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 [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: 

                                                           
1  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 asy-

Syaikh al-'Allamah Abdul Muhsin ibn Hamd al-'Abbad هللا حفظو  adalah 

seorang ulama besar di Arab Saudi, beliau adalah seorang guru besar 

dan mantan Wakil Rektor Universitas Islam Madinah dan juga 

seorang pengajar di Masjid Nabawi hingga saat ini. Beliau dikenal 

dengan kegigihannva membela sunnah, tawadhu'nya, wara'nya, 

kezuhudannya, dan perhatiannya yang sangat kepada para penuntut 

ilmu. 

2  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 kebaikan dari berpegang teguh dengan 

syari'at Islam dan dampak-dampak 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: 

َماَواِت َواألْرِض َطْوًعا وََكْرًىا  ُغوَن َولَُو َأْسَلَم َمْن ِِف السه َر ِديِن اَّللِه يَ ب ْ أَفَ َغي ْ

 َوِإلَْيِو يُ ْرَجُعونَ 

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) 

Dan Allah  ّعّزوجل berfirman: 

َناُه ِِف  َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملهِة ِإبْ َراِىيَم ِإال َمْن َسِفَو نَ ْفَسُو َوَلَقِد اْصطََفي ْ

نْ َيا  َوِإنهُو ِِف اآلِخَرِة َلِمَن الصهاِِلِنَي . ِإْذ قَاَل لَُو رَبُُّو َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت الدُّ

ى ِِبَا ِإبْ َراِىيُم بَِنيِو َويَ ْعُقوُب ََي َبِِنه ِإنه اَّللهَ اْصطََفى  لَِربِّ اْلَعاَلِمنَي . َوَوصه

يَن َفال ََتُوُتنه ِإال َوأَنْ ُتْم ُمسْ  ُتْم ُشَهَداَء ِإْذ َحَضَر َلُكُم الدِّ ِلُموَن . أَْم ُكن ْ

يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت ِإْذ قَاَل لَِبِنيِو َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد ِإََلََك َوِإلََو 

 آََبِئَك ِإبْ َراِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََلًا َواِحًدا َوََنُْن َلُو ُمْسِلُموَن 



Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, 

melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan 

sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan 

sesungguhnya dia di akhirat benar-benar 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 anak-

anakku! 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: "Apa yang kamu sembah 

sepeninggalku?" Mereka menjawab: "Kami 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 al-

Baqarah [2]: 130-133) 

Dan Allah سبحانو و تعاىل berfirman: 

َما َكاَن ِإبْ رَاِىيُم يَ ُهوِدَيا َوال َنْصَرانِياا َوَلِكْن َكاَن َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما َكاَن 

 ِمَن اْلُمْشرِِكنَي 



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 تعاىل semuanya 

bertemu di dalam mengikhlashkan ibadah kepada Allah  سبحانو و

 tunduk kepada-Nya, dan pasrah kepada syari'at-Nya ,تعاىل

serta berpegang teguh dengan perintah dan larangan-Nya, 

meskipun bermacam-macam syari'atnya dan berbilang jalan-

jalannya sebagaimana di dalam hadits: 

ٍت ِدين َ   َنا َواِحدََنُْن َمْعَشَر اأْلَنِْبَياِء أَْواَلُد َعاله

"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  ّعّزوجل, telah mengutusnya 

dengannya. 



Allah سبحانو و تعاىل berfirman: 

يَن ِعْنَد اَّللِه اإلْسالُم َوَما اْختَ َلَف الهِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإال ِمْن بَ ْعِد  ِإنه الدِّ

نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر ِِبََيِت اَّللِه فَِإنه اَّللهَ َسرِيُع  َما َجاَءُىُم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ

وَك فَ ُقْل َأْسَلمْ  ُت َوْجِهَي َّللِِه َوَمِن ات هبَ َعِن َوُقْل لِلهِذيَن اِلَِْساِب . فَِإْن َحاجُّ

َا  يِّنَي أََأْسَلْمُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فَ َقِد اْىَتَدْوا َوِإْن تَ َولهْوا فَِإَّنه أُوتُوا اْلِكَتاَب َواألمِّ

ُ َبِصرٌي َِبْلِعَباِد   َعَلْيَك اْلَبالُغ َواَّلله

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 Allah sangat cepat hisab-Nya. 

