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ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﱪﺍﻙ

Al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Nashir al-Barak

.ﺍﳊﻤﺪ ﷲ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪﻩ ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ
Sesungguhnya sekuat-kuat tali ikatan yang mengikat manusia
adalah ikatan iman dan Islam, tidak ada yang lebih kokoh darinya,
dan tidak pula ada yang lebih langgeng dan bermanfaat. Maka
seluruh ikatan kemanusiaan berupa tanah air, kesukuan (qabilah),
maslahat perniagaan dan manfaat bartership (timbal balik),
sesungguhnya merupakan maslahat yang akan sirna.
Adapun ikatan yang dibangun di atas aqidah, agama dan madzhab
yang batil semisal Yahudi, Nasrani, Paganis dan madzhab-madzhab
bid’ah dan syirik seperti Rafidhah dan kaum sufi ekstrim semisal
quburiyun (pengagung kuburan), maka ikatan-ikatan ini akan
berubah pada hari kiamat menjadi permusuhan antar para
pengikutnya dan orang yang diikutinya, sebagaimana firman Alloh

 ﺗﻌﺎﱃ:

ﺏ * َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ
ُ ﺖ ِﺑ ِﻬﻢُ ﺍ َﻷ ْﺳﺒَﺎ
ْ ﺏ َﻭَﺗ ﹶﻘﻄﱠ َﻌ
َ ِﺇ ﹾﺫ َﺗَﺒ ﱠﺮﹶﺃ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺍﱡﺗِﺒﻌُﻮﹾﺍ ِﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺍﱠﺗَﺒﻌُﻮﹾﺍ َﻭ َﺭﹶﺃﻭُﹾﺍ ﺍﹾﻟ َﻌﺬﹶﺍ
ﺕ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻬ ْﻢ
ٍ ﺴﺮَﺍ
َ ﻚ ُﻳﺮِﻳ ِﻬﻢُ ﺍﻟﻠﹼ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺣ
َ ﺍﱠﺗَﺒﻌُﻮﹾﺍ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﻟﻨَﺎ ﹶﻛ ﱠﺮ ﹰﺓ ﹶﻓَﻨَﺘَﺒ ﱠﺮﹶﺃ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﻛﻤَﺎ َﺗَﺒ ﱠﺮﺅُﻭﹾﺍ ِﻣﻨﱠﺎ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
ﲔ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ِﺭ
َ َﻭﻣَﺎ ﻫُﻢ ِﺑﺨَﺎ ِﺭ ِﺟ
“(yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orangorang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa; dan (ketika)
segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan
berkatalah orang-orang yang mengikuti: "Seandainya kami dapat
kembali (ke dunia), pasti kami akan berlepas diri dari mereka,
sebagaimana mereka berlepas diri dari kami." Demikianlah Allah
memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi
sesalan bagi mereka; dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari
api neraka.” (QS al-Baqoroh : 166-167)

Adapun ukhuwah (persaudaraan) dan kecintaan di antara kaum
mukminin, maka ia akan langgeng dan kekal, oleh karena itulah
Alloh

 ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ﲔ
َ ﺾ َﻋ ُﺪﻭﱞ ِﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ
ٍ ﺍﹾﻟﹶﺄ ِﺧﻠﱠﺎﺀ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ َﺑ ْﻌﻀُﻬُ ْﻢ ِﻟَﺒ ْﻌ
“Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh
bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa.” (QS
az-Zukhruf : 67)
Yang demikian ini dikarenakan persaudaraan mereka dibangun atas
al-hubbu fillah (cinta di jalan Alloh), yang mana ia merupakan
cabang dari hubillah (mencintai Alloh). Alloh

 ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﹾﺍ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ ﺣُّﺒﹰﺎ ﱢﻟﻠﹼﻪ
“Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada
Allah.” (QS al-Baqoroh : 165)
Nabi  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :

