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Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

ORANG-ORANG JAHILIYYAH
BERPECAH BELAH DIDALAM
AGAMA DAN URUSAN DUNIANYA

ِ
: َوﺑَـ ْﻌ ُﺪ،ُﻠﻰ آﻟِِﻪ َو َﻣ ْﻦ َواﻻَﻩ
اَ ْﳊَ ْﻤ ُﺪِ ِ َواﻟ ﱠ
ٰ ﻠﻰ َر ُﺳ ْﻮِل ﷲ َو َﻋ
َ ﺼﻼَةُ َواﻟ ﱠﺴﻼَ ُم َﻋ

Ketahuilah -para pembaca “Booklet Al-Ilmu” rahimani wa
rahimakumullah- bahwasanya perkara jahiliyyah itu dibangun
di atas dua asas yang mengantarkan kepada kerugian, yaitu :
1. Tidak adanya keimanan yang ada didalam hati terhadap
apa yang dibawa oleh Rasulullah
.
2. Menganggap baik perkara yang diamalkan oleh ahlul
jahiliyyah.
Hal ini berdasarkan firman Allah
:

ِ
ِ اﳋ
ِ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْﺒ
ﺎﺳ ُﺮو َن
َ ِﺎﻃ ِﻞ َوَﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑِﺎ ﱠ أُوﻟَﺌ
َْ ﻚ ُﻫ ُﻢ
َ َ َ َ

“Dan orang-orang yang beriman kepada yang batil dan ingkar
kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi”. (QS.
Al-Ankabut : 52)
Oleh karena itu, mengetahui perkara-perkara jahiliyyah
adalah suatu hal yang sangat penting agar kita terhindar
darinya. Sungguh betapa banyak orang yang terjatuh pada
perkara-perkara jahiliyyah -bahkan membela dan memujinyadisebabkan karena mereka tidak mengetahuinya, maka pada
edisi kali ini kami kembali hadirkan salah satu perkara dari
perkara-perkara jahiliyyah tersebut. Semoga bermanfaat !!
Para pembaca rahimakumullah, diantara perkara dan
perilaku jahiliyyah yang ditentang oleh Rasulullah
adalah
bahwasanya mereka (ahlul jahiliyyah) berpecah belah
didalam agamanya, sebagaimana firman Allah
,
Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!
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ٍ ِﻣﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻓَـﱠﺮﻗُﻮا ِدﻳﻨَـﻬﻢ وَﻛﺎﻧُﻮا ِﺷﻴـﻌﺎ ُﻛ ﱡﻞ ِﺣ ْﺰ
ب ِﲟَﺎ ﻟَ َﺪﻳْ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣﻮ َن
ًَ
َ َ
َ ُْ

“Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan
mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan
merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan
mereka”. (QS. Ar-Ruum:32)
Perangai jahiliyyah yang seperti ini terdapat pada ahlul kitab
(yahudi dan nasrani) dan ummiyyin (musyrikin) bahkan ada
pada ummat ini (ummat islam) sebagaimana dalam hadits
iftiroqul ummah (perpecahan ummat) yang diriwayatkan Imam
Abu Daud (4596), At-Tirmidzi (2778), Ibnu Majah (3991), Imam
Ahmad 2/332 dan dishohihkan oleh Imam Muhammad
Nasiruddin Al-Albany dalam kitab Ash-Shohihah no.203 dari
shahabat Abu Hurairah
: Rasulullah
bersabda:

ِ
ِ ِﲔ وﺳﺒﻌ
ِ
ِ
ﱠﺼ َﺎرى َﻋﻠَﻰ
َ ْ ْ َ َ ِ ْ اﻓْـﺘَـَﺮ َق اﻟْﻴَـ ُﻬ ْﻮُد َﻋﻠَﻰ إِ ْﺣ َﺪى أ َْو ﺛْﻨﺘَـ
َ  َوﺗَـ َﻔﱠﺮﻗَﺖ اﻟﻨ،ًﲔ ﻓ ْﺮﻗَﺔ
ِ ِﲔ وﺳﺒﻌ
ِ
ِ ٍ
ًﲔ ﻓِْﺮﻗَﺔ
َ ْ ﲔ ﻓ ْﺮﻗَﺔً َوﺗَـ ْﻔ َِﱰ ُق أُﱠﻣ ِ ْﱵ َﻋﻠَﻰ ﺛَﻼَث َو َﺳْﺒﻌ
َ ْ ْ َ َ ِ ْ إِ ْﺣ َﺪى أ َْو ﺛْﻨﺘَـ

“Kaum Yahudi telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71)
golongan atau tujuh puluh dua (72) golongan, dan kaum
Nasrani telah terpecah menjadi tujuh puluh satu (71) atau
tujuh puluh dua (72) golongan, dan ummatku akan terpecah
menjadi tujuh puluh tiga (73) golongan”.
Dalam riwayat ‘Auf bin Malik
:

ًﻓِْﺮﻗَﺔ
ُﻫ ْﻢ؟

ِ  واﻟﱠ...
ِِ ٍ
ٍ
ِ
ﲔ
ﻔ
ـ
ﻧ
ي
ﺬ
ْ
َ
َ ْ ﺲ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑِﻴَﺪﻩ ﻟَﺘَـ ْﻔ َِﱰﻗَ ﱠﻦ أُﱠﻣ ِ ْﱵ َﻋﻠَﻰ ﺛَﻼَث َو َﺳْﺒﻌ
ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِو
ِ
 ﻳَﺎ َر ُﺳ ْﻮَل ﷲ َﻣ ْﻦ: ﻗْﻴ َﻞ،اﳉَﻨﱠﺔ َوﺛﻨْﺘَﺎن َو َﺳْﺒـﻌُ ْﻮ َن ِ ْﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ْ اﺣ َﺪةٌ ِ ْﰲ
َ
.ُﺎﻋﺔ
ْ :ﺎل
َ َﻗ
َ اﳉَ َﻤ

“.. Dan demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya,
ummatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh
tiga) golongan, yang satu di Surga, dan yang 72 (tujuh puluh
dua) golongan di Neraka,’ Ditanyakan kepada beliau,
‘Siapakah mereka (satu golongan yang masuk Surga itu)
wahai Rasulullah?’ Beliau
menjawab, ‘Al-Jama’ah.”
(Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohih Ibnu Majah
2/364 no. 3226 dan dalam As-Shohihah no.1492)
Juga dalam riwayat ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash
:
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ِ
.ﺎﰊ
َ َ َوَﻣ ْﻦ ِﻫ َﻲ ﻳَﺎ َر ُﺳ ْﻮَل ﷲِ؟ ﻗ:ﻗَﺎﻟُْﻮا
ْ  َﻣﺎ أَﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ َوأ:ﺎل
ْ ِ َﺻ َﺤ

(Para Shahabat) bertanya, ‘Siapa mereka wahai Rasulullah?’
Beliau
menjawab, ‘Apa yang aku dan para Shahabatku
berada di atasnya.” (Hadits hasan dengan syawahid-nya,
lihat Ash-Shahiihah no. 1348 dan kitab Shahih Tirmidzi
no. 2129)
Ini merupakan sifatnya ahlul jahiliyyah dari kaum yahudi,
kaum Nasrani, kaum musyrikin bahkan seluruh agama-agama
jahiliyyah berpecah belah dalam agama mereka, masingmasing dari mereka menyeru kepada agamanya, kaum yahudi
menyeru kepada agama yahudi, kaum nasrani menyeru kepada
agama nasrani, masing-masing dari agama tersebut saling
mengkafirkan agama yang lainnya, sebagaimana firman Allah
:

ِ ﺖ اﻟﻨﱠﺼﺎرى ﻟَﻴﺴ
ِ َﺖ اﻟﻨﱠﺼﺎرى ﻋﻠَﻰ َﺷﻲ ٍء وﻗَﺎﻟ
ِ ﺖ اﻟْﻴـﻬﻮد ﻟَﻴﺴ
ِ
ﺖ
َ ََ
َ ْ
َْ ََ
َ ْ ُ ُ َ ََوﻗَﺎﻟ
ِ اﻟْﻴـﻬﻮد ﻋﻠَﻰ ﺷﻲ ٍء وﻫﻢ ﻳـْﺘـﻠُﻮ َن اﻟْ ِﻜﺘﺎب َﻛ َﺬﻟِﻚ ﻗَ َ ﱠ
ﻳﻦ ﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ِﻣﺜْ َﻞ
َ
َ َ
َ َُْ ْ َ َ ُ َُ
َ ﺎل اﻟﺬ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ﻴﻤﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻓ ِﻴﻪ َﳜْﺘَﻠ ُﻔﻮ َن
َ ﻗَـ ْﻮﳍ ْﻢ ﻓَﺎ ﱠُ َْﳛ ُﻜ ُﻢ ﺑَـْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻓ

“Dan orang-orang Yahudi berkata: "Orang-orang Nasrani itu
tidak mempunyai suatu pegangan", dan orang-orang Nasrani
berkata: "Orang-orang Yahudi tidak mempunyai sesuatu
pegangan," padahal mereka (sama-sama) membaca Al Kitab.
Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui,
mengatakan seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan
mengadili di antara mereka pada hari kiamat, tentang apa-apa
yang mereka berselisih padanya”. (QS. Al-Baqarah: 113)
َاﻟﱠذِﯾنَ ﻻ ﯾَ ْﻌﻠَ ُﻣون: Mereka adalah kaum musyrikin yang tidak
memiliki kitab suci dan agama dari langit (dari Allah
),
sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya dan
saling berselisih.
َ ﻓَﺎ ﱠ ُ ﯾَﺣْ ُﻛ ُم ﺑَ ْﯾﻧَ ُﮭ ْم ﯾَ ْو َم ْاﻟ ِﻘﯾَﺎ َﻣ ِﺔ ﻓِﯾ َﻣﺎ ﻛَﺎﻧُوا ﻓِﯾ ِﮫ ﯾَ ْﺧﺗَ ِﻠﻔُون: yakni Allah
menjelaskan siapa diatas al-haq dan siapa yang diatas
kebatilan.
Para pembaca rahimakumullah, agama Allah
itu satu
untuk seluruh makhluk yaitu beribadah hanya kepada Allah
semata dan tidak mempersekutukannya. Allah
berfirman:
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ِﱠ
ِﱠ
ﻳﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـْﺒﻠِ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـﺘﱠـ ُﻘﻮ َن
َ ﱠﺎس ْاﻋﺒُ ُﺪوا َرﺑﱠ ُﻜ ُﻢ اﻟﺬي َﺧﻠَ َﻘ ُﻜ ْﻢ َواﻟﺬ
ُ ﻳَﺎ أَﻳـﱡ َﻬﺎ اﻟﻨ

“Hai
manusia,
sembahlah
Tuhanmu
yang
telah
menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar
kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 21)
Akan tetapi mereka ahlul jahiliyyah berpecah belah dalam
agamanya, dan menjadi setiap kelompok dari agama mereka
berselisih dengan agama yang lainnya.
Kaum yahudi berselisih dikalangan mereka sendiri,
demikian pula kaum nasrani berselisih dikalangan mereka
sendiri, bahkan mereka menjadi berpecah belah dari sejak
dahulu sampai sekarang ini, kaum musyrikin juga berpecah
belah dalam peribadatannya, diantara mereka ada yang
menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada
yang menyembah patung, ada yang menyembah malaikat,
ada yang menyembah para wali dan orang-orang sholeh, dan
diantara mereka ada yang menyembah pepohonan dan
bebatuan.
Inilah keadaan ahlul jahiliyyah dari ahlul kitab dan
ummiyyin (musyrikin), agama tidaklah menjadikan mereka
bersatu dikarenakan mereka memiliki hizbiyyah -bergolonggolongan-.