Kemudian jika mereka mendebat kamu (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 ىلص telah menafsirkan Islam di dalam hadits Jibril 

yang masyhur dengan sabdanya: 

اَلَة  ًدا َرُسوُل اَّللِه َوتُِقيَم الصه ْساَلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل ِإَلَو ِإاله اَّللهُ َوَأنه ُُمَمه اإْلِ

 اْسَتطَْعَت ِإلَْيِو َسِبياًل  ِإنِ  َّجه اْلبَ ْيَت َوتُ ْؤِتَ الزهَكاَة َوَتُصوَم َرَمَضاَن َوتَُ 

"Islam adalah hendaknya engkau bersaksi bahwa tidak 

ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah dan 

bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, 

mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan puasa 

Ramadhan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu 

bepergian kepadanya." (Shahih Muslim: 9)  

Dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص telah menafsirkan iman di dalam hadits Jibril 

dengan sabdanya: 

تُ ْؤِمَن َِبْلَقَدِر َخرْيِِه َأْن تُ ْؤِمَن َِبَّللِه َوَماَلِئَكِتِو وَُكتُِبِو َوُرُسِلِو َواْليَ ْوِم اآْلِخِر وَ 

 َوَشرِّهِ 



"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 هللا telah 

mendefinisikan Islam bahwa ia adalah kepasrahan kepada 

Allah  ّعّزوجل dengan mentauhidkan-Nya, ketundukan kepada-

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, dan keyakinan hingga datang kematian 

kepadanya. 

 



SYARI'AT ISLAM DAN LANDASAN-LANDASANNYA 

 

Syari'at Islam adalah wahyu yang diwahyukan Allah  ّعّزوجل 

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 ىلص sebagai 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: 

 َوَأنه اْلَمَساِجَد َّللِِه َفال َتْدُعوا َمَع اَّللِه َأَحًدا 



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  ّعّزوجل berfirman: 

ُقْل ِإنه َصالِت َوُنُسِكي َوَُمَْياَي َوََمَاِت َّللِِه َربِّ اْلَعاَلِمنَي . ال َشرِيَك لَُو 

 َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوَأََن أَوهُل اْلُمْسِلِمنَي 

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 al-

An'am [6]: 162-163) 

Yang Kedua: Hendaknya Allah  ّعّزوجل tidak disembah kecuali 

dengan apa yang disyari'atkan Allah سبحانو و تعاىل di dalam Kitab-

Nya atau sunnah Rasul-Nya ملسو هيلع هللا ىلص sebagaimana yang 

difirmankan Allah  ّعّزوجل: 

 َوَما آََتُكُم الرهُسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا 



Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

(QS al-Hasyr [59]: 7) 

Dan Allah سبحانو و تعاىل berfirman: 

َا ِإََلُُكْم ِإلٌَو َواِحٌد َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو  َا أَََن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإََله أَّنه ُقْل ِإَّنه

 ال َصاِِلًا َوال ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِِّو َأَحًدا لَِقاَء رَبِِّو فَ ْليَ ْعَمْل َعمَ 

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  ّعّزوجل telah mengumpulkan bagi syari'at Islam yang 

rasul-Nya dan kekasih-Nya Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص diutus 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 تعاىل tetapkan bagi syari'at 

Islam dengan firman-Nya  ّعّزوجل: 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأََْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم 

 ِديناً 

Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu 

agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, 

dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS al-

Ma’idah [5]: 3) 

Ibnu Katsir رمحو هللا berkata 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 عنو هللا رضي  bahwa 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 ىلص ketika menjelaskankekhususan-

kekhususannya: 

ةً  ًة َوبُِعْثُت ِإىَل النهاِس َعامه َعُث ِإىَل قَ ْوِمِو َخاصه  وََكاَن النهِِبُّ يُ ب ْ

"Dan para nabi sebelumku diutus khusus untuk kaumnya, 

sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia." [HR. 

Bukhari] 

Dan Nabi ملسو هيلع هللا ىلص bersabda: 

ِة يَ ُهوِديٌّ َواَل  ٍد بَِيِدِه اَل َيْسَمُع ِب َأَحٌد ِمْن َىِذِه اأْلُمه َوالهِذي نَ ْفُس ُُمَمه

 النهارِ  َنْصرَاِنٌّ ُُثه َِيُوُت َوَلَْ يُ ْؤِمْن َِبلهِذي أُْرِسْلُت بِِو ِإاله َكاَن ِمْن َأْصَحابِ 



"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  ّعّزوجل dan selamat 

dari kemurkaan-Nya dan kepedihan adzab-Nya. Allah  ّعّزوجل 

berfirman: 

ُ َوَرُسولُُو أَْمًرا َأْن َيُكوَن ََلُُم اْْلِيَ رَُة  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اَّلله

َ َورَ   ُسوَلُو فَ َقْد َضله َضالال ُمِبيًنا ِمْن أَْمرِِىْم َوَمْن يَ ْعِص اَّلله



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 al-

Ahzab [33]: 36) 

Dan Allah  ّعّزوجل berfirman: 

 َوَما آََتُكُم الرهُسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكْم َعْنُو فَانْ تَ ُهوا 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. 

