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Kaum Muslimin yang dirahmati Allah!
Melalui mimbar ini, kami mewasiatkan kepada diri
kami dan kaum Muslimin dengan wasiat Allah lkfr.
kepada umat-umat ter.dahulu dan juga kepada umat
Muhammad ~ . Allah s berwasiat dalam firmanNya:
.

Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orangorang yang dib£;ri Kitab sebelum kamu don ljuga) kepada
kamu; bertakwalah kepada Allah, akan tetapi jika kamu
kafir maka (ketahuilah), sesungguhnya apa yang di langit
don apa yang di bu mi hanyalah . kepunyaan Allah don
Allah Maha Kaya don Maha Terpuji (QS. An-Nisa'/4:131)
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keharibaan Rasulullah ~ , kelu.arga dan para Saha bat
dan semua orang-orang yang mengikuti Beliau ~
sampai hari kiamat.

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah!
Sungguh, kita hidup di zaman yang penuh
gejolak. Lihatlah bagaimana nasib kaum Muslimin di ·
belahan dunia ini, yang tertindas dan terhempas. Dan
sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah s
tidak
akan merubah keadaan suatu kaum, hingga mereka
· merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nikmat
dikarenakan berpegang pada tali Allah s , dengan'
iman dan amal shaleh, tidak akan hilang sampai
mereka merubahnya dan menggantinya dengan
perbuatan maksiat dan dosa. Dan sudah menjadi
Sunnatullah yang berlaku bahwa akhir. dari orang
yang berbuat kerusakan adalah kebinasaan.Allah s
berfirman:

Kemudian . shalawat dan salam kita haturkan
1) Diadaptasi dari khutbah Jum'at yang disainpaikan oleh DR. Shalih bin Muhammad Alu Thalib di Masjidil Haram, Mekah, pada tanggal
29/2/1437, bertepatan dengan 11Desember2015, dengan judul Washaya lil Ummat.
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bala, akibat dari tlngkah laku kita yang tidak pandai
mensyukuri nikmat Allah ~ dan terlalu sering
> / .,,-:.,, . melakukan perbuatan dosa dan maksiat.

cy <J~~~~~~\!

Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada
mereka berkah dari langit dan .bumi, tetapi mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu; maka Kami siksa
mereka disebabkan perbuatannya. (Q5. al-A'raf/7 :96)
"

Kaum Muslimin rahimakumullah!
Kita memang harus mempersiapkan kekuatan
secara fisik dan materi, sebagaimana yang Allah
firmankan :

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa
saja yang kamu sanggupi; (Q5.al-AnfaV8:60)
Namun di waktu yang sama, kitapun wajib untuk
memperhatikan kekuatan rohani kita; yaitu senantiasa
menjaga dan menguatkan ikatan hubungan kita
dengan Allah ~ . . Karena itu adalah senjata yang
tidak pernah mengecewakan.

Marilah kita bersungguh-sungguh dalam beramal!
Karena kesejahteraan tidak akan langgeng kecuali dengan
bersungguh-sungguh dalam beramal dan menjauhi
segala yang bisa-merusak kesejahteraan itu sendiri.
Kita harus jauhi segala jerat syaitan, dan kita
makmurkan negeri dengan berusaha · menerapkan
kebaikan. Marilah kita semai Islam di dalamnya,
tidak sebaliknya, berusaha menghancurkannya. Nabi
~
sendiri ketika berdakwah, lalu penduduknya
menyakiti dan menentang dakwah Islam, terbukti,
Beliau ~ menolak tawaran Malaikat Jibril ~~
untuk membiriasakan penduduk yang telah menyakiti
Beliau ~ dengan dua gunung di Mekah. Bahkan
Nabi ~ terus mengenang jasa seseorang yang telah
berbuat baik kepada Beliau ~ , meski ia bukan orang
yang beriman. Nabi ~ · bersabda mengenai para
tawanan Perang Badr:
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Lihattah· umat lain, meski nyata-hyata ingkar Seandainya Muth 'im bin'Adi masih hidup, laluia memintaku
dan sekuler, namun di saat-saat kritis, mereka ingat · untuk (r;nembebaskan) orang-orang yang busuk ini
pemberkatan tuhan mereka terhadap pasukan (maksudnya tawanan badr, karena kesyirikan mereka), tentu
I
.
mereka! lronisnya, justru banyak kaum Muslimin, akan aku lepaskan mer£;ka untuknya. (Muttafaq alaih)
bila tertimpa kesusahan, justn.1 ikatan agama mereka
Dahulu, Muth'im telah memberi perlindungan
menjadi kendur, lupa dengan marabahayanya kelak.
bagi Nabi ~ untuk masuk ke Mekah· sepulang Beliau
Renungilah bagaimana nestapa kaum Muslimin di
~ dari Tha'if.
Andalus dan _Bahgdad! Betapa banyak pelajaran dan
Maka sungguh jauh . perangai mereka yang
hikmah yang patut dir~nungkan . Maka wajib bagi
melakukan
tindakan perusakan dengan cara melakukan
umat ini untuk mengerahkan segala daya untuk
pengeboman
dan semacamnya, dengan k~adaan Nabi
kembali kepada Allah al-Khaliq.
·~ dan syariat Islam yang hanif ini, terlebih- lagi di
~ -!
?'i
r~·-= negeri kita yang mayoritas adalah kaum Muslimin.

