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Teladan Ibrahim, Menjadi Hamba Allah Seutuhnya
)(Oleh: Ust. Muhajirin Ibrahim LC

ﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶ ﻤﻴﻦ ، ﺃﹶﺣﻤﺪ ﻩ ﺗﺒﺎ ﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ ﺑﹺ ﻤﺤﺎﻣ ﺪﻩ ﺍﱠﻟﺘﻲ ﻫ ﻮ ﻟﹶﻬﺎ ﺃ ﻫﻞﹲ  ،ﻭﺃﹸﺛﹾﻨﹺﻲ ﻋﹶﻠﻴ ﻪ
ﺍﳊﹶ ﻤ ﺪ ﻟﻠﹼﻪ ﺭ 
ﺴﻪ ، ﺃﹶﺣﻤﺪﻩ ﺗﺒﺎﺭ ﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﹶﻰ
ﳋﻴ ﺮ ﻛﹸﻠﱠﻪ ﻟﹶﺎ ﹸﺃﺣﺼﻲ ﺛﹶﻨﺎ ًء ﻋﻠﹶﻴ ﻪ ﻫ ﻮ ﺟﻞﱠ ﻭﻋﻠﹶﺎ ﻛﹶﻤﺎ ﺃﹶﺛﹾﻨﻰ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻔﹾ ِ
ﺍﹶ
ﻋﻠﹶﻰ ﹺﻧﻌﻤ ﻪ ﺍﳌﹸﺘﻮﺍﻟﻴ ﺔ ﻭﺁﻟﹶﺎﺋﻪ ﺍﳌﹸﺘﺘﺎﻟﻴ ﺔ ﻭ ﻋﻄﹶﺎﻳﺎ ﻩ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻟﹶﺎ ﺗﻌ ﺪ ﻭﻟﹶﺎ ﺗﺤﺼﻰ  ،ﺃﹶﺣ ﻤ ﺪﻩ ﺟ ﱠﻞ ﻭﻋﻠﹶﺎ
ﺤﺐ ﺟ ﱠﻞ ﻭﻋﻠﹶﺎ ﻭﻳﺮﺿﻰ  ،ﹶﺃ ﺣﻤﺪ ﻩ ﺟﻞﱠ ﻭﻋﻠﹶﺎ ﻋﹶﻠﻰ
ﺣﻤﺪﴽ ﻛﹶﺜﻴﺮﴽ ﻃﹶﻴﺒﴼ ﻣﺒﺎﺭﻛﹶﴼ ﻓﻴ ﻪ ﻛﹶﻤﺎ ﻳ 
ﻧﹺﻌﻤ ﺔ ﺍﻹِﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﺍﻹِﻳﻤﺎ ﻥ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﻧﹺﻌﻤﺔ ﺍﻟ ﹸﻘﺮﺁﻥ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ ﹺﻧﻌﻤﺔ ﹶﺃﻧ ﻌ ﻢ ﺑﹺﻬﺎ ﻋﻠﹶﻴﻨﺎ ﻓﻲ
ﻚ ﺍﳊﹶ ﻤ ﺪ ﻛﹶﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﺠﻠﹶﺎ ﹺﻝ
ﺚ ﺃﹶﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﹼﻭ ﻋﺎﻣ ﺔ ﺃﹶﻭ ﺳ ﹴﺮ ﺃﹶ ﻭ ﻋﻠﹶﺎﻧﹺﻴﺔ ، ﺍﹶﻟﻠﹼﻬﻢ ﹶﻟ 
ﻗﹶﺪﻳ ﹴﻢ ﺃﹶ ﻭ ﺣﺪﻳ 
ﻚ  ،ﻭﹶﺃﺷ ﻬ ﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﻟﹶ ﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻟﹶﺎ ﺷﺮﹺﻳﻚ ﹶﻟ ﻪ ﺇﹺﻟ ﻪ ﺍﻷَﻭﻟﻴ ﻦ
ﻚ ﻭﻋﻈﻴ ﹺﻢ ﺳﻠﹾﻄﹶﺎﹺﻧ 
ﻭﺟ ﹺﻬ 
ﺤﻤﺪﴽ ﻋﺒﺪ ﻩ
ﺕ ﻭﺍﻷَﺭﺿﻴﻦ ﻭﺧﺎﻟﻖ ﺍﳋﹶﻠﹾﻖﹺ ﺃﹶﺟ ﻤﻌﻴ ﻦ  ،ﻭﹶﺃ ﺷﻬﺪ ﺃﹶﻥﱠ ﻣ 
ﻭﺍﻵﺧ ﹺﺮﻳ ﻦ ﻭﻗﹶﻴﻮ ﻡ ﺍﻟﺴﻤﻮﺍ 
ﺕ ﺍﷲِ ﻭﺳﻠﹶﺎﻣ ﻪ ﻋﻠﹶﻴﻪ
ﺻﻔﻴ ﻪ ﻭﺧﻠﻴﻠﹸﻪ ﻭﺁﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺣﻴﹺ ﻪ ﻭ ﻣﺒﻠﱢﻎﹸ ﺍﻟﻨﺎﺱﹺ ﺷ ﺮﻋﻪ ،ﻓﹶﺼﻠﹶﻮﺍ 
ﻭﺭﺳ ﻮﻟﹸ ﻪ ﻭ 
ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﹺﻪ ﺃﹶﺟﻤﻌﻴﻦ.
ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ،ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ
ﰒ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
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
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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 (tuhan) dan bagaimana
seharusnya kita bersikap sebagai hamba.
Pelajaran pertama : Rabb haruslah Maha Agung dan Maha Besar. Tidak ada
keagungan dan kebesaran yang melebihi kebesaran¬-Nya, 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.