(QS al-Hasyr [59]: 7) 

Dan Allah  ّعّزوجل berfirman: 

َنٌة َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذاٌب  فَ ْلَيْحَذِر الهِذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

 أَلِيٌم 

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-

Nya 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  ّعّزوجل dan sunnah 

Rasul-Nya penuh dengan nash-nash yang menjelaskan 

hakikat ini, dan apa yang direkam oleh sejarah dari didapat-

kannya 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: 



 َوَمْن يَ ْعَتِصْم َِبَّللِه فَ َقْد ُىِدَي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم 

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: 

َ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكْم   ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإْن تَ ْنُصُروا اَّلله

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: 

نهاُىْم ِِف  َولَيَ ْنُصَرنه اَّللهُ َمْن يَ ْنُصرُُه ِإنه اَّللهَ َلَقِويٌّ َعزِيٌز . الهِذيَن ِإْن َمكه

قَاُموا الصهالَة َوآتَ ُوا الزهَكاَة َوأََمُروا َِبْلَمْعُروِف َونَ َهْوا َعِن اْلُمْنَكِر األْرِض أَ 

 َوَّللِِه َعاِقَبُة األُموِر 

Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang 

menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah 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 أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا َىْل أَُدلُُّكْم َعَلى ِِتَارٍَة تُ ْنِجيُكْم ِمْن َعَذاٍب أَلِيٍم . 

تُ ْؤِمُنوَن َِبَّللِه َوَرُسولِِو َوُِتَاِىُدوَن ِف َسِبيِل اَّللِه ِِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم َذِلُكْم 

ٌر َلُكْم ِإْن كُ  ُتْم تَ ْعَلُموَن . يَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َويُْدِخْلُكْم َجنهاٍت َِتْرِي َخي ْ ن ْ

 ِمْن َتِْتَها األنْ َهاُر َوَمَساِكَن طَيَِّبًة ِف َجنهاِت َعْدٍن َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

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: 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنه َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

. قَاَل َربِّ َلَ َحَشْرَتِِن أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا . قَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آََيتُ َنا 

َها وََكَذِلَك اْليَ ْوَم تُ ْنَسى . وََكَذِلَك ََنْزِي َمْن َأْسَرَف َوَلَْ يُ ْؤِمْن فَ َنِسيت َ 

 ِِبََيِت رَبِِّو َوَلَعَذاُب اآلِخرَِة َأَشدُّ َوأَبْ َقى 

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  ّعّزوجل berfirman: 

َوَمْن يَ ْعُش َعْن ذِْكِر الرهمْحَِن نُ َقيِّْض َلُو َشْيطَاًَن فَ ُهَو َلُو َقرِيٌن . َوِإن هُهْم 

ِبيِل َوََيَْسُبوَن أَن هُهْم ُمْهَتُدوَن  ونَ ُهْم َعِن السه  لََيُصدُّ

Barangsiapa yang berpaling dari pengajaran Rabb Yang 

Maha Pemurah (al-Qur’an), Kami adakan baginya 

syaithan (yang menyesatkan) maka syaithan itulah yang 

menjadi teman yang selalu menyertainya. Dan 

sesungguhnya syaithian-syaithan itu benar-benar 

menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka 

menyangka bahwa mereka mendapat perunjuk. (QS az-

Zukhruf [43]: 36-37) 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda di dalam hadits yang shahih: 

ُكلُّ أُمهِِت َيْدُخُلوَن اْْلَنهَة ِإاله َمْن َأََب قَاُلوا ََي َرُسوَل اَّللِه َوَمْن ََيََْب قَاَل َمْن 

 َخَل اْْلَنهَة َوَمْن َعَصاِن فَ َقْد َأََب َأطَاَعِِن دَ 

"Setiap umatku masuk surga selain yang enggan." Para 

shahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang 

enggan?" Nabi ملسو هيلع هللا ىلص menjawab: "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  ّعّزوجل 

perintahkan dengan firman-Nya: 

ن قُ وهةٍ  ا اْسَتطَْعُتم مِّ واْ ََلُم مه  َوأَِعدُّ

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  ّعّزوجل berfirman: 

َ يَ ْنُصرُْكْم َويُ ثَبِّْت أَْقَداَمُكْم  ََي أَي َُّها الهِذيَن آَمُنوا ِإنْ   تَ ْنُصُروا اَّلله



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  ّعّزوجل telah memuliakan mereka dengan Islam 

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 undang-

undang buatan manusia yang tidak Allah turunkan 

dengannya dari bukti. 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'at-

Nya. 

 

[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.[] 


