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Menegakkan Islam Harus Kompak

ِهيَم وَ  َنا ِبِهۦٓ ِإبْ رَٰ َنٓا ِإَلْيَك َوَما َوصَّي ْ يِن َما َوصَّٰى ِبِهۦ نُوًحا َوٱلَِّذٓى َأْوَحي ْ َن ٱلدِّ َسٰى ُمو َشرََع َلُكم مِّ
َفرَُّقو۟ا ِفيهِ  يَن َوََل تَ ت َ َوِعيَسٰىٰۖٓٓ َأْن َأِقيُمو۟ا ٱلدِّ

Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkanNya kepada

Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah

Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan

dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. (QS. Asy-Syura: 13)



Setiap kaum ada syariat tersendiri

ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً 
“Setiap kaum telah kami berikan syariat dan jalan tersendiri” (QS al-maidah: 48) 

 Namun syariat yang ditegaskan dalam surat asy-Syura: 13 adalah perintah pokok yang 

ada sejak zaman nabi dan rasul terdahulu.

 Penyebutan 5 nama rasul ulul azmi di awal ayat menunjukkan pentingnya pesan yang 

disampaikan dalam ayat tersebut



Hikmah Surat asy-Syura: 13

1 Inilah perintah penting yang 

ditujukan kepada manusia

terbaik (rasul ulul azmi) dan

para pewarisnya

2 Mendirikan Islam dengan tegak

adalah tugas yang besar

3 Untuk mendirikan Islam 

diperlukan kerjasama yang 

terstruktur

4 Waspadai peran setan yang 

membisiki untuk terjadi

perpecahan



Apa yang yang harus ditegakkan?

Ibnu Asyur menjelaskan makna iqamatud-din

ُرَها َما ِف ُكلِّ ِديٍن ِمَن  َقاَمُة ُُمَْمَلٌة يُ َفسِّ اْلُفُروعِ َواْْلِ
menegakkan Islam secara umum dapat ditafsirkan menegakkan segala perintah agama hingga

pada cabang terkecilnya (at-Tahrir wat-tanwir 25/32)

 Lantas bagaimana caranya agar Islam dapat didirikan ke seluruh lapisan masyarakat?

 Dengan dakwah, baik secara formal maupun non formal



Setiap orang yang berusaha menegakkan
Islam, merekalah pewaris para Nabi

 Dakwah menegakkan islam tidak selalu dengan ceramah, melainkan juga dengan

memberikan qudwah

 Tidak semua objek dakwah memiliki kemampuan yang sama menangkap dakwah

 Pondok abata memiliki peran sangat besar dalam berdakwah kepada salah satu bagian

penting dari ummat Islam

 Saudara muslim yang tunarungu tidak hanya berhak menjadi mad’u, namun juga

berhak menjadi da’i



Waspada dengan bisikan setan yang 
menginginkan perpecahan

ِرحُيُكْم َواْصِِبُواَوَل تَناَزُعوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب   
Dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan

hilang kekuatanmu, dan bersabarlah (QS al-Anfal: 46)

 Persatuan sesama ummat islam sangat dibenci oleh setan. Setan akan berupaya keras

untuk membuat perpecahan

 Hal yang berpotensi membuat perpecahan: perkataan lisan dan perbuatan



Berlomba dalam mengejar kebaikan jangan
sampai membuat perpecahan

Di zaman seperti ini, untuk menegakkan
Islam tidak cukup hanya memiliki jiwa
kompetitif, namun harus juga kolaboratif
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