
MenUu 'Kaum 'Kafir! 1 

. 
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Kaum M uslimin, rahimakumullah! 

Allah j~_;r:;~ berfirman kepada Nabi-Nya, 

/ 
~ >,,,,, ,.,,,, / / ..,,,, ,.,,,,,,. • .,. ,,,,, 
~ 5_,.L.~ 'j ~~\ '-!.,A ' &-:; 

Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu 
syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka 
ikutilah syar:iat itu dan janganlah kamu ikuti hawa 
nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (QS. Al
Jatsiyah/ 45: 18) 

. 
Allah J~jr:;~ telah mensyariatkan syariat 

yang sempurna, yang menyeru kepada setiap 
kebaikan, dan melarang semua bentuk keburukan 
bahkan melarang sesuatu yang bisa menyeret 
kepada keburukan. Maka ikutilah syariat ini, niscaya 
kebahagiaan abadi dan kemenangan akan d iraih. 

Janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang 
ya~g tidak tahu. Di mana hawa nafsu dan keinginan 
mereka tidak mengikuti cahaya ilmu ilahi. Mereka 
ini adalah orang-orang yang keinginan dan hawa 

nafsunya menyelisihi syariat Ra.sul ~4~~. 
• 

Allah J~j~~;:. juga memerintahkan kepada kita 

seperti yang diperintahkan kepada Nabi ~4~~, 

Dan bahwa (yang Kami perintahkan ini) adalah 
jalan-Ku yang lur:us, maka-ikutilah dia, danjanganlah 
kamu mengikutijalan-jalan (yang lain), karenajalan
jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. 

Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu 
bertakwa. (QS. Al-An'am/ 6: 153) 

Islam adalah jalan Allah yang lurus, yang 
mengantarkan para hamba menuju Allah j~_J!(;~ 
dan negeri kemuliaan. Hendaklah kita mengikutilah 

jalan tersebut, agar bisa menggapai kemenangan 
dan kebahagiaan. 

Janganlah sekali-kali kita mengikuti j alan-jalan 
yang menyimpang, j alan-jalan yang menyelisihi 
Islam. Karena itu akan menyesatkan kita dari jalan 

1 Diadaptasikan dari al-Khuthab al-Minbariyyah Syaikh Shalih Al-Fauzan juz 2/ 140. 
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agama Allah I . Dan bila seorang umat manusia telah 
tersesat dari jalan . Allah, maka artinya ia tengah 
meniti jalan yang akan. menjerumuskannya ke dalam 

neraka jahim. Wal'iyafft.u billah. 

Kaum ·Muslimin, rahimakumullah! 

Memang benar! Siapa yang meniti Islam pasti . 
selamat, dan kebinasaan bagi orang yang melenceng 

darinya. Allah J~j~~ telah menjadikan semua 
faktor dan jalan kemenangan serta kemajuan ada . . 
dalam agama .. ini. Sekiranya kita be.rpegang teguh 

pada agama ini dengan benar, kita pasti akan menjad i . . . ' 

manusia yang paling tinggi dan maju. Akan tetapi, 
kita justru menyi.a-nyiakan agama ini, sehingga kita 
pun menjadi tersisih. Kita justru mengimport dari 
musuh kita kebiasaan buruk dan etika jahiliyyah. 

Bahkan itu la.h yang menjadi pola didik anak dan 
keluarga kita! Sebagi,an kaum Muslimin berbangga 
diri dengan.nya, padahal para musuh Islam itu ingin 
mel_ihat kita hancur dan binasa. Ironisnya, kita justru 

. . melaksanakan rencaoa busuk mereka dengan besar . . 
h.ati! Setiap hari kita kubur sebagian dari ajaran 

agama kita, lalu kita ganti dengan tata cara ba~at 
dan etika jahiliyah! 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! 

Sungguh benar apa yang dikata.kan oleh Amirul 
Mukminin Umar bin Khaththab ~ ,· "_Sungguh, 
buhul Islam akan terlepas seikat demi seikat, bila di 
kalangan Isla·m muncul orang yang tidak mengetahui 

jahiliyah.''. 