ﺮ ﻤ ﺃﹶﻯ ﺍﻟﹾﻘﹶﺎ ﺭ( ﹶﻓﻠﹶﻤ76) ﲔ
 ﻓﻠﺐ ﺍﻟﹾﺂ
 ﺎ ﹶﺃﹶﻓﻞﹶ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﺎ ﹸﺃﺣﻲ ﹶﻓﻠﹶﻤﺭﺑ ﺬﹶﺍﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻫﻛﹶﺒﺃﹶﻯ ﻛﹶﻮﻴ ﹸﻞ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻴﻪ ﻠﹶ ﻋﺟﻦ ﺎﹶﻓﻠﹶﻤ
ﺃﹶﻯﺎ ﺭ( ﻓﹶﻠﹶﻤ77) ﺎﱢﻟﲔﻡﹺ ﺍﻟﻀﻦ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮ ﻣ ﻦﻲ ﻟﹶﹶﺄﻛﹸﻮﻧﺭﺑ ﻧﹺﻲﺪﻬﻢ ﻳ  ﻟﹶﺌﻦﺎ ﺃﹶﹶﻓ ﹶﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟﹶﻲ ﻓﹶﻠﹶﻤﺭﺑ ﺬﹶﺍﺎ ﹺﺯﻏﹰﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﺑ
ﺸﺮﹺﻛﹸﻮ ﹶﻥ
 ﺗ ﺎﻤﺑﺮﹺﻱ ٌء ﻣ ﻲﻡﹺ ﺇﹺﻧﺎ ﻗﹶﻮ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳﺎ ﹶﺃﹶﻓﻠﹶﺖ ﹶﻓﻠﹶﻤﺮﺬﹶﺍ ﺃﹶﻛﹾﺒﻲ ﻫﺑﺬﹶﺍ ﺭﺎﺯﹺ ﹶﻏ ﹰﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻫﺲ ﺑ
 ﻤﺍﻟﺸ
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) 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 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?

