Berpegang Teguh dengan
Syari'at Allah جل جال له

asy-Syaikh Abdul Muhsin ibn Hamd al-'Abbad al-Badr حفظو هللا

Publication: 1435 H_2014 M

Berpegang Teguh dengan
Syari’at Allah جل جال له
Syaikh al-Allamah Abdul Muhsin ibn Hamd al-'Abbad al-Badr حفظو هللا
Disalin dari Majalah al-Furqon No.149, Ed.1 Th.ke-14_1435H

Download > 750 eBook Islam di www.ibnumajjah.com

[MUQADDIMAH]1,2

Segala puji hanyalah milik Allah semata yang telah
meridhai Islam sebagai agama bagi umat ini sehingga Dia
sempurnakan Islam ini untuk mereka dan Dia sempurnakan
nikmat-Nya dengannya. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan
yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Esa dan tiada
sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
hamba dan rasul-Nya, yang diutus sebagai rahmat bagi alam
semesta, semoga shalawat Allah dan berkah-Nya tercurah
atasnya,

atas

para

shahabatnya,

dan

atas

siapa

saja

menempuh jalannya dan mengambil petunjuknya hingga hari
kiamat.
Amma ba'du:
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Diterjemahkan oleh Arif Fathul Ulum bin Ahmad Saifullah dari risalah
yang berjudul Luzumu lltizamil Muslimi Biahkamisy Syari'atil
Islamiyah oleh asy-Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin ibn Hamd al'Abbad terbitan Jami'ah Islamiyyah tahun 1398 H. Syaikhuna asySyaikh al-'Allamah Abdul Muhsin ibn Hamd al-'Abbad  حفظو هللاadalah
seorang ulama besar di Arab Saudi, beliau adalah seorang guru besar
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kezuhudannya, dan perhatiannya yang sangat kepada para penuntut
ilmu.
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Judul-judul dalam tanda kurung siku merupakan tambahan dari
penerjemah.

Pembahasanku sekarang ini adalah: "Wajibnya seorang
muslim berpegang teguh dengan hukum-hukum syari'at
Islam", dan pembicaraan ringkas ini berkisar atas poin-poin
berikut:
1. Siapakah muslim itu?
2. Syari'at Islam dan landasan-landasannya
3. Kesempuniaan

syari'at

Islam,

menyeluruhnya,

dan

kekekalannya
4. Berpegangnya seorang muslim dengan hukum-hukum
syari'at Islam adalah wajib tidak boleh tidak
5. Buah-buah
syari'at

kebaikan

Islam

dan

dari

berpegang

teguh

dampak-dampak

dengan

buruk

dari

meninggalkannya.

[HAKIKAT SEORANG MUSLIM]

Siapakah muslim itu?
Muslim adalah isim fa'il dari aslama yang bermakna
tunduk dan patuh kepada Rabbnya dan Penciptanya سبحانو و تعاىل.
Islam dengan makna ini adalah mencakup ketundukan
seluruh makhluk kepada Allah سبحانو و تعاىل, dan masuk di
dalamnya risalah-risalah para rasul Allah —semoga shalawat

dan salam-Nya selalu tercurah atas mereka semuanya —.
Allah Ta'ala berfirman:

أَفَغَي ر ِدي ِن هِ
ِ
األر ِ
ض طَْو ًعا َوَكْرًىا
اَّلل يَْب غُو َن َولَوُ أ ْ
َسلَ َم َم ْن ِِف ال هس َم َاوات َو ْ
َْ
َوإِلَْي ِو يُْر َجعُو َن
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari
agama Allah, padahal kepada-Nya-lah menyerahkan diri
segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka
maupun terpaksa dan hanya kepada Allah-lah mereka
)dikembalikan. (QS Ali 'Imraan [3]: 83
وجل Dan Allah
ّ berfirman:
عز ّ

ِ
ِ
ِِ ِ
اصطََفْي نَاهُ ِِف
ب َع ْن ملهة إِبْ َراى َيم إِال َم ْن َسفوَ نَ ْف َسوُ َولََقد ْ
َوَم ْن يَْر َغ ُ
اآلخرةِ لَ ِمن ال ه ِِ
ِ ِ ِ
ت
َسلِ ْم قَ َ
ني  .إِ ْذ قَ َ
صاِل َ
َسلَ ْم ُ
ال أ ْ
ال لَوُ َربُّوُ أ ْ
الدُّنْيَا َوإنهوُ ِف َ َ
ب الْعالَ ِمني  .وو ه ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
اصطََفى
ِن إِ هن ه
وب ََي بَِ ه
اَّللَ ْ
صى ِبَا إِبْ َراى ُيم بَنيو َويَ ْع ُق ُ
لَر ّ َ َ َ َ
ِ
لَ ُكم ِّ
ضَر
ين فَال ََتُوتُ هن إِال َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن  .أ َْم ُكْن تُ ْم ُش َه َداءَ إِ ْذ َح َ
الد َ
ُ
ِ
ي ع ُقوب الْموت إِ ْذ قَ َ ِ
ال لبَنِ ِيو َما تَ ْعبُ ُدو َن ِم ْن بَ ْعدي قَالُوا نَ ْعبُ ُد إِ ََلَ َ
َْ َ َْ ُ
ك َوإِلَوَ
اق إِ ََلا و ِ
ك إِب ر ِاىيم وإِ ْْس ِ
آَبئِ
اعيل وإِ
اح ًدا َوََْن ُن لَوُ ُم ْسلِ ُمو َن
ح
س
َ
َ
َ
ً
ْ
ْ
َ
َ
َ
ََ
َ ََ

Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim,
melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan
sungguh

Kami

sesungguhnya

telah
dia

di

memilihnya
akhirat

di

dunia

benar-benar

dan

termasuk

orang-orang yang shalih. Ketika Tuhannya berfirman
kepadanya: "Tunduk patuhlah!" Ibrahim menjawab: "Aku
tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam." Dan Ibrahim
telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya,
demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anakanakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini
bagimu, maka janganlah

kamu mati kecuali dalam

memeluk agama Islam." Adakah kamu hadir ketika
Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata
kepada

anak-anaknya:

sepeninggalku?"

Mereka

"Apa

yang

menjawab:

kamu
"Kami

sembah
akan

menvembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu,
Ibrahim, Isma'il, dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa
dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya. (QS alBaqarah [2]: 130-133)
Dan Allah  سبحانو و تعاىلberfirman:

ِ
ِ
صَرانِياا َولَكِ ْن َكا َن َحنِي ًفا ُم ْسلِ ًما َوَما َكا َن
ْ ََما َكا َن إِبْ َراى ُيم يَ ُهود اَي َوال ن
ِ
ِ
ني
َ م َن الْ ُم ْش ِرك

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan (pula) seorang
Nashrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi
berserah diri (kepada Allah) dan sekali-kali bukanlah dia
termasuk golongan orang-orang musvrik. (QS Ali 'Imraan
[3]: 67)...
Maka seluruh syari'at-syari'at Allah  سبحانو و تعاىلsemuanya
bertemu di dalam mengikhlashkan ibadah kepada Allah سبحانو و
تعاىل, tunduk kepada-Nya, dan pasrah kepada syari'at-Nya
serta berpegang teguh dengan perintah dan larangan-Nya,
meskipun bermacam-macam syari'atnya dan berbilang jalanjalannya sebagaimana di dalam hadits:

ٍ ََْنن مع َشر ْاألَنْبِي ِاء أَوَالد ع هال
ِ ت ِدينَ نَا و
احد
َ ُ ْ َ َ َْ ُ
َ
"Kami para nabi adalah bersaudara (dari keturunan) satu
ayah dengan ibu yang berbeda, sedangkan agama kami
adalah satu." (Muttafaq 'alaihi, Shahih al-Bukhari: 3187
dan Shahih Muslim: 4362)
Dan sesudah diutusnya Rasul-Nya yang mulia Muhammad
— 'alaihish

shalatu wassalam— jadilah Islam sebagai

lambang atas syari'atnya dan tanda bagi pemeluk agamanya
dan tidak boleh bagi seorang pun dari jin dan manusia keluar
dari agama Islam yang Allah وجل
telah mengutusnya
ّ
ّ عز,
dengannya.

Allah  سبحانو و تعاىلberfirman:

ِ اَّللِ اإلسالم وما اخت لَ ه
ِ ِ
ِ
ِ الد
اب إِال ِم ْن بَ ْع ِد
َ َ ْ َ َ ُ ْ ين عْن َد ه
َ َين أُوتُوا الْكت
َ ف ال ذ
َ ّ إ هن
ِ ما جاءىم الْعِْلم ب ْغيا ب ي نَ هم ومن ي ْك ُفر ِِبَي
يع
اَّللِ فَِإ هن ه
ت ه
َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َْ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ
ُ اَّللَ َس ِر
ِ وك فَ ُقل أَسلَمت وج ِهي ِهَّللِ وم ِن اتهب ع ِن وقُل لِله
ِ اِلِس
ين
ذ
ُّ  فَِإ ْن َح. اب
َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ْ َ اج
َْ
َسلَ ُموا فَ َق ِد ْاىتَ َد ْوا َوإِ ْن تَ َولهْوا فَِإهَّنَا
ْ َسلَ ْمتُ ْم فَِإ ْن أ
ْ أَأ

