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ﺎﻟﹶﻰﻌﻭﺗ ﻙ ﺭ ﺎﺒﻩ ﺗ ﺪﺣﻤ  ﹶﺃ، ﻦﻴﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﹼﻠﻪﺪ ﻟ ﻤ ﺍﳊﹶ
 ﻛﹸﻠﱠﻪﺮﳋﻴ
 ﺍ ﹶﻪﹶﻠﻴﻭﹸﺃﹾﺛﻨﹺﻲ ﻋ ، ﻞﹲﺎ ﺃﻫ ﻟﹶﻬﻮﻲ ﻫ ﺍﻟﱠﺘﺪﻩ ﺎﻣﻤﺤ ﺑﹺ
ﻠﹶﻰﻰ ﻋﺎ ﹶﺃﺛﹾﻨﻋﻠﹶﺎ ﹶﻛﻤ  ﱠﻞ ﻭﻮ ﺟ ﻫ ﻪ ﹶﻠﻴﺎ ًء ﻋﻲ ﺛﹶﻨﺼﻟﹶﺎ ﹸﺃﺣ
ﺔﻟﻴﺍﻮﻪ ﺍ ﹸﳌﺘ ﻤﻠﹶﻰ ﻧﹺﻌﺎﻟﹶﻰ ﻋﻌﻭﺗ ﻙ ﺎﺭﺗﺒ ﻩ ﺪ ﻤ ﹶﺃﺣ، ﺴﻪ
ِ ﻧﻔﹾ
، ﻰﺼﺤﻟﹶﺎ ﺗﺪ ﻭ ﻌﻲ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺍﱠﻟﺘﺎﻩﻄﹶﺎﻳﻭﻋ ﻴﺔﺎﻟﺘﺘ ﺍ ﹸﳌﻪﻭﺁﻟﹶﺎﺋ
ﻪﻓﻴ ﺎﺭﻛﹶﴼﻣﺒ ﺒﴼﺮﴽ ﹶﻃﻴﺜﻴﺪﴽ ﹶﻛﺣﻤ ﻠﹶﺎﻋﻞﱠ ﻭﻩ ﺟ ﺪ ﻤﺃﹶﺣ
ﻋﻠﹶﺎ ﻭ  ﱠﻞﻩ ﺟ ﺪﺣﻤ  ﹶﺃ، ﻰﺿﻳﺮﻭ ﻠﹶﺎﻋ ﱠﻞ ﻭ ﺟﺐﺤﺎ ﻳﻛﹶﻤ
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ﺭﺑﻨﺎ ﹶﻻ ﺗﺆﺍﺧ ﹾﺬﻧﺂﺇﹺﻥ ﻧﺴِﻴﻨﺂ ﺃﹶ ﻭ ﹶﺃ ﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﺗﺤ ﻤ ﹾﻞ
ﺻﺮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﺣﻤ ﹾﻠﺘﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﺬﻳ ﻦ ﻣﻦ ﹶﻗﺒﻠﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﹶ
ﻋﹶﻠﻴﻨﺂﺇﹺ 
ﺗﺤ ﻤ ﹾﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﹶﻻﻃﹶﺎﹶﻗ ﹶﺔ ﻟﹶﻨﺎ ﹺﺑ ﻪ ﻭﺍ ﻋﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﹾ ﻔ ﺮ ﹶﻟﻨﺎ ﻭﺍﺭ ﺣﻤﻨﺂ
ﺼ ﺮﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ.
ﺖ ﻣ ﻮ ﹶﻻﻧﺎ ﻓﹶﺎﻧ 
ﺃﹶﻧ 
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
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ﻋﻠﹶﻰ ﻧﹺ ﻌﻤ ﺔ ﺍﻹِﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻧﹺﻌ ﻤﺔ ﺍ ِﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻧﹺ ﻌﻤ ﺔ
ﺍﻟﻘﹸﺮﺁ ﻥ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻛﹸ ﱢﻞ ﻧﹺ ﻌ ﻤﺔ ﹶﺃﻧﻌﻢ ﹺﺑﻬﺎ ﻋﹶﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﹶ ﺪﻳ ﹴﻢ ﺃﹶﻭ
ﺚ ﹶﺃﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﹼﻭ ﻋﺎﻣ ﺔ ﹶﺃ ﻭ ﺳﺮﹴ ﺃﹶ ﻭ ﻋﻠﹶﺎﹺﻧﻴﺔ ، ﺍﹶﻟﹼﻠﻬﻢ
ﺣ ﺪﻳ 
ﻚ ﻭﻋ ﻈﻴﻢﹺ
ﳊﻤ ﺪ ﹶﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻠﹶﺎﻝﹺ ﻭ ﺟ ﹺﻬ 
ﹶﻟﻚ ﺍ ﹶ
ﻚ  ،ﻭﺃﹶ ﺷﻬﺪ ﺃﹶ ﱠﻥ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﻟﹶﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﷲ ﻭ ﺣﺪ ﻩ ﻟﹶﺎ
ﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﻧﹺ 
ﺴﻤﻮﺍﺕ
ﻚ ﻟﹶﻪ ﺇﹺﻟﻪ ﺍ َﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧ ﹺﺮﻳ ﻦ ﻭﹶﻗﻴﻮ ﻡ ﺍﻟ 
ﺷ ﹺﺮﻳ 
ﺿﻴ ﻦ ﻭﺧﺎﻟﻖ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹺ ﹶﺃﺟ ﻤ ﻌﻴ ﻦ  ،ﻭﺃﹶﺷﻬ ﺪ ﺃﹶﻥﱠ
ﻭﺍﻷَﺭ 
ﺻﻔﻴﻪ ﻭﺧﻠﻴﻠﹸﻪ ﻭﺁ ﻣﻴﻨ ﻪ ﻋﻠﹶﻰ
ﻣﺤﻤﺪﴽ ﻋﺒﺪ ﻩ ﻭﺭﺳ ﻮﻟﹸ ﻪ ﻭ 
ﷲ ﻭﺳﻠﹶﺎ ﻣ ﻪ
ﺕﺍ ِ
ﺱ ﺷﺮ ﻋﻪ ،ﻓﹶﺼﻠﹶﻮﺍ 
ﻭﺣﻴﹺﻪ ﻭﻣﺒﻠﱢ ﹸﻎ ﺍﻟﻨﺎ ﹺ
ﺤﺒﹺ ﻪ ﹶﺃ ﺟ ﻤ ﻌﻴﻦ.
ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻ 
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﺍﷲ
ﺃﻛﱪ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ
ﰒ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
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ﺪ ﻌﻭ ﺑ ﺓﹰﺎﺩﻬﺕ ﺷ
 ﻮﺪ ﺍﻟﹾﻤ ﻋﻨ ﻳﺔﹰ ﻭﻮ ﺗﻮﺕﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﹶﻤﺎ ﹶﻗﺯ ﹾﻗﻨ ﺭ  ﺍﻢﺍﻟﱠﻠﻬ
ﻦ ﻴﻌ ﻦ ﻃﹶﺎﺋ ﻣﻨﹺﻴ ﺆﺎ ﻣﺣﹺﻴﻨ ﻢ ﺃﹶ  ﺍﻟﻠﱠﻬ.ﺔﹶﻨ ﺍﹾﻟﺠﻚ ﻭ
 ﺍﻧﺿﻮ
  ﺭﹺﺕﻮﺍﻟﹾﻤ
ﺎﺕ ﹺﺟﺒﻮ ﻣﺴﺄﹼﻟﹸﻚ
 ﺎ ﻧﻢ ﹺﺇﻧ  ﺍﻟﻠﱠﻬ.ﻴﻦﺋﺒﹺﺎﻦ ﺗ ﻤﻴ ﺴﻠ
 ﺎ ﻣﱠﻓﻨﻮﺗﻭ
ﻭ  ﹸﻛﻞﱢ ﹺﺇﺛﹾﻢﹴﻣﻦ  ﹶﺔﻠﹶﺎﻣﺍﻟﺴﻚ ﻭ
 ﺮﺗ ﻔ ﻐﻢ ﻣ ﺍﺋﻋﺰ ﻭ ﻚ
 ﺘﻤﺣﺭ
.ﺎﺭﹺﻦ ﺍﻟﻨ ﻣ ﺎﺓﹶﺠ ﺍﻟﻨﺔ ﻭ ﻨﺠ
 ﺯ ﺑﹺﺎﹾﻟ  ﺍﻟﹾﻔﹶﻮﺮ ﻭ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹺﺑ ﻣ ﻤﺔﹶ ﻨﹺﻴﺍﻟﹾﻐ
ﻱﹺﺰﻦ ﺧ ﻣ ﺎﺮﻧ ﹶﺃ ﹺﺟﺎ ﻭﺭﹺ ﹸﻛﻠﱢﻬﻮﻲ ﺍﻟﹾﹸﺄﻣﺎ ﻓﺘﻨﻗﺒﺎﻦ ﻋ ﺴ
ِ  ﹶﺃﺣﻢﺍﻟﻠﱠﻬ
.ﺓﺧﺮ َﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻷﻋﺎ ﻭﻧﻴﺪ ﺍﻟ
ﻨ ﹰﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖﺘﻓ ﺎﹾﻠﻨﻌﺠﺎ ﹶﻻﺗﻨﺭﺑ
ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ
 ﻭﳒﻨﺎ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﻣﻦﻤﲔ ﻡﹺ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟﻟﻠﹾﻘﹶﻮ ﻨ ﹰﺔﺘﻓ ﺎ ﹾﻠﻨﻌﺠﺎ ﹶﻻﺗﻨﺭﺑ
ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻠﹶﻰﻋﻲ ﻭ ﻋﻠﹶ ﺖ
 ﻤﻌﻲ ﺃﹶﻧﻚ ﺍﱠﻟﺘ
 ﻤﺘ ﺮ ﻧﹺﻌ  ﹸﻜﻋﻨﹺﻲ ﺃﹶ ﹾﻥ ﺃﹶﺷ ﺯﹺﻨﺎ ﺃﹶﻭﺭﺑ
ﻲﻚ ﻓ
 ﺘﻤ ﺮﺣ ﺧﻠﹾﻨﹺﻲ ﹺﺑ ﹶﺃﺩﻩ ﻭ ﺎﺮﺿ ﺗ ﺎﺤﺎﻟﻤ ﹶﻞ ﺻ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﻋ ﻭﻱﺪﺍﻟﻭ
.ﲔﺤﺎﻟﻙ ﺍﻟﺼ ﺎﺩﺒﻋ
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Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang
dirahmati Allah
Sudah maklum bahwa tokoh utama dibalik
perayaan haji dan Idul Adha adalah
Nabiyullah Ibrahim –alaihis salam-. Beliau
juga yang mendapat gelar khalilullah yang
bermakna kekasih Allah, kisah beliau yang
diperintahkan Allah untuk menyemblih Ismail
menjadi Ibrah bagi umat Islam untuk
senentiasa berkurban.
Tapi, pada kesempatan kali ini Khatib ingin
mengajak kepada jama’ah sekalian, untuk
menengok episode lain dari kisah Nabi
Ibrahim as. Di antara episode itu adalah kisah
Ibrahim as mencari Tuhan. Hal ini dikisah di
dalam firman Allah dala surat Al-An’am ayat
75 hingga 82.
Di dalam penggalan ayat di atas ada
beberapa pelajaran yang dapat kita ambil
terkait bagaimana seharusnya karakter Rabb