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
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.
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 Al-Arbab” sebagaimana kisah Adi bin Hatim -Radhiyallahu Anhuyang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alahi Wasallam dengan
mengenakan kalung salib dari perak, maka beliau membacakan firman Allah
dalam surat At-Taubah : 31 di hadapannya,

ﺍﺪﺍﺣﺎ ﻭﻭﺍ ﺇﹺﻟﹶﻬﺪﺒﻌﻴﻭﺍ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻟﻣﺮ ﺎ ﺃﹸﻣﻢ ﻭ ﻳﺮﻦ ﻣ ﺑﺢ ﺍ ﺴِﻴﺍﻟﹾﻤ ﻭﻥ ﺍﻟﱠﻠﻪ ﻭﻦ ﺩ ﻣ ﺎﺎﺑﺑ ﹶﺃﺭﻢﻬﺎﻧﺒﻫﻭﺭ ﻢ ﻫﺎﺭﺒﺬﹸﻭﺍ ﹶﺃﺣﺨﺍﺗ
(31) ﺮﹺﻛﹸﻮ ﹶﻥﺸﺎ ﻳﻤ ﻋﻪﺎﻧﺤﺳﺒ ﻮﻪ ﺇﹺﻟﱠﺎ ﻫ ﻟﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶ
“Mereka (Ahlul Kitab) menjadikan para pendeta Yahudi dan Nasraninya
sebagai Rab-Rab selain Allah, begitu pula Al-Masih bin Maryam, padahal
mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Ilah yang Satu, tidak Ilah selain
Dia, Maha Suci Allah dari semua kesyirikan mereka.”
Sontak!, Adi bin Hatim -Radhiyallahu Anhu- yang 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
3
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Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan maksud dari
menjadikan selain Allah sebagai Rab :

ﻢ ﺇﻳﺎﻫﻢ ﻓﺬﻟﻚ ﻋﺒﺎﺩ، ﻓﺎﺗﺒﻌﻮﻫﻢ، ﻭﺃﺣﻠﻮﺍ ﳍﻢ ﺍﳊﺮﺍﻡ،ﻢ ﺣﺮﻣﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﳊﻼﻝ ﺇ،ﺑﻠﻰ
“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
mengikutinya, maka itulah yang dimaksud ibadahnya kepada pendeta
(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 Al-Qur’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.
Dan jika alam semesta ini tidak diatur dengan aturan Allah maka kerusakan dan
kekacaunlah yang akan terjadi. Allah SWT berfirman :

ﻮ ﹶﻥﺮ ﹺﺟﻌ ﻳ ﻢ ﻠﱠﻬﻤﻠﹸﻮﺍ ﻟﹶﻌ ﻱ ﻋﺾ ﺍﻟﱠﺬ
 ﻌﻢ ﺑﻳﻘﹶﻬﺬﻴﺱ ﻟ
ﺎ ﹺﻱ ﺍﻟﻨﺪ ﺃﹶﻳﺖﺴﺒ
 ﺎ ﹶﻛﺤ ﹺﺮ ﺑﹺﻤ
 ﺍﹾﻟﺒﺮ ﻭ ﺒﻲ ﺍﻟﹾﺩ ﻓ ﺎﺮ ﺍﻟﹾﻔﹶﺴ ﻇﹶﻬ
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
4
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dikarenakan tidak menggunakan tata kelola rabbani yang telah Allah gariskan
di dalam wahyu-Nya. Sebagai seorang muslim 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 ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
Sidang jama’ah sholat Idhul Adha yang dirahmati Allah

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

ﲔﻓﻠ ﺍﻟﹾﺂﺐﺎ ﹶﺃﹶﻓ ﹶﻞ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻟﹶﺎ ﺃﹸﺣﻲ ﹶﻓﻠﹶﻤﺑﺬﹶﺍ ﺭﺎ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻫﻛﹶﺒﺃﹶﻯ ﻛﹶﻮﻴ ﹸﻞ ﺭ ﺍﻟﻠﱠﻪﻋﻠﹶﻴ ﻦ ﺟ ﺎﹶﻓﻠﹶﻤ
“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? Mereka sibuk menyelenggarakan jenazah secara
Islami, tapi mereka lupa untuk menyelenggarakan hidup sesuai aturan Rabb
mereka.
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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.
Jadi Allah Ta’ala adalah Rabb dan Malik (Raja/Penguasa/Pemilik) yang wajib
dibadahi secara mutlak dalam urusan dunia dan akhirat.