ِ
ِ
ني
َ ِّاألمي
ّ اب َو
َ َأُوتُوا الْكت

ِ اَّلل ب
صريٌ َِبلْعِبَ ِاد
َ َعلَْي
َ ُك الْبَالغُ َو ه
Sesungguhnya

agama

(yang

diridhai)

di

sisi

Allah

hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah
diberi

al-Kitab

kecuali

sesudah

datang

pengetahuan

kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara
mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah
maka

sesungguhnya

Kemudian

jika

Allah

mereka

sangat

mendebat

cepat
kamu

hisab-Nya.
(tentang

kebenaran Islam), maka katakanlah: "Aku menyerahkan
diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang
yang mengikutiku." Dan katakanlah kepada orang-orang
yang telah diberi al-Kitab dan kepada orang-orang yang
ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam." Jika mereka
masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat
petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban

kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah), dan
Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (Q5 Ali
'Imraan [3]: 19-20 )
Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصtelah menafsirkan Islam di dalam hadits Jibril
yang masyhur dengan sabdanya:

ِْ
ُ اَّللُ َوأَ هن ُُمَ هم ًدا َر ُس
ول ه
اإل ْس َال ُم أَ ْن تَ ْش َه َد أَ ْن َال إِلَوَ إِهال ه
اَّللِ َوتُِق َيم ال ه
َص َالة
ِ ضا َن وَتُ ه َّج الْب ي
ت إِلَْي ِو َسبِ ًيال
َ استَطَ ْع
َ َْ
ْ ت إِن
ُ ََوتُ ْؤِِتَ الهزَكا َة َوت
َص
َ َ وم َرَم
"Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak
ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan
bahwa

Muhammad

mendirikan

shalat,

adalah

hamba

menunaikan

dan

zakat,

utusan-Nya,
dan

puasa

Ramadhan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu
bepergian kepadanya." (Shahih Muslim: 9)
Dan Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصtelah menafsirkan iman di dalam hadits Jibril
dengan sabdanya:

ِأَ ْن تُؤِمن َِب هَّللِ وم َالئِ َكتِ ِو وُكتبِ ِو ورسلِ ِو والْي وِم ْاآل ِخ ِر وتُؤِمن َِبلْ َق َد ِر خ ِريه
َْ
ََ
ْ َ َ ُ َُ ُ َ
َ َْ
َ ْ
ِو َش ِره
ّ َ

"Kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya,
kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, hari akhir, dan takdir
baik dan buruk." (Shahih Muslim: 9)
Islam dan iman adalah dua lafazh yang jika keduanya
dikumpulkan di dalam satu tempat maka yang dimaksudkan
dengan islam adalah amalan-amalan yang zhahir, sedangkan
iman adalah amalan-amalan yang batin sebagaimana di
dalam hadits Jibril ini. Adapun jika kata Islam dan iman
disebutkan secara sendirian maka dimaksud dengan islam
atau iman adalah amalan-amalan yang zhahir dan batin
sekaligus.
Jika demikian maka Islam adalah aqidah dan amalan,
agama dan daulah, manhaj kehidupan di dalam segala
bidang kehidupan.
Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab  رمحو هللاtelah
mendefinisikan Islam bahwa ia adalah kepasrahan kepada
Allah وجل
ّ dengan mentauhidkan-Nya, ketundukan kepadaّ عز
Nya dengan ketaatan, dan melepaskan diri dari kesyirikan.
Maka seorang muslim yang hakiki adalah yang diberi
taufiq untuk masuk ke dalam Islam atau tumbuh di atas
Islam dan berpegang teguh dengan Islam secara ucapan,
perbuatan,
kepadanya.

dan

keyakinan

hingga

datang

kematian

SYARI'AT ISLAM DAN LANDASAN-LANDASANNYA

Syari'at Islam adalah wahyu yang diwahyukan Allah وجل
ّ
ّ عز
kepada Nabi-Nya Muhammad —'alaihish shalatu wassalam—
untuk

mengeluarkan

manusia

dari

kegelapan-kegelapan

kepada cahaya yaitu Kitabullah yang mulia yang tidak
didatangi kebatilan dari depan dan belakangnya yang turun
dari Dzat yang Maha Hikmah lagi Maha Terpuji, dan sunnah
Rasul-Nya  ملسو هيلع هللا ىلصsebagai penafsir al-Qur'an, penjelas baginya,
dan yang menunjukkan kepadanya. Al-Kitab dan as-Sunnah
saling berkaitan sebagaimana kaitan antara Syahadatu An La
llaha Illallah dan Syahadatu Anna Muhammadan Rasulullah.
Syari'at Islam dibangun di atas dua pokok yang agung
dan dua fondasi yang asasi:
Yang Pertama: Agar tidak disembah kecuali Allah semata
yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak disembah
bersama Dia yang selain-Nya siapa pun dia, tidak malaikat
yang didekatkan dan tidak pula nabi yang diutus, apalagi
yang

selain

keduanya,

sebagaimana

Allah

Ta'ala

telah

berfirman:

ِاج َد ِهَّللِ فَال تَ ْدعوا مع ه
ِ وأَ هن الْمس
َح ًدا
َ اَّلل أ
ََ ُ
ََ َ

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan
Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun
di dalamnya di samping (menyembah) Allah. (QS al-Jinn
[72]: 18)
Dan Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ِ
َ  ال َش ِر. ني
َ الْ َعالَم
ُيك لَو

ِِ
ِ الِت ونُس
ِ َ قُل إِ هن
ب
ي
ُم
و
ي
ك
َ
ْ
ِّ اي َوَمََ ِاِت هَّلل َر
َ
َ َ ُ َ ص
ْ
ِ َ ِوبِ َذل
ِِ
ني
َ ت َوأ َََن أَهو ُل الْ ُم ْسلم
ُ ك أُمْر
َ

Katakanlah:

"Sesungguhnya

shalatku,

ibadah-ku,

hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta
alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang
diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang
pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)." (QS alAn'am [6]: 162-163)
Yang Kedua: Hendaknya Allah وجل
ّ tidak disembah kecuali
ّ عز
dengan apa yang disyari'atkan Allah  سبحانو و تعاىلdi dalam KitabNya

atau

sunnah

Rasul-Nya

ملسو هيلع هللا ىلص

sebagaimana

yang

difirmankan Allah وجل
ّ
ّ عز:

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْتَ ُهوا
ُ آَت ُك ُم الهر ُس
َ َوَما

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
(QS al-Hasyr [59]: 7)
Dan Allah  سبحانو و تعاىلberfirman:

ِ َل أَهَّنَا إِ ََل ُكم إِلَو و
ِ
ِ
اح ٌد فَ َم ْن َكا َن يَْر ُجو
وحى إِ َه
َ ُقُ ْل إهَّنَا أ َََن بَ َشٌر مثْ لُ ُك ْم ي
ٌَ ْ ُ
ِ لَِقاء ربِِو فَ ْلي عمل عمال
ِ ِ ِِ
َح ًدا
َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ
َ صاِلًا َوال يُ ْش ِرْك بعبَ َادة َربِّو أ
Katakanlah: "Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti
kamu,

yang

diwahyukan

kepadaku:

'Bahwa

sesungguhnya Rabb kamu itu adalah Rabb yang Esa.'
Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal yang shalih dan
janganlah

ia

mempersekutukan

seorang

pun

dalam

beribadah kepada Rabbnya." (QS al-Kahfi [18]: 110)
Imam

Ibnu

Katsir

asy-Syafi’i

رمحو هللا

berkata

ketika

menafsirkan ayat ini: '"Maka hendaklah ia mengerjakan amal
yang shalih' yaitu yang sesuai dengan syari'at Allah سبحانو و تعاىل,
'dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam
beribadat kepada Rabbnya' yaitu yang diniatkan semata
kepada wajah Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya; dua ini
adalah dua rukun amal yang diterima, harus ikhlas karena
Allah dan benar di atas syari'at Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص." ...

KESEMPURNAAN SYARI'AT ISLAM,
MENYELURUHNYA, DAN KEKEKALANNYA

Allah وجل
ّ telah mengumpulkan bagi syari'at Islam yang
ّ عز
rasul-Nya dan kekasih-Nya Muhammad  ملسو هيلع هللا ىلصdiutus dengannya
sifat-sifat ini: sifat kesempurnaan, sifat menyeluruh, dan
sifat kekekalan.
Adapun sifat kesempumaan yang lepas dari segala
kekurangan, dan

tidak butuh terhadap tambahan apa pun

maka sungguh telah Allah  سبحانو و تعاىلtetapkan bagi syari'at
Islam dengan firman-Nya وجل
ّ
ّ عز:

ِ
ِ
ِ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم
ُ ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض
ُ ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأََْتَ ْم
ُ الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل
ًِدينا
Pada

hari

ini

telah

Kusempurnakan

untuk

kamu

agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku,
dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS alMa’idah [5]: 3)
Ibnu Katsir  رمحو هللاberkata tentang tafsir ayat ini: "Ini di
antara nikmat-nikmat Allah yang paling agung atas umat ini
di mana Allah telah menyempurnakan bagi mereka agama
mereka sehingga mereka tidak membutuhkan kepada agama

yang lainnya dan tidak juga kepada nabi selain nabi mereka
—'alaihish

shalatu

wassalam—karena

inilah

Allah

telah

menjadikannya sebagai penutup para nabi dan mengutusnya
kepada manusia dan jin, sehingga tidak ada yang halal
kecuali yang dia halalkan dan tidak ada yang haram kecuali
yang dia haramkan, dan tidak ada agama kecuali yang dia
syari'atkan, dan segala sesuatu yang dia kabarkan maka
adalah haq dan benar tidak ada kedustaan di dalamnya dan
tidak ada yang menyelisihinya, sebagaimana Allah Ta'ala
berfirman: 'Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (al-Qur'an)
sebagai kalimat yang benar dan adil' (QS al-An'aam [6]: 115
), yaitu benar di dalam berita-beritanya dan adil di dalam
perintah-perintah

dan

larangan-larangan.

