Booklet Da’wah

.: Jumat, 23 Jamadil Akhir 1437 H / 01 April 2016 M

1

Berilmu Sebelum Berkata & Beramal

BUKAN RADIKALISME DAN
BUKAN LIBERALISME!!
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 Radikalisme dan Liberalisme
Radikalisme dalam kehidupan beragama amat berbahaya.
Modusnya adalah bersikap ekstrim dalam menjalankan
agama hingga melampaui batas-batas yang telah ditentukan
oleh Allah dan Rasul-Nya. Radikalisme menyentuh sebagian
lapisan umat, termasuk di bumi nusantara ini. Sebagian
mereka ada yang jatuh dalam perangkap orang-orang radikal.
Tak heran, bila fenomena takfir (mudah mengafirkan)
merebak. Akibatnya, pemerintah dan orang-orang yang terkait
dengan pemerintahan dikafirkan. Bahkan, berbagai teror pun
kerap terjadi dan banyak memakan korban. Namun di sisi
yang lain, fenomena sikap ektrim radikalisme tersebut ada
yang melawannya dengan sikap ekstrim lainnya, yaitu
liberalisme. Sebuah sikap bermudah-mudahan dalam
kehidupan beragama yang bertolak belakang secara total
dengan radikalisme. Akibatnya, bermunculan paham bahwa
semua agama benar dan semuanya “memusuhi” radikalisme.
Pada perkembangannya, muncul pernyataan-pernyataan
bahwa “semua agama sama”, “semua menyembah kepada
Tuhan yang sama walaupun masing-masing agama
menyebutnya dengan nama berbeda”. “Jangan terikat dengan
simbol-simbol, tapi perhatikan esensi maknanya.” Bahkan
kaum liberalis menuding, keyakinan bahwa agama Islam
sebagai satu-satunya agama yang benar, itulah penyebab
munculnya radikalisme-terorisme. Laa haula wa laa quwwata
Jangan dibaca saat Adzan berkumandang atau Khatib sedang Khutbah!

2

Booklet Da’wah

illaa billaah. Sungguh semua itu adalah penistaan terhadap
agama Islam yang dibawa oleh Baginda Rasul yang mulia
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Allah Subhanahu wa Ta’ala
telah berfirman,

ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ﻳﻦ
ْ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـْﺒـﺘَ ِﻎ َﻏْﻴـ َﺮ
َ اﻹسﻼم دﻳﻨًﺎ ﻓَـلَ ْﻦ ﻳـُ ْﻘﺒَ َﻞ ﻣْﻨﻪُ َوُﻫ َﻮ ِﰲ اﻵﺧَﺮة ﻣ َﻦ ا ْﳋَﺎس ِﺮ

“Barangsiapa mencari selain Islam sebagai agama maka
tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk
orang-orang yang merugi.” (Ali ‘Imran: 85)
Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa Islam adalah
satu-satunya agama yang benar. Selain agama Islam adalah
tidak sah, yakni batil dan bukan agama yang benar. Semua
rasul utusan Allah mengajak umatnya untuk beribadah hanya
kepada Allah Ta’ala, dan meninggalkan segala sesuatu yang
diibadahi selain Allah. Sebagaimana firman Allah tentang
kisah dakwah para rasul tersebut, “Wahai kaumku
beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada bagi kalian
sembahan yang haq selain-Nya.” Para rasul tersebut datang
kepada kaum yang menyembah tuhan sesuai dengan
agamanya masing-masing. Para rasul itu tidak mengatakan
bahwa tuhan pada semua agama itu hakekatnya satu. Namun
mereka memerintahkan agar meninggalkan tuhan-tuhan
tersebut, dan hanya beribadah kepada Allah satu-satunya
tiada sekutu bagi-Nya.
Allah juga berfirman :

