟْﻤﺬِه ﻫَﻠ ﻋﻮﻟَﺪُ اﻟُﻮدٍ ﻳﻮ ﻣﻦﺎ ﻣﻣ
“Tidaklah setiap bayi yang dilahirkan kecuali berada dalam agama ini”.
Maka setiap manusia yang telah diciptakan oleh Allah, sesungguhnya Dia telah menciptakannya
dalam keadaan muslim, sampai kedua orang tuanya yang akan mempengaruhinya, atau manusia
tersebut berubah menjadi baligh dan memilih sendiri agamanya.
1. Bahwa Islam adalah agama Allah yang hak sudah ada sebelum penciptaan manusia, karena
malaikat diciptakan sebelum penciptaan manusia, dan mereka tersebut adalah muslim;
karena hakikat Islam adalah tunduk dan terikat dengan Allah –Ta’ala- disertai rasa cinta dan
pengagungan, Allah –Ta’ala- telah berﬁrman:
ﻧُﻘَﺪِّسﺪِكَ وﻤ ﺑِﺤِﺢﺒ ﻧُﺴﻦﻧَﺤ وﺎءﻚُ اﻟﺪِّﻣﻔﺴﻳﺎ وﻴﻬﺪُ ﻓﻔْﺴ ﻳﻦﺎ ﻣﻴﻬ ﻓﻞﻌﺗَﺠﻴﻔَﺔً ﻗَﺎﻟُﻮا اضِ ﺧَﻠر ا ﻓﻞﺎﻋ ﺟّﻧ اﺔﺋَﻠْﻤﻚَ ﻟﺑ رذْ ﻗَﺎلاو
َﻮنﻠَﻤ ﺗَﻌ ﺎ ﻣﻠَﻢﻋ اّﻧ اﻟَﻚَ ﻗَﺎل
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30/ اﻟﺒﻘﺮة.
“Ingatlah ketika Tuhanmu berﬁrman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berﬁrman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (QS.
Al Baqarah: 30)
Allah –Ta’ala- berﬁrman:
ﻴﻢ اﻟْﺤﺰِﻳﺰ اﻟْﻌﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا ﻂﺴﺎ ﺑِﺎﻟْﻘﻤ ﻗَﺎﺋﻠْﻢوﻟُﻮ اﻟْﻌاﺔُ وﺋَاﻟْﻤ وﻮ ﻫ اﻟَﻪ ا ﻧﱠﻪ اﻪﺷَﻬِﺪَ اﻟ
18/آل ﻋﻤﺮان
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang
menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang
demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi
Maha Bijaksana”. (QS. Ali Imron: 18)
Allah juga berﬁrman:
َﻮنﺑﻘَﺮﺔُ اﻟْﻤﺋَ اﻟْﻤ وﻪﺪًا ﻟﺒﻮنَ ﻋنْ ﻳ اﻴﺢﺴ اﻟْﻤﻒْﺘَﻨﺴ ﻳﻟَﻦ
172/اﻟﻨﺴﺎء
“Al Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah dan tidak (pula enggan) malaikatmalaikat yang terdekat (kepada Allah)”. (QS. An Nisa’: 172)
1. Bahwa Adam -‘alaihis salam- sebagai bapaknya manusia, manusia pertama yang telah
diciptakan oleh Allah, sungguh Allah telah menciptakannya dalam keadaan muslim dan
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bertauhid, berbicara kepadanya dan menjadikannya seorang Nabi, Allah tidak
menciptakannya sebagai manusia tanpa agama lalu kemudian belajar agama, bahkan
kemanusiaan berlanjut dari anak cucu Adam sampai masa Nabi Nuh –‘alaihima salamberada di atas tauhid kepada Allah, taat, cinta, mengagungkan urusan-Nya, mereka tidak
bersengketa dan tidak ada perbedaan pada mereka, sampai muncul perbedaan dan
sengketa dan awal mula penyimpangan dari tauhid pada masa Nabi Nuh -‘alaihis salam-.