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ﺻ ﱢﻞ ﻭ ﺳﻠﱢﻢ ﻭﺑﺎﺭﹺ ﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﹺﻴﻨﺎ ﻣﺤ ﻤﺪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟ ﻪ
ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ 
ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺧﻠﹶﻔﹶﺎﺋ ﻪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳ ﻦ ﺍﻟﹾﻤﻬ ﺪﻳﻴ ﻦ ﻭﺃﹶﺻﺤﺎﺑﹺ ﻪ ﺃﹶﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻭﻣ ﻦ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻬﺠﹺﻬﹺ ﻢ ﻭ ﹶﻃ ﹺﺮﻳ ﹶﻘﺘﻬﹺﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮ ﹺﻡ ﺍﻟ ﺪﻳﻦﹺ.
ﺕ ﻭ ﺍﻟﹾ ﻤﺴﻠ ﻤﻴ ﻦ ﻭ
ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻏﹾ ﻔﺮ ﻟﻠﹾﻤﺆ ﻣﹺﻨﻴ ﻦ ﻭ ﺍﻟﹾ ﻤﺆﻣﻨﺎ 
ﺻﻠﺢ ﺫﹶﺍﺕ ﺑﻴﻨﹺﻬﹺﻢ ﻭ
ﻒ ﺑﻴ ﻦ ﹸﻗﻠﹸ ﻮﺑﹺﻬﹺ ﻢ ﻭ ﺃﹶ 
ﺕ ﻭ ﺃﹶﻟﱢ 
ﺍﻟﹾﻤﺴﻠﻤﺎ 
ﺼ ﺮﻫﻢ ﻋﻠﹶ ﻰ ﻋﺪﻭ ﻙ ﻭ ﻋﺪﻭﻫﻢ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍﻟﹾ ﻌ ﻦ ﻛﹶ ﹶﻔﺮ ﹶﺓ ﹶﺃ ﻫﻞﹺ
ﺍﻧ 
ﻚ ﻭ
ﺏ ﺍﻟﱠ ﺬﻳ ﻦ ﻳﺼﺪ ﻭ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ﺳﹺﺒﻴﻠﻚ ﻭ ﻳﻜﹶ ﱢﺬﺑ ﻮﻥﹶ ﺭﺳﻠﹶ 
ﺍﻟﹾﻜﺘﺎ ﹺ
ﻳﻘﹶﺎﺗﻠﹸ ﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﻟﻴﺎءَﻙ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ ﻢ ﺧﺎﻟﻒ ﺑﻴ ﻦ ﹶﻛﻠﻤﻬﹺ ﻢ ﻭ ﺯﹾﻟ ﹺﺰﻝﹾ
ﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺮ ّﺩﻩ ﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ ﹺﻡ
ﹶﺃﻗﹾﺪﺍﻣﻬﻢ ﻭ ﹶﺃﻧﺰﹺ ﹾﻝ ﺑﹺﻬﹺﻢ ﺑﺄﹾﺳ 
ﺍﻟﻆﹼ ّ َﺍﻟﻤﻴﻦ.
ﺻﻠﺢ ﻟﹶﻨﺎﹶ
ﺍﹶﻟﱠﻠﻬﻢ ﹶﺃﺻﻠ ﺢ ﻟﹶﻨﺎ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺼﻤ ﹸﺔ ﺃﹶ ﻣ ﹺﺮﻧﺎ ﻭ ﺃﹶ 
ﺩﻧﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﻨﺎ ﻭﹶﺃﺻﻠﺢ ﹶﻟﻨﺎ ﺁ ﺧ ﺮﺗﻨﺎ ﺍﱠﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﺤﻴﺎ ﹶﺓ ﹺﺯﻳﺎ ﺩ ﹰﺓ ﹶﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺧﻴﺮﹴ ﻭﺍﺟ ﻌ ﹺﻞ
ﻣﻌﺎﺩﻧﺎ ﻭﺍﺟ ﻌﻞﹺ ﺍﻟﹾ 
ﺍﻟﹾﻤﻮﺕ ﺭﺍﺣ ﹰﺔ ﹶﻟﻨﺎ ﻣ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺷﺮ.
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(tuhan) dan bagaimana seharusnya kita
bersikap sebagai hamba.
Pelajaran pertama : Rabb haruslah Maha
Agung dan Maha Besar. Tidak ada keagungan
¬dan kebesaran yang melebihi kebesaranNya, jika ada yang lebih agung dan besar dari
sesuatu yang diklaim Tuhan oleh sebagian
manusia, maka dia tidak layak diyakini dan
dikatakan sebagai Rabb, karena Tuhan tidak
mungkin lemah dari yang lain.
Oleh
karena
itu
Allah
berfirman
menceritakan narasi Ibrahim kepada
kaumnya tentang hakekat sesuatu yang tidak
layak dijadikan Rabb.

ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﺟﻦ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺍﻟﱠﻠﻴﻞﹸ ﺭﺃﹶﻯ ﻛﹶﻮﻛﹶﺒﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻫﺬﹶﺍ ﺭﺑﻲ ﹶﻓﻠﹶﻤﺎ ﹶﺃﹶﻓ ﹶﻞ
ﲔ ) (76ﹶﻓﻠﹶﻤﺎ ﺭﺃﹶﻯ ﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺮ ﺑﺎﺯﹺ ﹰﻏﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺐ ﺍﻟﹾﺂﻓﻠ 
ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣ 
ﻫﺬﹶﺍ ﺭﺑﻲ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﹶﺃﹶﻓ ﹶﻞ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﹶﻟﺌ ﻦ ﻟﹶﻢ ﻳﻬ ﺪﻧﹺﻲ ﺭﺑﻲ ﻟﹶﺄﹶﻛﹸﻮﻧﻦ ﻣ ﻦ
ﺲ ﺑﺎﺯﹺﻏﹶﺔﹰ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ ﻫﺬﹶﺍ
ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺍﻟﻀﺎﱢﻟﲔ (77) ﹶﻓﹶﻠﻤﺎ ﺭﺃﹶﻯ ﺍﻟﺸﻤ 
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Artinya,
“Katakanlah:
sesungguhnya
sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”
(Al-An’am : 162)