Tatkala

Allah

sempurnakan agama bagi mereka maka sempurnalah nikmat
atas mereka; karena inilah Allah berfirman: 'Pada hari ini
telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam
itu jadi agama bagimu', yaitu ridhailah ia untuk kalian karena
sesungguhnya ia adalah agama yang Allah cintai dan Allah
ridhai dan mengutus dengannya rasul yang paling mulia dan
menurunkan dengannya kitab-Nya yang paling mulia."
Adapun

sifat

menyeluruh

dan

kekal

maka

sesungguhnya tidak ada sesuatu yang mendekat-kan diri
kepada

Allah

kecuali

Rasulullah

ملسو هيلع هللا ىلص

telah

menunjukkan

umatnya kepadanya, dan tidak ada kejelekan melainkan
beliau telah memperingatkan umatnya darinya. Al-Imam

Muslim telah mengeluarkan di dalam Shahih-nya dari Salman
al-Farisi  رضي هللا عنوbahwa dikatakan kepadanya: "(Apakah) Nabi
kalian

telah

mengajarkan

segala

sesuatu

hingga

adab

beristinja'?" Abdurrahman berkata: "Salman menjawab: 'Ya.
Sungguh dia telah melarang kami untuk menghadap kiblat
saat buang air besar, buang air kecil, beristinja' dengan
tangan kanan, beristinja' dengan batu kurang dari riga buah,
atau beristinja' dengan kotoran hewan atau tulang.'"
Maka syari'at Islam adalah relevan untuk segala zaman
dan tempat, dan menyeluruh bagi seluruh jin dan manusia
bukan

hanya

untuk

sebagian

kaum

saja

sebagaimana

disabdakan oleh Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصketika menjelaskankekhususankekhususannya:

ِ ث إِ َىل قَوِم ِو خا ه
ِ ت إِ َىل الن
ًهاس َعا همة
ُ هِب يُْب َع
ُّ َِوَكا َن الن
ُ ْصةً َوبُعث
َ ْ
"Dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya,
sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." [HR.
Bukhari]
Dan Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda:

ِ واله ِذي نَ ْفس ُُم هم ٍد بِي ِدهِ َال يسمع ِِب أَح ٌد ِمن ى ِذهِ ْاألُهم ِة ي ه
ي َوَال
ٌّ ود
َ ْ َ
َُ
َ َ ُ
ََُْ
َ
ِ نَصرِاِنٌّ ُثُه َِيُوت وََل ي ْؤِمن َِبله ِذي أُرِس ْلت بِِو إِهال َكا َن
ِ َصح
اب النها ِر
أ
ن
م
ُ ْ
ْ
َ ْ
ْ ُ َْ ُ
َْ

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,
tidaklah seseorang dari umat ini baik Yahudi dan Nashrani
mendengar tentangku, kemudian dia meninggal dan tidak
beriman dengan agama yang aku diutus dengannya,
kecuali

dia

pasti

termasuk

penghuni

neraka."

(Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam Shahih-nya)
...

BERPEGANGNYA SEORANG MUSLIM DENGAN HUKUM
HUKUM SYARI'AT ISLAM ADALAH WAJIB

Syari'at yang sempurna lagi menyeluruh ini wajib seorang
muslim berpegang teguh dengan hukum-hukumnya dan
tidak ada pilihan bagi seorang muslim di dalam hal ini, dan
kebutuhan seorang muslim kepada penerapan ajaran-ajaran
Islam melebihi semua kebutuhannya dan daruratnya seorang
muslim kepada hal itu melebihi seluruh perkara daruratnya
agar dia beruntung dengan keridhaan Allah وجل
ّ dan selamat
ّ عز
dari kemurkaan-Nya dan kepedihan adzab-Nya. Allah وجل
ّ
ّ عز
berfirman:

ٍِ
ِ ِ
ْ اَّللُ َوَر ُسولُوُ أ َْمًرا أَ ْن يَ ُكو َن ََلُُم
ضى ه
ُاْلِيَ َرة
َ ََوَما َكا َن ل ُم ْؤم ٍن َوال ُم ْؤمنَة إِذَا ق
ِ ِم ْن أ َْم ِرِى ْم َوَم ْن يَ ْع
ضالال ُمبِينًا
ص ه
َ ض هل
َ اَّللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak
(pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan
Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada
bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.
dan barang-siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka
sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (QS alAhzab [33]: 36)
Dan Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ول فَ ُخ ُذوهُ َوَما نَ َها ُك ْم َعْنوُ فَانْتَ ُهوا
ُ آَت ُك ُم الهر ُس
َ َوَما
Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah.
Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.
(QS al-Hasyr [59]: 7)
Dan Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ِ
ِ
ِِ ه
ِ
ِ
اب
ٌ ين ُُيَال ُفو َن َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْن تُصيبَ ُه ْم فْت نَةٌ أ َْو يُصيبَ ُه ْم َع َذ
َ فَ ْليَ ْح َذر الذ
أَلِ ٌيم
Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahNya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang
pedih. (QS an-Nuur [24]: 63)...

BUAH-BUAH KEBAIKAN DARI BERPEGANG TEGUH
DENGAN SYARI'AT ISLAM DAN DAMPAK-DAMPAK
BURUK DARI MENINGGALKANNYA

Sesungguhnya berpegangnya seorang muslim dengan
hukum-hukum syari'at yang lurus dan agama yang haq
adalah

asas

keberuntungan

mereka

dan

penampakan

kebahagiaan mereka dan sebab kemuliaan dan kemenangan
mereka atas musuh-musuh mereka, dan ia adalah sumber
keamanan dan kestabilan mereka.
Dan kapan saja keadaan mereka kebalikan dari hal itu
maka akan terjadi pada mereka kerugian, kehinaan, dan
kerendahan. Allah telah bersumpah atas meruginya setiap
manusia kecuali orang-orang yang beriman, beramal shalih,
dan

saling

berwasiat

di

dalam

kebenaran

dan

saling

berwasiat di dalam kesabaran. Kitab Allah وجل
ّ dan sunnah
ّ عز
Rasul-Nya

penuh

dengan

nash-nash

yang

menjelaskan

hakikat ini, dan apa yang direkam oleh sejarah dari didapatkannya

kemuliaan

bagi

siapa

yang

menaati-Nya

dan

kehinaan bagi yang memaksiati-Nya menjadi pembenar hal
itu, dan realita yang langsung disaksikan dengan mata
kepala adalah bukti yang paling nyata.
Allah Ta'ala berfirman:

ٍ صم َِب هَّللِ فَ َق ْد ى ِدي إِ َىل ِصر
ِ
اط ُم ْستَ ِقي ٍم
ْ ََوَم ْن يَ ْعت
َ ُ
َ
Barangsiapa yang berpegang teguh kepada (agama)
Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk
kepada jalan yang lurus. (QS Ali Imraan [3]: 101)
Dan Allah Ta'ala berfirman:

ِ َي أَيُّها اله
ت أَقْ َد َام ُك ْم
ذ
صُروا ه
ْ ِّصْرُك ْم َويُثَب
ُ اَّللَ يَْن
ُ ين َآمنُوا إِ ْن تَْن
َ َ
َ
Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7)
Dan Allah Ta'ala berfirman:

ِه
هاى ْم ِِف
صُرهُ إِ هن ه
صَر هن ه
ٌّ اَّللَ لََق ِو
ُ ين إِ ْن َم هكن
ُ اَّللُ َم ْن يَْن
ُ َولَيَ ْن
َ  الذ. ي َع ِز ٌيز
ِ صالةَ وآتَوا الهزَكاةَ وأَمروا َِبلْمعر
ِ األر
وف َونَ َه ْوا َع ِن الْ ُمْن َك ِر
ْ
ُ َ ض أَقَ ُاموا ال ه
ُْ َ َُ َ
ِ ِِ
األموِر
ُ َُو هَّلل َعاقبَة
Sesungguhnya
menolong

Allah

pasti

(agama)-Nya.

menolong

Sesungguhnya

orang
Allah

yang
benar-

benar Mahakuat lagi Mahaperkasa, (yaitu) orang-orang
yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka
bumi niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan

zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari
perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali
segala urusan. (QS al-Hajj [22): 41)
Dan Allah سبحانو و تعاىلberfirman:

