
Syariat Islam Langgeng Dan Konstan 

هيا فا بِمفَّقَنوو نيصلخالْم هادبع نا ملَنعى جِهللا الَّذ دمالْح نيملسالْمالَمِ واِْإلس الَحص.  
  .محمدا عبده ورسولُه الَ نبِى بعدهأَشهد أَنْ الَ إِلَه إالَّ اُهللا وحده الَ شرِيك لَه وأَشهد أَنَّ 

 هلَى آلعو نيقتامِ الْمإِمو نيلسرالْم ديس دمحا منديلَى سع ارِكبو لِّمسلِّ وص مالله
عقيدةَ اِْإلسالَميةَ أَساسا لفكْرته وصحبِه ومن دعا بِدعوته والْتزم بِطَرِيقَته وجعلَ الْ

 قلِ اِهللا حبِيى سف داهج نمو هكَاما َألحردصمو هالما َألعاسقْيةَ ميعرالش كَاماَْألحو
هادجِه .دعا بأَم.  

  .تموتن إِالَّ وأَنتم مسلمونَ فَيا أَيها الناس اتقُوا اَهللا حق تقَاته والَ
Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Kerinduan umat Islam pada penerapan hukum Allah SWT semakin tampak. Semaraknya 
kegiatan ke-Islaman, derasnya tuntutan penerapan syariat Islam, dan mengkristalnya sikap 
kaum muslimin untuk hanya taat kepada aturan Islam menunjukkan hal ini.  

Syari’ah adalah hukum-hukum syara’ yang telah disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya 
serta diturunkan sebagai wahyu kepada Rasulullah saw dengan tujuan memberikan petunjuk 
kepada manusia tentang tata cara yang benar lagi diterima oleh Pencipta alam semesta, 
manusia dan kehidupan. Dan dengan penerapan syariat tersebut terpenuhilah kebutuhan 
jasmani maupun gharizah manusia. Pemenuhan tersebut menentukan apakah manusia kembali 
kepada kehidupan kekal di akhirat akan mendapatkan kenikmatan abadi langgeng ataukah 
siksaan kekal. Dengan kata lain bahagia dan tidaknya manusia tergantung kepada masa 
hidupnya di dunia yang mana tolok ukur keuntungan dan kerugiannya adalah keterikatan 
terhadap keseluruhan hukum-hukum syara’ dengan landasan aqidah Islamiyah. Allah SWT 
berfirman: 
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"Kami berfirman : Turunlah kamu semua dari surga itu ! Kemudian jika datang petunjuk-Ku 
kepadamu, maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran 
atas mereka,dan tidak pula mereka bersedih hati" (Al Baqarah : 38).  

Gamblang sekali kita berada di hadapan timbangan dan tolok ukur yang telah difardhukan 
oleh Allah SWT, pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan. Tolok ukur tersebut adalah 
tolok ukur bagi jenis manusia dengan sifatnya manusiawinya. Dan sifat dasar manusia dari 
dulu hingga sekarang tetap sama, yaitu lemah, serba kurang dan serba membutuhkan. 
Sementara Allah SWT pun tetap, yaitu Maha Pencipta, Pengatur Kehidupan, Pemberi Rizki, 



Maha Gagah, Yang Menghidupkan dan Mematikan. Dia yang dulu ataupun Dia yang 
sekarang itu-itu juga, yaitu tempat kembalinya manusia yang kalimat-kalimatnya tidak 
mungkin ada yang dapat mengubah, dan hukumnya tidak ada yang dapat mengganti. Fakta 
bahwa manusia dulu dan sampai kapan pun sama dalam karakternya sebagai manusia dan 
Allah SWT juga sama baik dulu maupun sampai kapan pun semua ini memastikan secara akal 
bahwa setelah terputusnya wahyu yang merupakan jalan turunnya hukum-hukum Allah SWT 
pastilah syariat Islamiyyah langgeng dan konstan selamanya sampai hari kiamat. Jadi 
kelanggengan syariat Islamiyyah dipastikan oleh adanya tetapnya tabiat manusia, tetapnya 
hakikat pencipta serta tetapnya kalimat (sunnah dan hukum) Allah SWT. 