ﺎﻤﺑﺮﹺﻱءٌ ﻣ ﻲﻮﻡﹺ ﹺﺇﻧ ﺎ ﻗﹶ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺎ ﹶﺃﹶﻓﹶﻠﺖ ﹶﻓﻠﹶﻤﺒﺮﺬﹶﺍ ﹶﺃ ﹾﻛﻲ ﻫﺑﺭ

Inilah kemerdekaan Ibrahim –Alaihis salaamyang difirmankan Allah Ta’ala :

ﺽﺍﻟﹾﹶﺄﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺮ ﺍﻟﺴ ﻱ ﹶﻓ ﹶﻄﻠﱠﺬ ﻟﻬﹺﻲﺟ ﻭﺖﻬﺟﻲ ﻭﹺﺇﻧ
(79) ﲔﺸﺮﹺﻛ
 ﻦ ﺍﻟﹾﻤ ﻣ ﺎﺎ ﺃﹶﻧﻣﻨﹺﻴﻔﹰﺎ ﻭﺣ
Artinya, “Sesungguhnya aku menghadapkan
diriku kepada Rabb yang menciptakan langit
dan bumi, dengan cenderung kepada agama
yang benar, dan aku bukanlah termasuk
orang-orang
yang
mempersekutukan
Tuhan.” (QS Al-An’am : 79)

ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﺗ
Artinya, “Ketika malam telah gelap, dia
melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata:
“Inilah Tuhanku”, tetapi tatkala bintang itu
tenggelam dia berkata: “Saya tidak suka
kepada yang tenggelam” (76) Kemudian
tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata:
“Inilah Tuhanku”. Tetapi setelah bulan itu
terbenam, dia berkata: “Sesungguhnya jika
Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku,
pastilah aku termasuk orang yang sesat (77)
“Maka ketika Ibrahim melihat matahari
terbit, dia berkata;

inilah Rabku, ini

lebih besar, namun tatkala ia (matahari)

Inilah kemerdekaan hakiki, kemerdekaan
yang dicontohkan Ibrahim dengan tunduk,
patuh dan pasrah di bawah aturan-aturan
ilahi.

lenyap Ibrahim berkata, wahai kaumku
sesungguhnya aku berlepas diri dari
kesyirikan kalian.” (QS Al-An’am : 76-78)
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Di dalam 3 ayat di atas Ibrahim melihat 3 Hal
yang mankjubkan, pertama, bintang, kedua
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bulan dan terakir matahari. jika bulan,
bintang dan matahari yang sangat besar saja
dibuktikan Ibrahim tidak layak dijadikan
Rabb, lalu bagaimana yang lebih kecil dari itu
semua, batu, manusia, pangkat, kekuasaan?
Pantaskah dijadikan sebagai Rabb? Dan
adakah yang sama apalagi lebih besar dari
Allah Ta’ala Rabnya langit dan bumi?

Islammemaksakan aturan-aturan manusia
yang bertentangan dengan syariat Allah.

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ
Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang
dirahmati Allah
Mungkin saat menyebut Rabb atau Tuhan
yang tegambar di hadapan kita adalah sesuat
Dzat yang kita harus sujud, ruku’ dan ibadah
ritual kepada-Nya. Akan tetapi pada
hakikatnya
cakupan
ibadah
dan
mengagungkan Rabb itu sangat luas dan
kompleks.
6

Dalam islam ruku’, sujud dan shalat seorang
hanya kepada Allah, sementara dalam ismeisme kekufuran seorang dipaksa untuk
melakukan ritual untuk selain Allah, ritual
seperti menundukkan kepala dan hati serta
mengheningkan cipta untuk selain Allah
(dimana secara simbolik seperti ruku’ dan
sujud dalam shalat), diisi dengan nyanyian
yang dianggap sakral bak kalam suci ilahi
dalam shalat.
Jadilah muslim sejati yang hanya memiliki
satu millah, millah Ibrahim yang lurus, Din
Muhammad
yang
sempurna,
yang
menyatakan kemerdekaan hidup dengan
ikrar.