Islam tidak mengharamkan kita mengambil 
faidah dari pengalaman mereka dalam bidang 
teknologi dan perindustrian. Yang diharamkan adalah 

bila kita mengambil dari mereka berbagai kebiasaan 
dan etika yang merusak, dan meniru mereka dalam 
hal yang menjadi ciri khas mereka, termasuk meniru 

v.• ....,. ,....,.-. • • · 
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setiap waktu. Hendaklah kita senantiasa mengingat 

sabda Nabi ~ : 

Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat . 
~oat mereka berumur 7 tahun. . Dan pukullah 
mereka (dengan pukulan ringan mendidik) bila . 
meninggalkannya, saat berumur 10 tahun. Dan 
pisahkanlah (lelaki don perempuan) di antara mereka 
di tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud) 

.Agama kita memerintahkan un~uk berbuat baik 
kepada dua orang tua di setiap waktu. Sungguh, 
Islam adalah agama yang sempurna. · Sekiranya 
k?um Muslimin berpegang dan memperaktikkannya 
dengan benar, pasti ·kaum Muslimin sama · sekali 

tidak butuh kepada siapapun, kecuali kepada Allah . 

Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi 
Rasul-Nya don bagi orang-orang muktnin, tetapi 
orang-orang munafik itu tiada mengetahui. (QS. Al

Mu nafiqun/ 63: 8) 

Islam memang 
yang terbaik. 

• 

menuntun umat menuju jalan . 

Sesungguhnya Al Quran ini memberikan petunjuk · 

kepada Ualan) yang lebih lurus. (QS. Al -Isra'/ 17: 9) 

gaya pakaian mereka. Termasuk pula apa yang sering Syariat ini adala~ nutrisi dan· sumber kekuatan 
digembor-gemborkan seperti halnya mengkhususkan bagi hati. Seperti yang dikatakari Ibnu Mas'ud ~ , 
hari untuk anak, hari untuk pohon; hari ibu dan latnnya. "Sesu~gguhnya al-Quran ini adalahjamuan dari Allah 
Agama kita tidak mengkhususkan ·satu hari tertentu · ~ , maka terimalah jamuan-Nya semampumu." 

untuk hal-hal tersebut. Justru agama kita mendorong Bila seseorang merasa lapar lalu ia 

terus untuk menanam pohon dan pertanian yang me'r'1gkonsumsi makanan yang ia perlukan, maka 
oerguna pada waktu yang sesuai. Agama kita · setelah itu ia tidak lagi membutuhkan makanan 
memotivasi untuk memperhatikart pendidikan anak lain. Bila seseorang melakukan amalan yang ·tidak 
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disyariatkan, maka akan berkuranglah hasratnya 
terhadap amalan yang disyariatkan. Namun orang 
yang fokus pada apa yang disyariatkan, maka akan 

semakin besar kecintaannya dan kemanfaatan yang 
ia dapatkannya. Sehingga kualitas imannya akan 
semakin baik. Karena itulah, orang yang · sering 
mendengar nyanyian, akan berkurang minatnya 
terhadap al -Qur'an, dan bahkan bisa jadi ia akan 

membencinya. Orang yang gandrung dengan 
hikmah para ahli bijak Persia dan Romawi, maka 
hikmah Islam dan adab-adabnya t idak menancap di 
hatinya seperti kuatnya hikmah Persia dan Romawi 
menancap di hatinya. Dan masih banyak contoh
contoh lainnya. 

[ KHUTBAH KEDUA] 
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Kaum Muslim in rahimakumullah! 

Dalam atsar dari Hassan bin 'Athiyyah ~ , 1a 
berkata, "Tidaklah suatu kaum mengada-adakan 

perkara . baru dalam agama mereka, melainkan 
Allah ~ akan cabut dar! mereka sunnah yang 
semisal dengan itu; kemudian Allah · ~ tidak 
mengembalikannya kepada mereka hingga hari 
kiamat." (HR. Ad-Darimi) 

Seseorang yang meniru suatu kaum, secara 
perlahan akan menyebabkan adanya kesesuaian dan 
kedekatan dengan orang yang ditiru, baik secara 

batin maupun fisik, meski berjauhan tempat dan 
waktu. Jadi, menyerupai hari-hari r~ya orang kafir, 
meskipun dalam porsi kecil, merupakan media yang 

bisa menularkan perilaku dan perangai mereka. 

Nabi ~ bersabda: 
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. 
Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka 
ia termasuk di antara mereka. (HR. Abu Daud dan 

dishahihkan Ibnu Hibban). 

Tentang hadits di atas, lbnu Taimiyyah ¢~ 
mengatakan, bahwa kadar paling minim dari makna 
hadits tersebut menunjukkan haramnya perilaku 
menyerupai kaum kafir. Meski juga bahwa zahir 

hadits tersebut menghendaki makna kafirnya orang 
yang menyerupai mereka. · 

Maka berhati-hati dan waspadalah wahai kaum 
Muslimin! Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat 

agama yang kita miliki ini! peganglah erat-erat dan 
jangan sekali-kali mencari pengganti lainnya, bila 
memang engkau menghendaki kebahagiaan dan 
keselamatan di dunia dan akhirat. 
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