0.

»it;,,~'Jt;,,
:- 1:.t\ J/.I!;!J~

~~,, .

Maka segeralah kembali kepada (mentaatij Allah.
Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang
nyata dari Allah un.tukmu. (Q5. Adz-Dzariyat/51:50)

Kaum Muslimin, yang dimuliakan Alldh!

Maka kepada mereka yang terjangkit racun
1515, sadarlah! Berbagai peristiwa yang terjadi
menunjukkan bahwa titik tolak mereka bukanlah atas
dasar agama,meski seolah-olah mereka berselimutkan
agama. Bukankah Nabi Muhammad ~ tidak diutus
melainkan sebagai .rahmat bagi semesta?!

5ibukkanlah diri kita dengan hal-hal yang
bermanfaat! lngatlah akan nikmat Allah ~ yang
dianugerahkan-Nya kepada kita. Hendaklah _kita
· selalu. waspada dan berhati-hatilah! Jangan sampai
kenikmatan yang kita rasakan saat ini hilang berganti
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Dan Allah berkuasa terhpdap urusan-Nya, tetapi
kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. (QS. Yusuf:21)

Seka rang ini, banyak kaum ·Muslim in yang
te rtimpa coqaan berat. Berbagai :makar musuh Islam
menghimpit mereka; di. Syam, Palestina, Yaman dan
dibE;!rbagai tempat lainnya. Namun kita pun · penuh
harap,bahwa kaum Muslimin di sana bisa bersatu padu,
untuk menghilangkan kezhaliman, dan mewujudkan
kebaikan bagi negeri mereka. Karena persatuan dan
~eharmonisan meruP.akan awal mu la ciari kenienangan.

Latu mereka berkata : ''.Kepada Aliahlah kami bertawakkal!
Ya Rabb kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran
jitnah bagi kaum yang zalim, don selamatkanlah kami
dengan rahmat Engkau dari (t ipu .daya)
yang kajir." (QS.Yunus/10:85 -86)

Petaka yang menimpa saudara kita seiman, di Syam
dan Lainnya, bukan hanya cobaan bagi mereka, namun
juga cobaari bagi kaum Muslimin lainnya. Bagaimana ·
kaum Muslimin lainnya menopang dan metnbantu mereka.
Mereka memerlukan bantuan yang begitu mendesak.
lni merupakan hak saudara kita di sana. Kalau Altah ~
berkehendak,pastilahAlt.ah ~ sudah menangkan saudara
kita sekarang juga. Namun Alt.ah ~ memberlakukan
takdir-Nya,agar bisa didulang hikmah darinya.
Dan yang harus kita renungi bersania, sebagai
pelipur Lara kita, apa yang Nabi ~ ·sabd.akan :

Sungguh menakjubkan perkara seorang beriman.
Sungguh, semua keadaannya adalah baik semata. Dan
itu tidaklah· ado kecuali bagi seorang mukmin. Bila ia
mendapat kesenangan, ia bersyukur, don itu baik baginya.
Dan bila ia tertimpa kesusahan, ia'pun bersabar; don itu
baik baginya. (HR. Muslim)

Dan, meski umat ini tengah melalui masa-masa
sulitnya, namun pertolongan Allah pasti segera tiba .
Bera pa banyak kepiluan, namun tersimpan harapan di
d~lamnya . .
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