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Ringkasan 
Asas-Asas Islam 

Sayyid Abu al-A'la al-Mawdudi 
 

 
1. AGAMA ISLAM 

 
 

 MENGAPA DINAMAKAN ISLAM 

 
1. Agama lain  sempena nama pembawanya   dan umat yang menyuburkannya 

� Agama  Masihi (al Masih) 

� Agama  Budhda (Gautama Budha) 

� Agama  Zarathustra (Zarathustra) 

�   Sempena  nama umat yang menyuburkannya  - agama Yahudi 
 
2.  Agama Islam    

� Sifat khas pada pengertian “Islam” 

� Siapa  yang bersifat dengan sifat ini (tak kira siapa, zaman mana dan tempat)  adalah 
muslim 

 
 

MAKNA PERKATAAN ISLAM 

 

� Dari segi bahasa, Islam adalah tunduk dan patuh kepada perintah yang maha 
pemerintah  dan   larangan tanpa bantahan 

� Agama Islam adalah kepatuhan kepada Allah dan tuntutan  kepada perintahnya tanpa 
membantah 

 
 

HAKIKAT ISLAM 

 
� Alam tertakluk kepada kaedah tertentu dan undang-undang yang  khas  

 Planet seperti matahari, bulan, bumi dan bintang beredar dgn kaedah yg tetap 

 Benda , tumbuhan dan haiwan, pergerakan hidup ada ketetapan  sendiri 

 Manusia, segala perubahan tertakluk kepada undang-undang tabie 
 
� Setiap maujud mengikut undang-undang pencipta 

 Islam agama alam sejagat - makhluk muslim 
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 Semua penciptaan adalah Makhluk Muslim, termasuk si Kafir.  
 
2 golongan manusia yang berlawanan 
 
� Muslim yang telah tercipta di atas Islam dan telah terfitrah untuk melaziminya 

 Mereka   bersama-sama makhluk lain di alam ini 

 Dengan  kekuatan akalnya menjadikan Islam sebagai pegangan dan engkar pada 
yang lain 

 Walaupun  hidupnya dibelenggu peraturan lain (undang-undang masyarakat) 
tetapi pemikiran dan aqidahnya bebas. 

 
 
� Islam atau tidak adalah dengan pilihan – tergolong dalam 2 golongan 

i. Mengenal, beriman dan tunduk kepada Allah setelah mendapat hidayah, maka 
segala yang lahir darinya seperti ilmu, akal dan lidah adalah benar serta 
menjadi salah seorang dari makhluk-makhluk di alam ini. 

 
ii.  Dilahirkan  muslim, tidak menggunakan ilmu dan akal utk mengetahui 

penciptanya dan enggan mengikat dirinya dengan undang-undang syara’ 
 
 

HAKIKAT KUFUR 

 
� Segi bahasa  :  kafara bermakna tertutup dan terlindung  (walaupun lahir dalam fitrah 

Islam) 

 Sebab kejahilan sehingga terluput dari pandangannya fitrah dunia dan dirinya 

 Menggunakan  ilmu dan pemikiran berlawanan dengan fitrah 
 
� Kemudharatan kufur dan kesan-kesan jahatnya 

 Kufur  adalah jahil yang hakiki,  menyaksikan penciptaan alam tapi tak beriman 

 Kufur adalah kezaliman yang hakiki, anggota badan mengikut fitrah dan bebas 
menggunakannya tetapi gunakannya diluar fitrah. 

 Kufur  suatu pemesongan dan pengingkaran terhadap peraturan Allah, kurniakan 
akal dan otak serta anggota lain tapi mendustai bahkan menetang  Allah. Seperti 
hamba yang dipelihara tuannya tapi tidak menunaikan perintah tuannya 

                   
� Kufur tidak memudhratkan Allah. 

 Kerajaan Allah maha besar dan hebat 
       

� Diantara natijah kufur 

 Tidak  akan mendapat petunjuk kerana   ilmu yang tidak mengenal tuhan tidak 
mungkin mengenal yang lainnya dengan benar bahkan menjadi perusuk .  

 Akan dihukum di akhirat. 
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FAEDAH-FAEDAH ISLAM 

 
� Mengenali Allah sebagai pencipta dan bergerak bersama-sama alam dalam mematuhi 

undang-undang tabie ciptaan Allah. 
 
� Melepasi dan lulus ujian Allah 

 Kelebihan manusia, ia bebas serta dapat menguasai ilmu (baik atau buruk) demi 
untuk menempuh ujian. 

 Muslim dengan akal dan pancainderanya yang benar (ikut fitrah) akan kenal 
pencipta dan tidak akan salah dalam memilih mana yang benar atau salah. 

 
� Kemenangan di dunia dan di akhirat 

 Kerana langkah pertamanya berdasarkan ilmu dan pandangan tidak akan sesat 
walaupun menggunakan ilmu falsafah mengenal rahsia alam, ilmu sains untuk 
mengenal undang-undang tabi'e, mengkaji sejarah akan mengambil iktibar 
pengalaman manusia zaman lampau, ekonomi mencari kekayaan dan membelanja 
perkara yang  memanfaatkan manusia, berpolitik  membina asas keadilan yang 
saksama,  keselamatan, kemulian dan marwah 

 Berpekerti mulia, jujur, memelihara diri, takut akan Allah dan beramanah kerana 
yakin akan dipersoalkan. 

 Akan berjaya di dunia kerana mereka paling berani, paling kaya (dengan sifat 
kanaah) dan paling dikasihi kerana perjuang hak dan  kebebasan tanpa 
mengharapkan balasan serta tidak mengkhianat.  

 Di akhirat mendapat limpahan Allah yang tidak terhingga. 
 

 
    

 