ﺭﺏ ﻠﱠﻪﻲ ﻟﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﺤﻴ
 ﻣﻲ ﻭﻜﺴﻧﻲ ﻭﺻﻠﹶﺎﺗ
 ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇﻥﱠ
ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
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Artinya,
“Katakanlah:
sesungguhnya
sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”
(Al-An’am : 162)

Adakalanya ketaatan secara mutlak kepada
sistem
dan
aturan
peguasa
yang
bertentangan dengan syariat Allah, baik
dalam urusan politik, ekonomi, budaya dan
segala urusan yang bertentangan dengan
Syariat Allah merupakan salah satu bentuk
ibadah kepada sistem tersebut. Hal itu
disebut para ulama dengan istilah “Syirku AlArbab” sebagaimana kisah Adi bin Hatim Radhiyallahu Anhu- yang datang kepada
Rasulullah Shallallahu Alahi Wasallam dengan
mengenakan kalung salib dari perak, maka
beliau membacakan firman Allah dalam surat
At-Taubah : 31 di hadapannya,

Oleh karena itu siapa yang berstatus dua
millah atau lebih, pasti akan terjadi
kekacauan, kebingungan dan kerusakan pada
dirinya. Siapa yang mengaku muslim
sementara dia juga memegang erat aturan
selain Allah maka akan terjadi kekacauan.
Dalam islam seorang dituntut taat mutlak
hanya kepada Allah, sementara musuhmusuh Islam dengan berbagai cara memaksa
umat harus taat kepada aturan dan
semboyan penguasa yang bertentangan
dengan aturan Allah, politik, ekonomi, sosial
dan budaya yang bertolak belakang dengan
tuntunan Allah.

ﺴِﻴﺢﺍﻟﹾﻤ ﻭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻭﻥ ﺩﻣﻦ ﺎﺎﺑﺭﺑ  ﹶﺃﻢﻬﺎﻧﻫﺒ ﻭﺭ ﻢﺭﻫ ﺎﺣﺒ ﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃﺨﺍﺗ
ﻮﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ ﺍ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﹶﻟﺪﺍﺣﺎ ﻭﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻬﺪﺒﻌﻟﻴ ﻭﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎﻣﺮ ﺎ ﺃﹸﻣﻢ ﻭ ﻳﻣﺮ ﺑﻦﺍ
(31) ﺸﺮﹺﻛﹸﻮﻥﹶ
 ﻳ ﺎﻤﻪ ﻋ ﺎﻧﺤﺒﺳ

Dalam islam seorang dituntut untuk
menjadikan Al-Qur`an dan As-sunnah sebagai
pedoman suci hidupnya, sedangkan musuh

“Mereka (Ahlul Kitab) menjadikan para
pendeta Yahudi dan Nasraninya sebagai RabRab selain Allah, begitu pula Al-Masih bin
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Maryam,
padahal
mereka
hanya
diperintahkan beribadah kepada Ilah yang
Satu, tidak Ilah selain Dia, Maha Suci Allah
dari semua kesyirikan mereka.”

memiliki millah wahidah (agama yang satu)
yaitu agama yang menghamba hanya kepada
satu Rabb, merdeka dengan hanya
menghamba kepada Allah yang Tunggal
dalam rububiyah dan Uluhiyah-Nya serta
asma` dan sifat-Nya.

Sontak!, Adi bin Hatim -Radhiyallahu Anhuyang saat itu masih Nasrani menyangkal
bahwa dia dan kaumnya menjadikan pendeta
sebagai Rabb, karena dia dan kaumnya tidak
pernah ruku’ dan sujud kepada pendeta.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pun menjelaskan maksud dari menjadikan
selain Allah sebagai Rab :

، ﻭﺃﺣﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﺍﻡ،ﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﻼﻝ ﺇ،ﺑﻠﻰ
ﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩ،ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ
“Memang (mereka tidak ruku’ dan
sujud kepadanya), namun para pendeta
itu mengharamkan apa yang Allah
halalkan, dan menghalalkan apa yang
Allah haramkan dan mereka pun
8

Maka urusan shalat, zakat, puasa dan haji
hanya lillah (untuk Allah dan taat kepada
Syariat-Nya) urusan tumpah darah hanya
lillah (untuk Allah dan taat pada syariatnya),
urusan politik, ekonomi, sosial hanya lillah
(untuk Allah dan taat pada Syariat-Nya),
dalam urusan dunia hanya lillah dalam
urusan akhirat juga hanya lillah, inilah ikrar
suci kemerdekaan Rasulullah Shallallahu
Alaihi Wasallam, Nabi Ibrahim dan para Nabi
lainnya Alaihimussalaam :