ِ
ِ ك َِ ﱠن ا ﱠ ﻫﻮ ا ْﳊ ﱡق وأَ ﱠن ﻣﺎ ﻳ ْدعﻮ َن ِﻣﻦ دوﻧِِﻪ ﻫﻮ الْﺒ
ﺎﻃﻞُ َوأَ ﱠن ا ﱠَ ُﻫ َﻮ الْ َﻌلِ ﱡي
َ َذل
َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َُ َ
ِ
ُالْ َﻜﺒﲑ

“Yang demikian itu, adalah karena sesungguhnya Allah,
Dialah (sembahan) yang haq dan sesungguhnya apa saja
yang mereka seru selain dari Allah, itu adalah batil, dan
sesungguhnya Allah Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha
besar.” (al-Hajj : 62)
Jadi, semua tuhan selain Allah adalah batil. Semua agama
selain Islam tidak beribadah kepada Allah, namun beribadah
kepada tuhan-tuhan mereka selain Allah. Itu semua batil, dan
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hanyalah nama-nama yang diklaim sebagai tuhan, padahal
tidak pantas sebagai tuhan. Allah Ta’ala berfirman,

ٍ ََﲰﺎء َﲰﱠﻴـﺘُمﻮﻫﺎ أَﻧْـﺘُﻢ وآ ُؤُﻛﻢ ﻣﺎ أَﻧْـزَل ا ﱠ ِ ﺎ ِﻣﻦ س ْلﻄ
ِ ِ ِ
ﺎن إِ ْن
ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ٌ َْ إ ْن ﻫ َي إﻻ أ
ِ ِ ﱠ
ﺲ َولََﻘ ْد َﺟﺎءَ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َرِِّ ُﻢ ا ْﳍَُدى
ُ ﻳَـﺘﱠﺒﻌُﻮ َن إﻻ الﻈ ﱠﻦ َوَﻣﺎ ﺗَـ ْﻬ َﻮى اﻷﻧْـ ُﻔ

“Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kalian dan bapakbapak kalian mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu
keteranganpun untuk (menyembah) nya. Mereka tidak lain
hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang
diingini oleh hawa nafsu mereka, padahal sesungguhnya
telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka.”
(an-Najm : 23)
 Meledek Syi’ar Islam
Banyak pihak -termasuk orang-orang liberal- menuding,
bahwa jenggot, celana cingkrang, gamis panjang, jilbab
bercadar, sebagai ciri-ciri teroris. Tentu saja ini merupakan
tudingan yang sangat jauh dari kebenaran, di samping kental
dengan nuansa tendensius dan menunjukkan minimnya
kualitas ilmu “sang intlektual” pengucapnya. Pada
perkembangan berikutnya, muncul doktrin bahwa semua
yang berasal dari Islam adalah radikal. Terlebih yang
bernuansa bela agama alias jihad fi sabilillah yang sudah
barang tentu ada aturannya yang tepat dan tidak
serampangan.
 Teror Pemikiran Lebih Berbahaya
Berbagai aksi kekerasan dan teror, berupa pengeboman,
pembunuhan, dan lainnya yang terus marak terjadi, bahkan
berhasil menjaring anak-anak muda kaum muslimin menjadi
pelaku-pelaku utama dan militan, tidaklah terjadi begitu saja
secara tiba-tiba. Namun melalui proses panjang propaganda
dan penyebaran pemikiran melalui berbagai cara dan media.
Inilah yang disebut dengan teror pemikiran, dan ini lebih
berbahaya daripada teror fisik. Jika pada teror fisik
dampaknya adalah terbunuhnya jiwa, hilang harta, dan
rusaknya bangunan dan fasilitas, maka teror pemikiran lebih
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kejam lagi, karena korbannya berupa : matinya hati, aqidah
sesat dan menyimpang, dan lahirnya para teroris yang kejam
dan militan. Bahkan semua aksi teror, pengeboman,
pengafiran terhadap sesama muslimin, tega menumpahkan
darah
sesama
muslim,
menghancurkan
masjid,
pemberontakan/kudeta bersenjata terhadap pemerintah yang
sah, … dll, tidak lain merupakan hasil dari teror pemikiran
yang gencar ditebarkan. Demikian pula di lain pihak. Berbagai
tulisan dan kampanye yang dilakukan oleh orang-orang
Liberal bahwa “semua agama sama”, “jangan meyakini Islam
sebagai satu-satunya agama yang benar”, melecehkan dan
meledek syari’at Islam, menghujat nabi, bahkan menghujat
Allah, maka itu semua adalah penistaan aqidah dan
menghancurkan sendi-sendi dan pondasi iman dan agama,
sekaligus itu juga merupakan salah satu bentuk teror
pemikiran. Apa yang tengah dikampanyekan oleh kalangan
orang-orang Liberal ini sesungguhnya lebih berbahaya
daripada penghancuran bangunan dan pembunuhan jiwa.
Maka hendaknya para pengusung radikalisme dan liberalisme
itu takut kepada Allah. Hentikanlah perbuatan merusak
agama dan umat. Allah Ta’ala berfirman,