Kaum Muslimin Jama’ah Jum’at yang berbahagia, 

Dengan memahami fakta yang ada di tengah-tengah manusia tampak nyata realitas dan 
hakikat benda itu tetap. Misalnya aktivitas mencuri. Dalam pandangan Islam mencuri 
merupakan aktivitas mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dari pemiliknya atau yang 
mewakilinya dengan syarat telah mencapai ukuran yang mengharuskan potong tangan. 
Hukum perbuatan mencuri adalah haram. Sanksinya adalah potong tangan. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT:  
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"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai 
pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha 
Perkasa dan Bijaksana."(QS. Al Ma’idah : 38) 

Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah bersabda:  

"Potong tangan diterapkan pada pencurian seperempat dinar atau lebih" (HR. Imam 
Bukhori).  

Kini berkembang sarana-sarana dan teknik pencurian, demikian pula untuk memelihara harta 
diperlukan alat-alat penjagaan yang ketat termasuk peralatan elektronik, sehingga pencurian 
pun menjadi aktivitas yang memerlukan kesungguhan berfikir dan pengalaman. Namun, 
apakah perubahan dalam cara dan teknik seperti ini mengubah hakikat pencurian dan 
realitasnya seperti yang dijelaskan oleh hukum syara’? Jawabannya tentu saja tidak. Bila 
demikian, sementara Al Quran itu tetap Al Quran dan Hadits pun tetap Hadits, bagaimana 
mungkin berfikir untuk mengubah hukum? Bukankah hukum ini merupakan pemecahan yang 
benar yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai Pemilik Pahala dan Siksa, serta Pencipta alam 
semesta, manusia dan kehidupan? 

Contoh lain hakikat khamer. Sekalipun penamaannya beraneka ragam, metode pembuatannya 
bermacam-macam, dan kemasannya juga berbeda-beda seperti whisky, bir, sampagne, sake 
dan sebagainya, hakikatnya tetap khamer, yakni minuman yang memabukkan dan merusak 
akal yang hukumnya haram itu. Allah SWT berfirman: 
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"Wahai orang-orang yang beriman,sesungguhnya khamer, judi, undian nasib dan berhala 
merupakan najis dan perbuatan syetan, maka jauhilah oleh kalian agar kalian beruntung" 
(QS. Al Maidah 90). 

Bila hakikat benda tersebut tetap tidak berubah, mungkinkah orang berakal mengatakan 
bahwa hukum Allah dalam hal tersebut harus berubah? 

Siapa pun yang mengelaborasi hakikat perbuatan dan benda-benda adalah tetap dari dulu 
sampai sekarang sesuai dengan batasan-batasan hukum syara’. Memang, terjadi perubahan. 
Hanya saja perubahan tersebut pada perkara teknis, cara ataupun bentuknya semata. 
Sedangkan hakikatnya adalah sama saja. Jadi tetapnya hakikat perbuatan dan benda disertai 
dengan terjaganya syariat Islam menunjukkan pula bahwa syariat Islam itu bersifat langgeng 
sampai hari kiamat. 

Wahai kaum muslimin, sudah jelas bahwa syari'at Islam adalah hukum Allah SWT --bukan 
hukum karangan umat Islam-- yang langgeng dan kostan. Tinggal kita mau tunduk kepada-
Nya ataukah kepada hawa nafsu kita dan tipuan syaithan serta orang-orang kafir. Mari kita 
renungkan makna fiman Allah SWT :  
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"Katakanlah: Bahwasanya aku hanya seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku 
bahwasannya ilah kamu adalah ilah yang satu, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju 
kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-
orang yang mempersekutukannya (QS. Fushilat 6). 

كالذِّكْرِ الْحو اتاْآلي نم هيا فبِم اكُمإِينِى وفَعنمِ ويظالْع آنى الْقُرف لَكُمى واُهللا ل كارمِ بي
ولَكُم  وبِهدى رسولِ اِهللا الرؤوف الرحيمِ، أَقُولُ قَولى هذَا وأَستغفر اَهللا الْعظيم لى

ميحالر رفُوالْغ وه هإِن هورفغتمٍ، فَاسيظبٍ عكُلِّ ذَن نم نيملسرِ الْمائسلو.  
  