 ﺍﷲ ﺃﻛﱪ ﻭﷲ ﺍﳊﻤﺪ، ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ، ﺍﷲ ﺃﻛﱪ،ﺍﷲ ﺃﻛﱪ
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.
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.
Hanya Allah yang menciptakan malam dan siang, daratan dan lautan, maka
Dialah yang berhak diibadahi dan ditaati aturannya secara mutlak di seluruh
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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 ruang-ruang pemerintahan. Dan Allah menjadi
Rabb kita dalam urusan ibadah ritual dan urusan politik, ekonomi dan sosial.

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

ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪﻲ ﻟﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﻴﺤﻣﻲ ﻭﻜﺴﻭﻧ ﻲﻠﹶﺎﺗﹸﻗ ﹾﻞ ﺇﹺ ﱠﻥ ﺻ
Artinya, “Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-An’am : 162)
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.
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Dalam islam seorang dituntut taat mutlak hanya kepada Allah, sementara
musuh-musuh 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.
Dalam islam seorang dituntut untuk menjadikan Al-Qur`an dan As-sunnah
sebagai pedoman suci hidupnya, sedangkan musuh Islammemaksakan aturanaturan manusia yang bertentangan dengan syariat Allah.
Dalam islam ruku’, sujud dan shalat seorang hanya kepada Allah, sementara
dalam isme-isme 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.

ﲔ
 ﺎﻟﹶﻤ ﺍﻟﹾﻌﺏ ﺭﻠﱠﻪﻲ ﻟﺎﺗﻤﻣ ﻭﺎﻱﻴﺤﻣﻲ ﻭﻜﺴﻭﻧ ﻲﻠﹶﺎﺗﹸﻗ ﹾﻞ ﺇﹺ ﱠﻥ ﺻ
Artinya, “Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-An’am : 162)
Inilah kemerdekaan Ibrahim –Alaihis salaam- yang difirmankan Allah Ta’ala :