ِ ض ﺑـﻌ َد إِﺻ
ِ
ﻼﺣ َﻬﺎ
ْ ْ َ ِ اﻷر
ْ َوﻻ ﺗُـ ْﻔس ُدوا ِﰲ

“Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah
bumi itu diperbaiki.” (al-A’raf : 56)
 Menanggulangi Radikalisme dan Liberalisme

Memang, radikalisme merupakan penyimpangan dan
kesesatan. Tapi dalam menanggulanginya tidak dengan
liberalisme. Sungguh, liberalisme telah menampilkan Islam
jauh dari yang sebenarnya, sebagaimana yang dibawa oleh
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dan diwariskan oleh
para shabahat Nabi Radhiyallahu ‘anhum. Apabila
Radikalisme mencoreng nama Islam dan menyebabkan
kerusakan di muka bumi, maka tak kalah juga liberalisme
dalam menghancurkan pondasi Islam. Maka dari itu, kedua
paham menyimpang tersebut, radikalisme dan liberalism
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harus ditanggulangi secara bersamaan. Yaitu, dengan cara
kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah sebagaimana yang
telah diamalkan oleh para shahabat Radhiyallahu ‘anhum. Ini
akan terwujud dengan cara, melakukan pembinaan kepada
umat, termasuk kaum mudanya. Hal ini dilakukan di atas
prinsip at-Tashfiyah dan at-Tarbiyah.
At-Tashfiyah, yaitu membersihkan dan melindungi umat
dari berbagai paham menyimpang dan merusak, seperti
Ahmadiyah, Syi’ah, Gafatar, NII, ISIS, Al-Qaida, Liberal …
dsb, termasuk radikalisme dan liberalisme itu sendiri.
Termasuk di dalamnya pula adalah membantah berbagai
propaganda yang ditebarkan oleh kelompok-kelompok
tersebut. Demikian pula memperingatkan umat dari bahaya
tokoh-tokoh yang menebarkan paham-paham sesat di atas
dan membelanya, serta menebarkan paham takfir
(mengkafirkan sesama kaum muslim), mengkritisi pemerintah
yang sah secara terbuka, dan menistakan agama.
At- Tarbiyah, yaitu mendidik umat dengan ilmu agama
yang benar. Ilmu yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah
Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berdasarkan prinsip para
Salaful Ummah. Mendekatkan umat ini dengan para ‘ulama
sunnah, yang senantiasa konsisten berpegang di atas agama
yang benar, memiliki aqidah dan tauhid yang bersih dan
murni, serta berjalan di atas prinsip para Salaful Ummah,
termasuk para imam yang empat : Abu Hanifah, Malik, asySyafi’i, dan Ahmad. Menghentikan segala bentuk tindakan
kritik terbuka terhadap pemerintah muslim yang sah, karena
itu akan menimbulkan dampak negatif yang banyak, salah
satunya akan menimbulkan sikap radikal. Sebaliknya, upaya
menanamkan kepada umat ini salah satu prinsip penting
dalam agama, yaitu ketaatan kepada pemerintah muslim
dalam perkara yang ma’ruf, bukan dalam kemaksiatan. Tidak
boleh memberontak selama itu adalah pemerintah
muslim. Mewaspadai gerakan Syi’ah, karena ia merupakan
gerakan radikal yang sangat ekstrim. Perjalanannya selalu
diwarnai kekerasan dan aksi-aksi berdarah. Selalu
menebarkan ujaran kebencian kepada para shahabat Nabi
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yang mulia dan menistakan agama Islam. Sangat disesalkan,
kaum liberal selalu membela, memuji, dan menebarkan
simpatik terhadap Syi’ah. Menanamkan kepada umat bahwa
Islam adalah satu-satu agama yang benar, yang membawa
misi rahmatan lil ‘alamin.