ﺭﺏ ﻠﱠﻪﻲ ﻟﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﺤﻴ
 ﻣﻲ ﻭﻜﺴﻧﻲ ﻭﺻﻠﹶﺎﺗ
 ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇﻥﱠ
ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤﺍﻟﹾﻌ
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Rabb kita dalam urusan ibadah ritual dan
urusan politik, ekonomi dan sosial.

mengikutinya, maka itulah yang
dimaksud ibadahnya kepada pendeta

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ
Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang
dirahmati Allah
Dari dua pelajaran di atas maka lahir
kesimpulan bahwa Rab harus bersifat
tunggal, karena Dia pasti tidak tertandingi,
tidak ada yang sama dengan-Nya, apalagi
yang lebih besar dari-Nya, tunggal tanpa
membutuhkan bantuan dari yang lain-Nya,
tunggal senantiasa ada dalam setiap urusan
hamba-Nya di setiap waktu dan ruang, bukan
menjadi Tuhan di satu waktu dan ruang,
kemudian berganti tuhan di waktu dan ruang
yang lain.

Maka, manusia yang lurus, benar dan
merdeka

adalah

manusia

yang

hanya
16

(menjadikannya sebagai Rabb).” ....Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengajaknya ke dalam Islam, hingga
akhirnya dia bersyahadat. [lihat At-Tirmidzi,
3095]
Potret ibadah yang seperti ini seringkali luput
dari pengamatan kita, karena seringkali kita
membatasi ibadah pada hal-hal yang sifatnya
ritual seperti sujud dan ruku’ saja. Padahal
pengakuan kita bahwa Allah Rabb semesta
alam bermakna bahwa kita meyakini bahwa
Allah yang menciptakan alam semesta dan
mengaturnya. Dan Allah telah menjelaskan
kepada kita bagaimana cara mengatur alam
semesta menurut kehendak Allah lewat AlQur’an dan hadits Rasul-Nya. Maka makna
pengakuan bahwa Allah adalah Rabb adalah
mengakui bahwa hanya aturan dan sistem
Allah-lah yang pantas mengatur alam
semesta.
9
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Dan jika alam semesta ini tidak diatur dengan
aturan Allah maka kerusakan dan
kekacaunlah yang akan terjadi. Allah SWT
berfirman :

Apakah Allah hanya ada saat sholat shalat,
zakat, puasa dan ibadah ritual saja, tapi tidak
untuk ranah politik, ekonomi sosial? Jika
halini terjadi, maka inilah sekulerisme. Yaitu
meninggalkan Allah pada ranah-ranah ritual
dan mengabaikan Allah pada urusan politik
dengan berpaling dari aturan Allah,
mengabaikan Allah dalam masalah ekonomi
dengan begitu ringannya mempraktekkan
riba dan memungut pajak, acuh dengan Allah
di ruang-ruang sosial dengan menjauhkan
diri dari prinsip-prinsip muamalah islami.

ﺱ
ﺎ ﹺﻱ ﺍﻟﻨﺪﺖ ﺃﹶﻳ
 ﺒﺴ
 ﻤﺎ ﹶﻛ ﺤﺮﹺ ﺑﹺ
 ﺍﻟﹾﺒﺮ ﻭ ﺒﻲ ﺍﹾﻟﺩ ﻓ ﺎﺮ ﺍﹾﻟﻔﹶﺴ ﻬ ﻇﹶ
ﻮ ﹶﻥ ﹺﺟﻌﻳﺮ ﻢﻠﱠﻬﻤﻠﹸﻮﺍ ﻟﹶﻌ ﻱ ﻋ ﺍﻟﱠﺬﺾﻌﻢ ﺑﻳﻘﹶﻬﺬﻴﻟ
Artinya, “Telah nampak kerusakan di darat
dan di laut disebabkan karena perbuatan
tangan manusi, supay Allah merasakan
kepada mereka sebahagian dari (akibat)
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke
jalan yang benar).” (QS Ar-Rum : 41)
Bisa saja segala macam kekacauan yang hari
ini terjadi di negeri kita, hutang yang semakin
hari semakin menumpuk, harga garam yang
meroket, harga listrik yang semakin tinggi,
nasib rakyat miskin yang semakin tercekik
dikarenakan tidak menggunakan tata kelola
rabbani yang telah Allah gariskan di dalam
wahyu-Nya. Sebagai seorang muslim
10