ٍ ُﻛ ﱡﻞ ِﺣ ْﺰ
ب ِﲟَﺎ ﻟَ َﺪﻳْ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺮ ُﺣﻮ َن

“Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada
pada golongan mereka”. (QS. Ar-Ruum:32)
Ini merupakan hukuman dan bencana, tatkala seseorang
merasa bangga terhadap kebatilan yang ada padanya
padahal yang wajib atasnya ia harus takut dari kesesatan,
penyimpangan dan kebinasaan, akan tetapi mereka ahlul
jahiliyyah berbangga dengan hal tersebut. Allah
berfirman
(artinya): “Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa
yang ada pada golongan mereka”.
Maka Allah
melarang kita dari sifat ahlul jahiliyyah:

ِ وﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛِ ِ ﱠ
ﻳﻦ ﻓَـﱠﺮﻗُﻮا ِدﻳﻨَـ ُﻬ ْﻢ َوَﻛﺎﻧُﻮا ِﺷﻴَـ ًﻌﺎ
َ ُ َ
َ
َ  ﻣ َﻦ اﻟﺬ.ﲔ
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“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Allah. Yaitu orang-orang yang memecah
belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa
golongan”. (QS. Ar-Ruum: 31-32)
Dan juga firman Allah
dalam surah Al-‘An’am: 159,

ِِ ﱠ
ِ
ِ
ﺖ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء إِﱠﳕَﺎ أ َْﻣ ُﺮُﻫ ْﻢ إِ َﱃ
َ ﻳﻦ ﻓَـﱠﺮﻗُﻮا دﻳﻨَـ ُﻬ ْﻢ َوَﻛﺎﻧُﻮا ﺷﻴَـ ًﻌﺎ ﻟَ ْﺴ
َ إ ﱠن اﻟﺬ
ا ﱠِ ﰒُﱠ ﻳـُﻨَﺒﱢﺌُـ ُﻬ ْﻢ ِﲟَﺎ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮ َن

“Sesungguhnya
orang-orang
yang
memecah
belah
agamanya dan mereka (terpecah) menjadi beberapa
golongan, sedikit pun engkau bukan termasuk golongan
mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah)
kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada
mereka apa yang telah mereka perbuat.”
Allah
menyeru seluruh para rasul untuk menegakkan
agama dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah
semata dan melarang dari berpecah belah.

ِ
ِِ َﺷﺮع ﻟَ ُﻜﻢ ِﻣﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ﻣﺎ و ﱠ
ﺻْﻴـﻨَﺎ ﺑِِﻪ
ﻚ َوَﻣﺎ َو ﱠ
َ ﻮﺣﺎ َواﻟﱠﺬي أ َْو َﺣْﻴـﻨَﺎ إِﻟَْﻴ
ً ُﺻﻰ ﺑﻪ ﻧ
َ َ
َ ْ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
ﱢﻳﻦ َوﻻ ﺗَـﺘَـ َﻔﱠﺮﻗُﻮا ﻓِ ِﻴﻪ
َ إﺑْـَﺮاﻫ َﻴﻢ َوُﻣ
ُ ﻴﺴﻰ أَ ْن أَﻗ
َ ﻴﻤﻮا اﻟﺪ
َ ﻮﺳﻰ َوﻋ

“Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan
janganlah kamu berpecah belah tentangnya”. (QS. AsySyura: 13)
Seluruh rasul agama mereka satu yaitu hanya beribadah
kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya, mereka
tidaklah berselisih dan berpecah belah.
Allah
juga menyeru kepada seluruh ummat manusia
agar tidak menjadi seperti ahlul jahiliyyah yang berpecah
belah dan berselisih didalam agama mereka, sebagaimana
Allah
berfirman dalam surah Ali-‘Imron: 105