(79) ﻛﲔ ﺸﺮﹺ
 ﻦ ﺍﻟﹾﻤ ﻣ ﺎﺎ ﺃﹶﻧﻣﻨﹺﻴﻔﹰﺎ ﻭ ﺣﺽﺍﹾﻟﹶﺄﺭ ﻭﺍﺕﺎﻭﻤﺮ ﺍﻟﺴ ﻱ ﹶﻓ ﹶﻄﻠﱠﺬ ﻟﻬﹺﻲﺟ ﻭﺖﻬﺟﻲ ﻭﺇﹺﻧ
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)
Inilah kemerdekaan hakiki, kemerdekaan yang dicontohkan Ibrahim dengan
tunduk, patuh dan pasrah di bawah aturan-aturan ilahi.
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ﺻﻞﱢ ﻭﺳﻠﱢ ﻢ ﻭﺑﺎﺭﹺ ﻙ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﺒﹺﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤ ﺪ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﻋﻠﹶﻰ ﺧﻠﹶﻔﹶﺎﺋﻪ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﹾﻤﻬﺪﻳﻴ ﻦ ﻭﹶﺃﺻﺤﺎﺑﹺ ﻪ
ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ 
ﺃﹶﺟﻤ ﻌﻴ ﻦ ﻭ ﻣ ﻦ ﺳﺎﺭ ﻋﻠﹶﻰ ﻧﻬﺠﹺﻬﹺ ﻢ ﻭ ﹶﻃﺮﹺﻳ ﹶﻘﺘﻬﹺ ﻢ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﺪﻳﻦﹺ.
ﺕ
ﻒ ﺑﻴﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮﺑﹺﻬﹺﻢ ﻭ ﺃﹶﺻﻠﺢ ﺫﹶﺍ 
ﺕ ﻭ ﺃﹶﱢﻟ 
ﺴﻠﻤﺎ 
ﺴﻠﻤﻴ ﻦ ﻭ ﺍﻟﹾ ﻤ 
ﺕ ﻭ ﺍﻟﹾ ﻤ 
ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺍ ﹾﻏ ﻔﺮ ﻟﻠﹾﻤﺆﻣﹺﻨﻴ ﻦ ﻭ ﺍﻟﹾ ﻤﺆﻣﻨﺎ 
ﻚ
ﺏ ﺍﻟﱠﺬﻳ ﻦ ﻳﺼﺪﻭ ﹶﻥ ﻋ ﻦ ﺳﺒﹺﻴﻠ 
ﺼ ﺮﻫ ﻢ ﻋﻠﹶ ﻰ ﻋﺪ ﻭﻙ ﻭ ﻋﺪﻭ ﻫﻢ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬ ﻢ ﺍﻟﹾ ﻌﻦ ﻛﹶ ﹶﻔﺮ ﹶﺓ ﺃﹶ ﻫ ﹺﻞ ﺍﻟﹾ ﻜﺘﺎ ﹺ
ﺑﻴﻨﹺﻬﹺ ﻢ ﻭ ﺍﻧ 
ﻒ ﺑﻴ ﻦ ﻛﹶﻠﻤﻬﹺﻢ ﻭ ﺯﹾﻟ ﹺﺰ ﹾﻝ ﹶﺃﻗﹾﺪﺍﻣﻬ ﻢ ﻭ ﹶﺃﻧ ﹺﺰ ﹾﻝ ﺑﹺﻬﹺﻢ
ﻭ ﻳﻜﹶﺬﱢﺑﻮ ﹶﻥ ﺭﺳﹶﻠﻚ ﻭ ﻳﻘﹶﺎﺗﻠﹸﻮﻥﹶ ﺃﹶﻭﻟﻴﺎءَﻙ .ﺍﹶﻟﻠﱠﻬﻢ ﺧﺎﻟ 
ﻚ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻟﹶﺎ ﺗ ﺮﺩ ّﻩ ﻋﻦﹺ ﺍﹾﻟﻘﹶﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﻆﹼ ّ َﺍﻟﻤﻴﻦ.
ﺑﺄﹾﺳ 
ﺻﻠﺢ ﻟﹶﻨﺎﹶ ﺩﻧﻴﺎﻧﺎ ﺍﱠﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎﺷﻨﺎ ﻭﺃﹶﺻﻠﺢ ﹶﻟﻨﺎ ﺁﺧﺮﺗﻨﺎ
ﺍﹶﻟﱠﻠﻬﻢ ﺃﹶﺻﻠ ﺢ ﻟﹶﻨﺎ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﺍﻟﱠﺬﻱ ﻫﻮ ﻋﺼﻤ ﹸﺔ ﺃﹶ ﻣﺮﹺﻧﺎ ﻭ ﺃﹶ 
ﺕ ﺭﺍﺣﺔﹰ ﻟﹶﻨﺎ ﻣﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺷﺮ.
ﺍﻟﱠﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺎ ﺩﻧﺎ ﻭﺍﺟ ﻌ ﹺﻞ ﺍﻟﹾﺤﻴﺎﺓﹶ ﹺﺯﻳﺎﺩ ﹰﺓ ﹶﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺧﻴ ﹴﺮ ﻭﺍ ﺟ ﻌ ﹺﻞ ﺍﻟﹾﻤﻮ 
ﻚ ﻭ ﺍﻟﹾﺠﻨﺔﹶ .ﺍﻟﱠﻠﻬ ﻢ ﺃﹶ ﺣﻴﹺﻨﺎ
ﺕ ﺭﹺﺿﻮﺍﻧ 
ﺕ ﺷﻬﺎﺩﺓﹰ ﻭ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮ 
ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺍ ﺭ ﺯﻗﹾﻨﺎ ﻗﹶﺒ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﹶﻤﻮﺕ ﺗﻮﻳﺔﹰ ﻭﻋﻨ ﺪ ﺍﻟﹾﻤﻮ 
ﻚ
ﻚ ﻭ ﻋﺰﺍﺋ ﻢ ﻣﻐ ﻔﺮﺗ 
ﺕ ﺭﺣ ﻤﺘ 
ﻚ ﻣ ﻮ ﹺﺟﺒﺎ 
ﻣﺆﻣﹺﻨﻴ ﻦ ﻃﹶﺎﺋﻌﻴ ﻦ ﻭﺗ ﻮﱠﻓﻨﺎ ﻣﺴﻠﻤﻴ ﻦ ﺗﺎﺋﹺﺒﻴﻦ .ﺍﻟﻠﱠﻬﻢ ﺇﹺﻧﺎ ﻧﺴﺄﹼﹸﻟ 
ﺴ ﻦ ﻋﺎﻗﺒﺘﻨﺎ
ﻭﺍﻟﺴﻠﹶﺎ ﻣﺔﹶ ﻣ ﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹺﺇﺛﹾ ﹴﻢ ﻭ ﺍﹾﻟﻐﻨﹺﻴﻤ ﹶﺔ ﻣﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ ﹺﺑﺮ ﻭ ﺍﻟﹾﻔﹶ ﻮﺯ ﺑﹺﺎﻟﹾﺠﻨ ﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓﹶ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭﹺ .ﺍﻟﱠﻠﻬﻢ ﺃﹶ ﺣ ِ
ﺏ ﺍ َﻷ ﺧﺮﺓ.
ﻓﻲ ﺍﻟﹾﺄﹸﻣ ﻮﺭﹺ ﹸﻛﻠﱢﻬﺎ ﻭﹶﺃ ﹺﺟ ﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﺰﻱﹺ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻋﺬﹶﺍ ﹺ
ﺠﻌﻠﹾﻨﺎ ﻓﺘﻨﺔﹰ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮﻭﺍ ﻭﺍﻏﻔﺮﻟﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﺇﻧﻚ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﳊﻜﻴﻢ
ﺭﺑﻨﺎ ﻻﹶﺗ 
ﺭﺑﻨﺎ ﻻﹶﺗﺠﻌﹾﻠﻨﺎ ﻓﺘﻨﺔﹰ ﻟﻠﹾﻘﹶﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﻈﱠﺎﻟ ﻤﲔ ﻭﳒﻨﺎ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻚ ﺍﻟﱠﺘﻲ ﺃﹶﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﹶ ﻲ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﺍﻟﺪﻱ ﻭﺃﹶﻥﹾ ﹶﺃﻋ ﻤﻞﹶ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﺗﺮﺿﺎ ﻩ ﻭﹶﺃﺩﺧﻠﹾﻨﹺﻲ
ﺭﺑﻨﺎ ﺃﹶﻭ ﹺﺯ ﻋﻨﹺﻲ ﺃﹶﻥﹾ ﺃﹶﺷﻜﹸﺮ ﻧﹺﻌ ﻤﺘ 
ﻚ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﻙ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﲔ.
ﹺﺑ ﺮﺣﻤﺘ 
ﺻﺮﺍ ﻛﹶﻤﺎ ﺣﻤﹾﻠﺘﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬﻳ ﻦ ﻣﻦ ﻗﹶﺒﻠﻨﺎ ﺭﺑﻨﺎ
ﺭﺑﻨﺎ ﹶﻻ ﺗﺆﺍﺧ ﹾﺬﻧﺂﺇﹺﻥ ﻧﺴِﻴﻨﺂ ﺃﹶ ﻭ ﹶﺃ ﺧ ﹶﻄ ﹾﺄﻧﺎ ﺭﺑﻨﺎ ﻭﻻﹶ ﺗﺤ ﻤ ﹾﻞ ﻋﻠﹶﻴﻨﺂﺇﹺ 
ﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾﻘﹶﻮﻡﹺ ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺮﹺﻳﻦ.
ﻒ ﻋﻨﺎ ﻭﺍﻏﹾ ﻔ ﺮ ﻟﹶﻨﺎ ﻭﺍﺭﺣ ﻤﻨﺂ ﺃﹶﻧﺖ ﻣﻮﻻﹶﻧﺎ ﻓﹶﺎﻧ 
ﻭﻻﹶ ﺗﺤﻤﻠﹾﻨﺎ ﻣﺎ ﹶﻻﻃﹶﺎﹶﻗﺔﹶ ﻟﹶﻨﺎ ﺑﹺ ﻪ ﻭﺍﻋ 
ﻭﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﳌﲔ
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