Hanya Allah yang menciptakan malam dan
siang, daratan dan lautan, maka Dialah yang
berhak diibadahi dan ditaati aturannya
secara mutlak di seluruh ruang dan waktu.
Maka hanyalah Allah yang berhak menjadi
Rabb kita dalam urusan dunia dan akhirat.
Sebagaimana Allah harus hadir di hati kita
saat kita berada di masjid maupun di ruangruang pemerintahan. Dan Allah menjadi

15
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Jadi Allah Ta’ala adalah Rabb dan Malik
(Raja/Penguasa/Pemilik) yang wajib dibadahi
secara mutlak dalam urusan dunia dan
akhirat.

tentunya hal ini menjadi perhatian serius
bagi kita. Karena tidaklah sebuah kehidupan
itu lari dari aturan Allah melainkan yang ada
hanya kerusakan dan kebinasaan.

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ

Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang
dirahmati Allah

Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang
dirahmati Allah

Apakah Allah hanya hadir di ruang masjid
namun tidak di ruang kepemerintahan?
Sebagian manusia jika masuk ke dalam
masjid maka mereka melakukan seluruh
tuntunan Allah , mulai dari tata cara takbir,
tata cara sholat hingga bagaimana cara
berdo’a. Namun setelah keluar masjid dan
masuk ke ruang-ruang pemerintahan,
mereka seolah lupa, kalau Allah yang mereka
ibadahi di masjid juga memberikan perintah
agar
mreka
mengisi
ruang-ruang
pemerintahan dengan aturan-aturan Allah.

Pelajaran kedua dari ayat di atas
adalah Rabb tidak boleh absen dari semua

14
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urusan hamba-Nya, jika ada sesuatu yang
diklaim dan diyakini sebagai Tuhan namun
hanya eksis dalam satu waktu dan ruang, dan
absen di waktu dan ruang yang lain maka dia
tidak pantas disebut Rabb, karena hamba
selalu butuh kepada Rabb-Nya di setiap
waktu dan ruang. Tidak ada Rabb paruh
ruang dan waktu, sebagaimana tidak ada
pula hamba paruh waktu.
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Oleh karena itu Allah Ta’ala menceritakan
narasi Ibrahim kepada kaumnya tentang
kelemahan Rabb yang batil, bahwa ternyata
Rabb hilang ( )أفلdan dia tidak suka jika Rabb
datang dan pergi, cuma ada untuk waktu
tertentu dan hilang di waktu yang lain :

Mereka sibuk menyelenggarakan jenazah
secara Islami, tapi mereka lupa untuk
menyelenggarakan hidup sesuai aturan Rabb
mereka.

ﺎ ﹶﺃﹶﻓ ﹶﻞﻲ ﹶﻓﻠﹶﻤﺭﺑ ﺬﹶﺍﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻛﹶﺒﺃﹶﻯ ﻛﹶﻮﻞﹸ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻪﹶﻠﻴ ﻋﺟﻦ ﺎﹶﻓﻠﹶﻤ
ﲔ
 ﻓﻠﺐ ﺍﻟﹾﺂ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﹸﺃﺣ
“Dan ketika malam menyelimutinya,
Ibrahim melihat planet, dia berkata; ini

maka ketika dia lenyap
Ibrahim berkata aku tidak suka
yang lenyap.”
Rabku,

Maka dari pada itu, kita sebagai hamba
seharusnya memperlakukan Allah sebagai
Rabb kita di setiap ruang dan waktu. Karena
bagi sebagian manusia Allah cuma ada untuk
urusan setelah mati, namun untuk urusan
hidup mereka mencari tuhan lainnya?
12

Di ayat pertama dalam surat Al-fatihah Allah
mengenalkan diri-Nya sebagai Rabbul
‘Aalamiin
(Tuhan
semesta
alam)
sebagaimana Dia juga mengenalkan diri-Nya
sebagai Maliki Yaumiddiin (Pemilik hari
pembalasan) di ayat ketiga.
Rabbul ‘Aalamiin yakni Allah menciptakan
dan mengatur seluruh alam (jin, manusia,
langit dan bumi dan makhluq lainnya) maka
Dia adalah Raja mutlak untuk seluruh alam
yang wajib ditaati secara mutlak semua
aturan-Nya di dunia.
Sebagaiamana
Allah
adalah
Maliki
Yaumiddiin yakni Allah adalah Raja mutlak
yang ditaati persidangan-Nya kelak di
akhirat.
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