 Islam sebagai Rahmatan lil ‘Alamin
Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus Nabi-Nya
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam membawa Dienul
Islam, sebagai Rahmatan lil ‘Alamin (Rahmat bagi Alam
Semesta). Sebagaiman firman Allah,

ِ ِ
ﲔ
َ ََوَﻣﺎ أ َْر َسلْﻨ
َ ﺎك إِﻻ َر ْﲪَ ًﺔ لْل َﻌﺎلَم

“Tidaklah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi
alam semesta.” (al-Anbiya’ : 107)
Al-Imam al-Hafizh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu
Katsir meriwayatkan dari shahabat ‘Abdullah bin ‘Abbas
radhiyallahu ‘anhuma pakar tafsir umat ini, menjelaskan ayat
tersebut, “Barangsiapa yang mengikuti (ittiba’) beliau (Nabi
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam) maka itu menjadi
rahmat baginya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa tidak
mau mengikuti beliau maka akan dihukum dengan apa yang
menimpa umat-umat sebelumnya berupa ditenggelamkan dan
dilempari batu.”
Jadi, misi Islam sebagai rahmatan lil ‘Alamin akan
terwujud dengan mengikuti segala ajaran dan bimbingan
(sunnah) Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam dalam segala
aspek, baik aqidah, ibadah, muamalah, akhlak, politik,
ekonomi, dll. Bukan malah menanggalkan ajaran Nabi
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam karena menganggapnya radikal,
atau dengan alasan budaya nasional, inklusif, dan lainnya.
Al-Imam Bisyr bin Al-Harits (w. 227 H) berkata, “Islam
adalah Sunnah dan Sunnah adalah Islam.” (lihat Syarhus
Sunnah, 132) Wallahu a’lamu bish-shawab
Penulis: Ust. Abu ‘Amr Ahmad Alfian
***********

***********
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AMALAN-AMALAN PENGHAPUS DOSA

Berikut ini adalah serial lanjutan dari beberapa amal sholeh
atau dzikir yang bisa mendatangkan ampunan Allah subhanahu
wa ta’ala atau menghapuskan dosa-dosa:
9. Zakat dan shodaqoh

ِِ
ِ
…ﺻ َدقَ ًﺔ ﺗُﻄَ ِّﻬ ُﺮُﻫ ْﻢ َوﺗـَُزّﻛِﻴ ِﻬ ْﻢ ِ َﺎ
َ ُﺧ ْذ ﻣ ْﻦ أ َْﻣ َﻮاﳍ ْﻢ

Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, dengan
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…
(Q.S at-Taubah:103)
10. Sholat Jumat

ِ ﺿﺄَ ﻓَﺄَﺣسﻦ الْﻮﺿﻮء ﰒُﱠ أَﺗَى ا ْﳉمﻌﺔَ ﻓَﺎسﺘمﻊ وأَﻧْص
َ َ َ َ َ َ ْ َ ُُ
ُﺖ ﻏُﻔ َﺮ لَﻪُ َﻣﺎ ﺑَـْﻴـﻨَﻪ
َ ُ ُ َ َ ْ َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮ ﱠ
ِ ْ وﺑـﲔ
صى ﻓَـ َﻘ ْد لَﻐَﺎ
اﳉُ ُم َﻌﺔ َوِزَ َدةُ ثََﻼثَِﺔ أَﱠ ٍم َوَﻣ ْﻦ َﻣ ﱠ
َ ََْ
َ َﺲ ا ْﳊ