ﺛﻼﺙ ﻣﻦ ﻛﻦ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﺪ ﻬﺑﻦ ﺣﻼﻭﺓ ﺍﻹﳝﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻪ ﳑﺎ ﺳﻮﺍﳘﺎ ﻭﺃﻥ
ﳛﺐ ﺍﳌﺮﺀ ﻻ ﳛﺒﻪ ﺇﻻ ﷲ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﱃ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﻌﺪ ﺇﺫ ﺃﻧﻘﺬﻩ ﺍﷲ ﻣﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﺃﻥ
ﻳﻘﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ
“Ada tiga hal, barangsiapa yang memilikinya maka ia merasakan
manisnya iman, yaitu (1) menjadikan Alloh dan Rasul-Nya lebih
dicintainya dari selainnya, (2) mencintai seseorang, yang mana ia
tidak mencintainya kecuali karena Alloh, dan (3) membenci
dikembalikan kepada kekafiran setelah Alloh menyelamatkannya
darinya sebagaimana bencinya ia dilemparkan ke dalam neraka.”
Alloh telah memerintahkan Rasul-Nya untuk mengimplementasikan
dan memelihara persaudaraan ini di antara kaum muslimin. Alloh

 ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ﻒ
َ ﺖ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﺇ ﹾﺫ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ ﹶﺃ ْﻋﺪَﺍﺀ ﹶﻓﹶﺄﻟﱠ
َ ﺤْﺒ ِﻞ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ َﺟﻤِﻴﻌﹰﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹸﻮﹾﺍ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﹾﺍ ِﻧ ْﻌ َﻤ
َ ﺼﻤُﻮﹾﺍ ِﺑ
ِ ﻭَﺍ ْﻋَﺘ
ﺤﺘُﻢ ِﺑِﻨ ْﻌ َﻤِﺘ ِﻪ ِﺇ ْﺧﻮَﺍﻧﹰﺎ
ْ ﺻَﺒ
ْ َﺑْﻴ َﻦ ﹸﻗﻠﹸﻮِﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﹶﺄ

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan
janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah
kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuhmusuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah
kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara.” (QS Ali
‘Imraan : 103).
Alloh

 ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ﺏ
ٌ ﻚ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍ
َ ﺕ َﻭﹸﺃ ْﻭﻟﹶـِﺌ
ُ َﻭ ﹶﻻ َﺗﻜﹸﻮﻧُﻮﹾﺍ ﻛﹶﺎﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺗ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹸﻮﹾﺍ ﻭَﺍ ْﺧَﺘﹶﻠﻔﹸﻮﹾﺍ ﻣِﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻣَﺎ ﺟَﺎﺀﻫُﻢُ ﺍﹾﻟَﺒﱢﻴﻨَﺎ
َﻋﻈِﻴ ٌﻢ
“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai
dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada
mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang
berat.” (QS Ali ‘Imraan : 105)
Alloh

 ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ِﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ِﺇ ْﺧ َﻮﹲﺓ
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.” (QS alHujuraat : 10)
Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :

ﻭﻛﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺇﺧﻮﺍﻧﺎ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﺃﺧﻮ ﺍﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻪ ﻭﻻ ﳜﺬﻟﻪ ﻭﻻ ﳛﻘﺮﻩ
“Dan jadilah kalian hamba-hamba Alloh yang bersaudara. Muslim
yang satu adalah saudara muslim lainnya, tidaklah menganiayanya,
menghinakannya dan merendahkannya.”
Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :

 ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﻪ ﻋﻀﻮ،ﻣﺜﻞ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ ﺗﻮﺍﺩﻫﻢ ﻭﺗﺮﺍﲪﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻃﻔﻬﻢ ﻛﻤﺜﻞ ﺍﳉﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ
ﺗﺪﺍﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﳉﺴﻢ ﺑﺎﳊﻤﻰ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮ
“Perumpamaan kaum mukminin di dalam mengasihi, menyayangi
dan berlemah lembut adalah bagaikan tubuh yang satu. Jika
mengeluh salah satu bagian maka akan memanggil seluruh tubuh
lainnya dengan demam dan terjaga.”

Rasulullah  ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢbersabda :

ﺍﳌﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﻳﺸﺪ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﻀﹰﺎ ﻭﺷﺒﻚ ﺑﲔ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ
“Muslim yang satu dengan muslim lainnya bagaikan bangunan yang
satu, saling menguatkan antara satu dengan lainnya.” Dan beliau
mengaitkan antara jari jemarinya.
Ayat-ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan akan wajibnya
kaum
muslimin
untuk
mengimplementasikan
ukhuwah
(persaudaraan) iman, saling menyayangi, saling menolong dan
bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan. Masuk pula ke
dalamnya menolong orang-orang yang terzhalimi, menyingkirkan
gangguan,
membantu
orang-orang
yang
teraniaya
dan
melapangkan kesusahan orang-orang yang terhimpit.
Dari dasar pijakan inilah terarah kewajiban kepada seluruh kaum
muslimin untuk menolong saudara-saudara mereka di Palestina dan
saudara-saudara mereka yang Ahlus Sunnah di Iraq, yang mana
orang-orang Palestina telah ditindas oleh Yahudi -semoga laknat
dan kutukan Alloh menimpa mereka- dan Ahlus Sunnah di Iraq
ditindas oleh imperalisme penjajah Salibis yang bekerja sama
dengan mereka kaum Rafidhah.
Dengan demikian, maka persekutuan negara-negara kafir salibis
dan selainnya, mereka ini musuh yang sangat zhalim, bahkan
mereka musuh yang nyata, demikian pula PBB yang tidak
menginginkan kebaikan bagi kaum muslimin. Maka wajib bagi kaum
muslimin secara umum dan penduduk yang tertindas secara
khusus, untuk mengaitkan harapan mereka hanya kepada Alloh,
dan janganlah mereka menoleh sedikitpun untuk meminta bantuan
kepada PBB ini, bahkan berharap pada PBB dan berpaling dari
(pertolongan) Alloh serta meremehkan hak-Nya, maka ia termasuk
musibah besar yang menjadikan kaum muslimin ditimpa perkara
(musibah) ini. Maka dari itu, tidak ada jalan bagi mereka untuk
mengangkat musibah mereka ini melainkan dengan kembali kepada
Alloh ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﱃ.
Kemudian, memberikan pertolongan itu dapat direalisasikan dengan
cara mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki dan
disanggupi untuk mengangkat musibah ini, atau setidaknya
meminimalisirnya. Dan yang pertama kali dapat dilakukan adalah
menolong mereka dengan harta, memenuhi kebutuhan mereka,
menghilangkan kesusahan mereka, menyantuni anak yatim dan
janda-janda mereka dan mengobati pasien-pasien mereka.

Juga termasuk bentuk memberikan pertolongan adalah memberikan
nasehat kepada mereka, menganjurkan kaum muslimin di dalam
khutbah-khutbah, ceramah-ceramah dan pertemuan-pertemuan
untuk turut mementingkan saudara-saudara mereka di Palestina
dan Iraq. Dan suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh sebagai
bentuk pertolongan juga adalah, mendo’akan mereka supaya
mereka diberi pertolongan (oleh Alloh) dan disingkirkan segala
kesulitan mereka. Karena sesungguhnya do’a itu termasuk sebesarbesar sebab mendapatkan pertolongan dan menghilangkan segala
kesulitan.
Alloh  ﺗﻌﺎﱃberfirman :

ﺸﻒُ ﺍﻟﺴﱡﻮ َﺀ
ِ ﻀ ﹶﻄ ﱠﺮ ِﺇﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎ ُﻩ َﻭَﻳ ﹾﻜ
ْ ﺐ ﺍﹾﻟ ُﻤ
ُ ﹶﺃﻣﱠﻦ ُﻳﺠِﻴ
“Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam
kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan
kesusahan.” (QS an-Naml : 62).
Dan Alloh  ﺗﻌﺎﻝberfirman tentang Ahli Badr :

ﲔ
َ ﻒ ﱢﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤَﻶِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻣُ ْﺮ ِﺩِﻓ
ٍ ﺏ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﻧﱢﻲ ُﻣ ِﻤ ﱡﺪﻛﹸﻢ ِﺑﹶﺄﹾﻟ
َ ﺴَﺘﻐِﻴﺜﹸﻮ ﹶﻥ َﺭﱠﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘﺠَﺎ
ْ ِﺇ ﹾﺫ َﺗ
“(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu,
lalu diperkenankan-Nya bagimu: ‘Sesungguhnya Aku akan
mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat
yang datang berturut-turut’.”
Hanya kepada Allah  ﺗﻌﺎﻝsematalah tempat memohon pertolongan,
hanya kepada-Nya tempat mengadu dan hanya dengan-Nya kita
beristighotsah (meminta pertolongan) serta hanya kepada-Nya kita
bertawakal. Semoga Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan
kepada Nabi Kita Muhammad, kepada keluarga dan sahabat beliau
seluruhnya.
(Didiktekan oleh al-‘Allamah ‘Abdurrahman bin Nashir al-Barak pada
Jumadil Awwal 1427 H).
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