Abdullah bin Abbas –radhiyallahu ‘anhuma- berkata:
“Bahwa jarak antara Nuh dan Adam 10 abad, semuanya berada di dalam syariat yang benar
(dalam riwayat yang lain, semua mereka adalah muslim) lalu mereka berselisih, maka Allah
mengutus para Nabi dengan memberikan kabar gembira dan peringatan”. (Tafsir At Thabari:
3/621 dan Tafsir Ibnu Katsir: 3/431)
1. Bahwa ungkapan tersebut benar dari sisi semua agama kecuali Islam, karena semua agama
tersebut (selain Islam) adalah baru yang dibuat oleh manusia, dialah yang memberikan
urutan, menentukan ritualnya, hari-hari rayanya, dan lain sebagainya.
Adapun Islam dan tauhid, maka meng-Esakan Allah sudah terdahulu dari segala sesuatu,
ءَﺪَكَ ﺷﻌ ﺑﺲ ﻓَﻠَﻴﺮ اﻵﺧﻧْﺖا و، ءَﻠَﻚَ ﺷ ﻗَﺒﺲ ﻓَﻠَﻴلو اﻻﻧْﺖ اﻢاﻟﻠﱠﻬ
2713  وﻣﺴﻠﻢ، 4888  ﻓﻴﻤﺎ رواه اﻟﺒﺨﺎريﻪ ﺗﻌﺎﻟ اﻟ ﻋﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻳﺜﻨ اﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻫ
“Ya Allah, Engkau Yang Maha Terdahulu tidak ada sesuatu pun sebelum-Mu, dan Engkau Yang
Maha Terakhir tidak ada sesuatupun setelah-Mu, (demikianlah Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa
sallam- memuji Allah –Ta’ala-“. (HR. Bukhori: 4888 dan Muslim: 2713)
1. Bahwa risalah Nabi ini turun untuk memberikan hidayah kepada manusia, mengajarkan
kepada mereka tentang Tuhan mereka, kalau saja tidak ada risalah langit ini dan tidak
banyak orang yang mengikutinya, maka adzab sudah turun kepada manusia, dan tidak akan
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ada lagi bentuknya dalam kehidupan ini, dan akan banyak kerusakan di muka bumi, langit
dan bumi akan rusak dan semua yang ada di dalamnya, Allah –Ta’ala- berﬁrman:
ﻴﻬِﻦ ﻓﻦﻣ وضرا واتﺎوﻤﺪَتِ اﻟﺴ ﻟَﻔَﺴﻢﻫاءﻮﻫ اﻖ اﻟْﺤﻊﻟَﻮِ اﺗﱠﺒو
71 / اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.
“Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan
semua yang ada di dalamnya”. (QS. Al Mukminun: 71)
Kalau bukan karena iman dan agama maka keberadaan hewan, benda mati, dan tumbuhan akan
lebih mulia dari pada keberadaan manusia, manusia tanpa agama Islam adalah makhluk terburuk
di muka bumi.
1. Kemudian yang terakhir, apa yang diinginkan oleh orang yang mengucapkan kalimat
tersebut, bahwa manusia sudah ada sebelum agama ?, hal itu tidak penting bagi kita mana
yang lebih dulu ada ?!, yang penting bagi kita adalah apakah agama (Islam) telah
menyuruhnya atau tidak ?
Apaah taat kepada para Nabi –‘alaihimus salam- termasuk yang diperintah Allah atau tidak ?
Apakah sekarang ada agama di muka bumi yang benar dan yang selainnya adalah batil kecuali
Islam, atau tidak ?
Apakah yang berpaling dari tauhid dan dari taat kepada Allah –Ta’ala- dan Islam semuanya akan
masuk neraka dan kekal di dalamnya atau tidak ?
Apakah Allah memerintahkan kepada kami untuk hidup dalam kehidupan kita semuanya sesuai
dengan syari’at-Nya atau tidak ?
Inilah yang penting bagi kita, baik manusia itu ada sebelum agama atau ada setelah ada agama.
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Semoga Allah –Ta’ala- akan memperlihatkan kebenaran adalah kebenaran, dan memberikan
rezeki kepada kita untuk mengikutinya dan memperlihatkan kebatilan sebagai kebatilan dan
memberikan rezeki kepada kita untuk menjauhinya.
Wallahu A’lam
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