ِ ِ
ِﱠ
ﻚ
َ ِﺎت َوأُوﻟَﺌ
ْ ﻳﻦ ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗُﻮا َو
ُ َاﺧﺘَـﻠَ ُﻔﻮا ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َﻣﺎ َﺟﺎءَ ُﻫ ُﻢ اﻟْﺒَـﻴﱢـﻨ
َ َوﻻ ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا َﻛﺎﻟﺬ
اب َﻋ ِﻈ ٌﻴﻢ
ٌ َﳍُْﻢ َﻋ َﺬ
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“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang berceraiberai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas
kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat
siksa yang berat”. (QS. Al-An’am: 105)
Para pembaca rahimakumullah, tidaklah ahlul jahiliyyah
berselisih dan berpecah belah didalam agama mereka
melainkan setelah datang petunjuk atas mereka, hal ini
menunjukkan tidaklah mereka melakukannya atas dasar
kejahilan (kebodohan), hanya saja mereka melakukannya
karena mengikuti hawa nafsu dan meninggalkan petunjuk
setelah jelas baginya -menentang- terkhusus kaum yahudi
dan nasrani mereka itu diatas ilmu. Allah
menamai
mereka ahlul kitab karena memiliki kitab suci dan ilmu, namun
ternyata mereka menyelisihi perintah Allah
dan lebih
mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu Allah mengancam
mereka dengan adzab yang besar.
Allah
melarang umat ini -ummat Islam- untuk
mengikuti/menempuh metode jahiliyyah seperti ini dan Allah
memerintahkan ummat ini untuk berpegang teguh dengan
agama yang diturunkan kepada Rasul-Nya
, yang
ditempuh oleh para sahabat dan para khulafaurrasyidin. Inilah
agama yang wajib bagi ummat ini untuk kita berpegang teguh
dengannya sampai hari kiamat. Dan apabila mereka
berselisih tentang sesuatu perkara hendaknya mereka
kembalikan kepada Al-Kitab (Al-Qur’an) dan As-Sunnah.

ِ ﻮل إِ ْن ُﻛْﻨﺘُﻢ ﺗُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِﺎ ﱠِ واﻟْﻴـﻮِم
ِ ﻓَِﺈ ْن ﺗَـﻨَ َﺎزْﻋﺘُﻢ ِﰲ َﺷﻲ ٍء ﻓَـﺮﱡدوﻩ إِ َﱃ ا ﱠِ واﻟﱠﺮﺳ
اﻵﺧ ِﺮ
ُ ُ ْ
ُ َ
َْ َ
ْ
ْ

“Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah
dan hari kemudian.” (QS. An-Nisaa : 59)
Perselisihan merupakan tabiat manusia, akan tetapi Allah
membimbing kita untuk merujuk kepada Al-Kitab dan AsSunnah apabila terjadi perselisihan dan kita tidak mengetahui
siapa diantara kita yang benar, maka barangsiapa yang
dipersaksikan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah bahwa dialah
yang benar maka kita mengikutinya, sebaliknya barangsiapa
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yang dipersaksikan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah bukan
diatas kebenaran maka kita meninggalkannya.
Para pembaca rahimakumullah, selain dari berpecah
belah didalam agamanya, ahlul jahiliyyah juga berpecah belah
dalam urusan dunianya, dan mereka memandang bahwa hal
itulah yang benar, maka Allah
melarang kita dari berpecah
belah dalam perkara dunia, sebagaimana firman Allah
:

ِ
َِ ِﺼﻤﻮا ِﲝﺒ ِﻞ ا ﱠ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َوﻻ ﺗَـ َﻔﱠﺮﻗُﻮا َواذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧِ ْﻌ َﻤﺔَ ا ﱠِ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ
َْ ُ ََو ْاﻋﺘ
ٍَﺻﺒَ ْﺤﺘُ ْﻢ ﺑِﻨِ ْﻌﻤﺘِ ِﻪ إِ ْﺧﻮاﻧًﺎ وُﻛْﻨﺘُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷ َﻔﺎ ُﺣ ْﻔﺮة
َ أ َْﻋ َﺪاءً ﻓَﺄَﻟﱠ
َ ْ ﻒ ﺑَـ
ْ ﲔ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ
َ
َ
َ َ
ِ
ﲔ ا ﱠُ ﻟَ ُﻜ ْﻢ آﻳَﺎﺗِِﻪ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻬﺘَ ُﺪو َن
َ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَﺄَﻧْـ َﻘ َﺬ ُﻛ ْﻢ ِﻣْﻨـ َﻬﺎ َﻛ َﺬﻟ
ُ ﻚ ﻳـُﺒَـ ﱢ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama)
Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan
nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyyah)
bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu
menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang
bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu
Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu
mendapat petunjuk.” (QS. Ali Imron: 103)
Keadaan bangsa arab sebelum diutusnya Rasulullah
mereka menyia-nyiakan agama mereka, yang menyebabkan
urusan dunia mereka pun tersia-siakan pula, timbullah
kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang sentiasa ada pada
diri mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang saling
bermusuh-musuhan, orang-orang yang bersaudara saling
berperang dan membunuh dimasa jahiliyyah, sampai ketika
itu suku ‘Aus dan Khozraj -yang ada di kota Madinah mereka
satu nasab yang bersaudara- senantiasa melakukan
peperangan diantara meraka sampai lebih 100 tahun
lamanya, hal ini dikenal dengan nama Harbu bu’ats antara
suku ‘Aus dan Khozraj.
Dari sini, menunjukkan perpecahan dan perselisihan
yang terjadi antara suku ‘Aus dan Khozraj adalah perkara
dunia yaitu menuntut balas atas kematian dari masing-masing
pihak.
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Maka tatkala Allah
mengutus Nabi-Nya Muhammad
dan hijrah ke Madinah, maka Allah mempersatukan
mereka, padamlah api peperangan, menjadilah mereka kaum
muslimin yang bersaudara bersama Rasulullah
dan inilah
yang Allah
sebutkan dalam firman-Nya :

ِ
ِ
َﺻﺒَ ْﺤﺘُ ْﻢ
َ َواذْ ُﻛ ُﺮوا ﻧ ْﻌ َﻤﺔَ ا ﱠ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ إِ ْذ ُﻛْﻨﺘُ ْﻢ أ َْﻋ َﺪاءً ﻓَﺄَﻟﱠ
َ ْ ﻒ ﺑَـ
ْ ﲔ ﻗُـﻠُﻮﺑِ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺄ
ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﻪ إِ ْﺧ َﻮاﻧًﺎ

“Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliyyah) bermusuh musuhan, maka Allah
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat
Allah orang-orang yang bersaudara ..” (QS. Ali Imron: 103)
Akhirnya para pembaca rahimakumullah, jika kita
menginginkan terciptanya persatuan ditengah hati-hati kaum
muslimin saat ini maka kembalikanlah kepada Islam -dengan
pemahaman yang benar sesuai pemahaman para salafsebagaimana Allah
telah menyatukan hati-hati muslimin
saat itu dengan Islam.
Wallahu ta’ala a’lam bisshowab wa billahi taufiq. Penulis:
Al-Ustadz Abu Ukasyah Kholid
.
Maraji (Rujukan):
 Kitab Syarah Masailul Jahiliyyah karya Syaikh Sholeh bin Fauzan
bin Abdullah Al-Fauzan
(dengan beberapa tambahan dan
penyesuaian).

ِ اﳊﻤ ُﺪِ ِ ر ﱢ
ِ وﷲُ ﺗَـﻌ َﺎﱃ أ َْﻋﻠَﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﲔ
َ ْ ب اْﻟ ٰﻌﻠَﻤ
َ َ
َ ْ َْ ﺼ َﻮاب َو
ُ
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