ٍ َي أَيُّها اله ِذين آمنُوا َىل أ َُدلُّ ُكم َعلَى ِِتَارٍة تُْن ِجي ُكم ِمن َع َذ
. اب أَلِي ٍم
َ َ
َ َ
ْ ْ
َ
ْ
ْ
ِ تُؤِمنو َن َِب هَّللِ ورسولِِو وُِت
اَّللِ ِِب َْم َوالِ ُك ْم َوأَنْ ُف ِس ُك ْم ذَلِ ُك ْم
اى ُدو َن ِِف َسبِ ِيل ه
ُْ
َ َ ُ ََ
ٍ  ي ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم وي ْد ِخ ْل ُكم جن. خي ر لَ ُكم إِ ْن ُكْن تُم تَعلَمو َن
هات َِْت ِري
َ ْ
َُ ْ َ ْ ْ َ
ُْ ْ
ْ ٌَْ
ِ
ِ ِمن َْتتِها األنْهار ومساكِن طَيِبةً ِِف جن
ك الْ َف ْوُز الْ َع ِظ ُيم
َ هات َع ْد ٍن َذل
َ
َّ َ َ َ َ ُ َ َ ْ
Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku
tunjukkan

suatu

peniagaan

yang

dapat

menyelamatkanmu dari adzab yang pedih? (Yaitu) kamu
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan
Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan
mengampuni

dosa-dosamu

dan

memasukkanmu

ke

dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai;
dan (memasukkan kamu) ke tempal tinggal yang baik di
dalam jannah 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.
(QS ash-Shaft [61]: 10-12)

Demikianlah Allah berfirman tentang orang-orang yang
menaati-Nya, bertaqwa kepada-Nya, dan berpegang teguh
dengan syari'at dan petunjuk-Nya. Dan sekarang marilah kita
dengarkan apa yang difirmankan Allah tentang orang yang
tidak butuh kepada al-haq dan menukar kebaikan dengan
perkara yang rendah sehingga dia berpaling dari peringatan
Allah; Allah Ta'ala berfirman:

ِ
ضْن ًكا َوََْن ُشُرهُ يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة أ َْع َمى
َ ِض َع ْن ذ ْك ِري فَِإ هن لَوُ َمع
َ ًيشة
َ َوَم ْن أ َْعَر
ِ َ َ ق. صريا
ِ ب َِل ح َشرتَِِن أ َْعمى وقَ ْد ُكْن
ِ َ َ ق.
آَيتُنَا
َ ك أَتَْت
َ ال َك َذل
ُ
َ ك
َ َ
ْ َ َ ّ ال َر
ً َت ب
ِ
ِ
ف َوََلْ يُ ْؤِم ْن
َ َسَر
َ  َوَك َذل. ك الْيَ ْوَم تُْن َسى
َ فَنَ ِسيتَ َها َوَك َذل
ْ ك ََْن ِزي َم ْن أ
ِ
ِ ت ربِِو ولَع َذاب
َش ُّد َوأَبْ َقى
َ اآلخَرةِ أ
ُ َ َ َّ ِِب ََي
Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan
Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam
keadaan buta. Berkatalah ia: "Ya Rabbku, mengapa
Engkau

menghimpunkan

aku

dalam

keadaan

buta,

padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?"
Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang kepadamu
ayat-ayat Kami, maka kamu melupakannya, dan begitu
(pula)

pada

hari

ini

kamu

pun

dilupakan."

Dan

demikianlah Kami membalas orang yang melampaui
batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabbnya. Dan

sesungguhnya adzab di akhirat itu lebih berat dan lebih
kekal." (QS Thaahaa [20]: 124-127)
Dan Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ِ ومن ي عش عن
ِ
ِ
ِ
ِ
 َوإِنه ُه ْم. ين
ر
ق
و
ل
و
ه
ف
اَن
ط
ي
ش
و
ل
ض
ي
ق
ن
ن
مح
ر
ال
ر
ك
ذ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ه
َ
ُ
ً
َ
ْ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
ٌ
ْ َ ُ َْ ْ ََ
َ
صدُّونَ ُه ْم َع ِن ال هسبِ ِيل َوََْي َسبُو َن أَنه ُه ْم ُم ْهتَ ُدو َن
ُ َلَي
Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Yang
Maha

Pemurah

(al-Qur’an),

Kami

adakan

baginya

syaithan (yang menyesatkan) maka syaithan itulah yang
menjadi

teman

sesungguhnya

yang

selalu

syaithian-syaithan

menyertainya.
itu

Dan

benar-benar

menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka
menyangka bahwa mereka mendapat perunjuk. (QS azZukhruf [43]: 36-37)
Rasulullah  ملسو هيلع هللا ىلصbersabda di dalam hadits yang shahih:

ال َم ْن
ْ ُك ُّل أُهم ِِت يَ ْد ُخلُو َن
َ َاَّللِ َوَم ْن ََيْ ََب ق
َ اْلَنهةَ إِهال َم ْن أ َََب قَالُوا ََي َر ُس
ول ه
ص ِاِن فَ َق ْد أ َََب
ْ اع ِِن َد َخ َل
َ َأَط
َ اْلَنهةَ َوَم ْن َع
"Setiap umatku masuk surga selain yang enggan." Para
shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang
enggan?" Nabi  ملسو هيلع هللا ىلصmenjawab: "Siapa yang taat kepadaku

masuk surga dan siapa yang membangkang terhadapku
berarti ia enggan." (Muttafaq 'alaihi)
Sejarah telah mencatat di dalam lembaran-lembarannya
berita-berita tentang kemenangan kaum muslimin yang
sebenarnya atas musuh-musuh mereka. Dan kemenangan
kaum muslimin atas musuh-musuh mereka bukanlah karena
banyaknya jumlah mereka dan persenjataan mereka, tetapi
dengan sebab kekuatan mereka dan berpegang teguhnya
mereka dengan kitab Rabb mereka dan sunnah Nabi mereka,
bersamaan dengan mengambil sebab-sebab yang Allah وجل
ّ
ّ عز
perintahkan dengan firman-Nya:

ٍوأَعِ ُّدواْ ََلم هما استطَعتم ِمن قُ هوة
ُ
ّ ُْ َ ْ
َ
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa
saja yang kamu sanggupi. (QS al-Anfaal [8]: 60)
Maka mereka mendapatkan pertolongan Allah karena
mereka

menolong-Nya

dan

berjihad

di

jalan-Nya

agar

kalimat-Nya adalah yang tertinggi dan kalimat musuh-Nya
adalah yang terendah, maka mereka mendapatkan apa yang
mereka kehendaki kemenangan di dunia dan kebahagiaan di
akhirat. Dan benarlah ketika Allah وجل
ّ berfirman:
ّ عز

ِه
ت أَقْ َد َام ُك ْم
صُروا ه
ْ ِّصْرُك ْم َويُثَب
ُ اَّللَ يَْن
ُ ين َآمنُوا إِ ْن تَْن
َ ََي أَيُّ َها الذ

Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama)
Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan
kedudukanmu. (QS Muhammad [47]: 7)
Jika seorang yang berakal zaman ini ingin mengetahui
bukti atas kebenaran hakikat ini, yaitu bahwa kaum muslimin
menang dengan sebab berpegang teguhnya mereka dengan
syari'at Islam yang Allah pilihkan untuk mereka dan bahwa
mereka kalah ketika mereka tidak butuh kepadanya dan
jauhnya mereka dari mengambil ajaran-ajarannya niscaya
dia tidak akan mendapat bukti yang lebih jelas dari hasil
peperangan antara Arab melawan Yahudi yang tampak sekali
hakikat ini dengan jelas sekali, karena orang-orang Arab
yang Allah وجل
ّ telah memuliakan mereka dengan Islam
ّ عز
ketika pada zaman ini mereka tidak berpegang teguh dengan
syari'at Allah —kecuali yang dikehendaki Allah dari mereka—,
dan mereka tidak berhukum dengan wahyu yang diturunkan
Jibril dari Allah kepada Rasul-Nya Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص, dan mereka
memilih untuk diri-diri mereka berhukum kepada undangundang

buatan

dengannya

dari

manusia
bukti.

yang

tidak

Allah

turunkan

Tatkala

kaum

muslimin

tidak

berpegang teguh dengan syari'at yang sempurna ini —yang
relevan untuk setiap zaman dan tempat ini— maka mereka
tidak

mendapatkan

pertolongan

dan

(malahan

akan)

mendapatkan kehinaan di hadapan orang-orang yang Allah
tetapkan

kehinaan

atas

mereka,

dan

kehinaan

dan

kerendahan manakah yang lebih sangat dari kerendahan dan

kehinaan ini. Sejarah akan mencatat hal itu bagi orang-orang
yang

datang

setelahnya,

sebagaimana

sejarah

telah

mencatat apa yang telah terjadi dari kebaikan dan kejelekan
orang-orang yang telah berlalu sebelumnya. Dan tidak akan
bangkit kekuatan kaum muslimin kecuali setelah mereka
kembali kepada berpegang teguh dengan Allah dan syari'atNya.

[PENUTUP]

Dan saya memohon kepada Allah yang Mahamulia Rabb
'Arsy yang agung agar memberikan taufiq kepada seluruh
kaum muslimin di segala tempat kepada apa yang membawa
kemuliaan mereka dan kebahagiaan mereka di dunia dan di
akhirat,

sesungguhnya

Dia

adalah

Dzat

yang

Maha

Mendengar lagi Maha Mengabulkan.
Dan segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan
semoga Allah selalu mencurahkan shalawat, salam, dan
keberkahan kepada hamba-Nya, rasul-Nya, kekasih-Nya, dan
makhluk terbaik-Nya Muhammad, dan juga atas keluarganya
dan sahabatnya semuanya.[]