Barangsiapa
yang
berwudhu’
menyempurnakan
wudhu’nya, kemudian mendatangi sholat Jumat,
menyimak dengan baik dan diam, akan diampuni dosa di
antara Jumat lalu dengan Jumat yang sedang dikerjakan
dengan tambahan 3 hari. Barangsiapa yang menyentuh
(memain-mainkan) kerikil maka sungguh ia telah sia-sia
(H.R Muslim)
11. Bacaan Amiinnya dalam sholat berjamaah bersamaan
dengan bacaan Malaikat

ِ ِ
ِ
ِْ إِذَا أَﱠﻣﻦ
ﲔ الْ َم َﻼئِ َﻜ ِﺔ ﻏُ ِﻔَﺮ لَﻪُ َﻣﺎ
َ اﻹ َﻣ ُﺎم ﻓَﺄ َّﻣﻨُﻮا ﻓَإِﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ َواﻓَ َق َْﻣﻴﻨُﻪُ َْﻣ
َ
ِﺗَـ َﻘدﱠم ِﻣﻦ َذﻧْﺒِﻪ
ْ َ

Jika Imam sampai pada bacaan yang memerlukan amiin
(akhir alFatihah), maka ucapkanlah amiin. Barangsiapa
yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan amin
Malaikat, diampuni dosanya yang telah lalu (H.R alBukhari dan Muslim)
12.Bacaan Allahumma Robbanaa wa lakal hamdu dalam
sholat berjamaah bertepatan dengan bacaan Malaikat

َِ اﻹﻣﺎم َِﲰﻊ ا ﱠ لِمﻦ
ك ا ْﳊَ ْم ُد ﻓَِإﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ
َ َإِ َذا ق
َ َﲪ َدﻩُ ﻓَـ ُﻘﻮلُﻮا اللﱠ ُﻬ ﱠﻢ َرﺑﱠـﻨَﺎ ل
ْ َ ُ َ ُ َ ِْ ﺎل
ِ ِ ِ
ﱠم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ ِﻪ
َ َواﻓَ َق قَـ ْﻮلُﻪُ قَـ ْﻮ َل الْ َم َﻼئ َﻜﺔ ﻏُﻔَﺮ لَﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘد
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Jika Imam mengucapkan: Sami’allaahu liman hamidah,
maka ucapkanlah: Allahumma Robbanaa walakal hamdu.
Barangsiapa yang ucapan tersebut bertepatan dengan
ucapannya Malaikat, akan diampuni dosanya yang telah
lalu (H.R al-Bukhari)
Intinya adalah bacaan yang dibaca setelah Imam
mengucapkan : Sami’allaahu liman hamidah. Bisa
mengucapkan:
a) Allahumma robbanaa wa lakal hamdu
b) Allahumma robbanaa lakal hamdu
c) Robbanaa walakal hamdu
d) Robbanaa lakal hamdu
13. Amalan di bulan Ramadlan (puasa dan qiyaamul lail)
Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadlan
dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (H.R al-Bukhari)
Barangsiapa yang qiyaamul lail pada bulan Ramadlan
dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah akan
diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (H.R al-Bukhari)
Barangsiapa yang qiyaamul lail bertepatan dengan
Lailatul Qodar dengan iman dan mengharapkan pahala
dari Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu
(H.R al-Bukhari)
Sumber :
 http://buletin-alilmu.net/2016/03/18/bukan-radikalisme-danbukan-liberalisme/
 Buku “Sukses Dunia Akhirat dengan Istighfar dan Taubat”
karya Al-Ustadz Abu Utsman Kharisman
.

ِ ِ اﳊم ُدِ ِ ر
ِ صﻮ
ِ
ﲔ
َ ْ ب اْل ٰﻌلَم
ّ َ ْ َْ اب َو
َ َوﷲُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ أ َْعلَ ُﻢ ل ﱠ
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