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Kedudukan Sunnah Nabawiyah dan Hujah-hujahnya1  

Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon 

pertolongan serta keampunan-Nya, dan berlindung 

kepada-Nya dari kejahatan diri dan keburukan amal 

perbuatan kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh 

Allah maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya, 

dan barangsiapa yang Allah sesatkan maka tidak aka nada 

yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahawa 

tiada tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, 

tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahawa 

Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Semoga 

selawat dan salam dicurahkan keatas baginda, ahli 

keluarga dan para sahabatnya. 

Amma Ba’du2: 

Bertaqwalah kepada Allah, wahai hamba-hamba Allah 

dengan sebenar-benar taqwa, dan hendaklah kamu 

berwaspada akan pengawasan-Nya terhadap apa yang 

tersembunyi dalam dirimu serta perbicaraan rahsiamu. 

Wahai kaum muslimin: 

Allah telah mengutuskan rasul-Nya Muhammad 

dengan petunjuk dan agama yang benar, di saat ketiadaan 

rasul di dunia, kehilangan kitab-kitab Allah, 

penyelewengan kalimah-kalimah dan syariat-syariat-Nya 

 
(1) Disampaikan pada hari Jumaat, 6 Jumadil Akhirah 1444H, di Masjid Nabawi.  
(2) Merupakan kalimah yang masyhur dikalangan orang arab ketika memulakan khutbah, di 
awal penulisan surat, atau untuk berpindah dari satu tajuk ke tajuk yang lain. 
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yang telah diubah. Pengutusan baginda telah menerangi 

bumi yang sebelumnya gelap dan hati-hati manusia yang 

sebelumnya berpecah belah juga disatukan. Allah 

menjanjikan hidayah dan kejayaan bagi mereka yang 

mengikuti-Nya dan kesesatan serta kesengsaraan bagi 

mereka yang mengingkari-Nya. 

Sesungguhnya Allah telah mengutus baginda 

sallallahu ‘alaihi wassalam dengan risalah yang paling 

sempurna, dengan kitab-Nya yang paling agung, dan 

penutup bagi syariat-Nya sebagai hujah keatas seluruh 

manusia. Baginda datang dengan membawa cahaya 

wahyu dari tuhannya yang menghapuskan seluruh 

kegelapan dan memberi kehidupan bagi seluruh jiwa. 

Allah berfirman: 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل}
 { حئخئ جئ يي ىي ني مي

“Dan adakah orang yang sudah mati, kemudian Kami 

hidupkan dia semula, dan Kami jadikan baginya cahaya 

yang membuatnya mampu berjalan di kalangan manusia, 

sama seperti orang yang berada di dalam kegelapan, 

sehingga dia tidak dapat keluar sama sekali 

daripadanya.” (QS. Al-An’aam: 122) 

Perincian mengenai petunjuk kebenaran dan kebaikan 

tidak dapat diketahui kecuali melalui wahyu. Allah Ta’ala 

berfirman: 
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 من خن  حن جن  يم ىم مم حمخم  جم يل ىل مل خل}
 { خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين  ىن

“Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu 

(Muhammad) ruh (Al-Quran) dengan perintah Kami. 

Sebelumnya engkau tidak pernah mengetahui apakah 

Kitab (Al-Quran) dan apakah iman itu, tetapi kami 

jadikan Al-Quran itu cahaya, dengan itu Kami beri 

petunjuk kepada sesiapa yang Kami kehendaki diantara 

hamba-hamba Kami.” (QS. Asy-Syuura: 52) 

Sunnah baginda sallallahu ‘alaihi wassalam 

merupakan wahyu sebagaimana Kitab Al-Quran, 

diturunkan kepadanya oleh Ar Ruuh Al Amin (malaikat 

yang terpercaya) Jibril ‘alaihi assalam. Allah berfirman: 

 {خلمل  حل جل مك لك خك  حك جك  مق  حق}

“Dan Allah telah menurunkan Kitab (Al-Quran) dan 

Hikmah (sunnah) kepadamu, dan telah mengajarkan 

kepadamu apa yang engkau belum ketahui.” (QS. An-

Nisaa: 113) 

Seluruh ulama salaf bersepakat bahawa apa yang 

dimaksudkan dengan hikmah adalah sunnah. 

Segala percakapan dan perbuatan baginda sallallahu 

‘alaihi wassalam adalah benar. Allah Ta’ala berfirman: 
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  * من خن حن جن * ىم مم خم حم جم * ىل مل خل}

 { *يه ىه مه جه ين

“Demi bintang ketika menjunam, rakanmu 

(Muhammad) tidaklah dia sesat dan tidak pula keliru. 

Dan dia tidak mengucapkan sesuatu menurut kemahuan 

hawa nafsunya, segala yang diucapkan itu tidak lain 

hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.” (QS. An 

Najm: 1-4) 

Hadits Nabi sallallahu ‘alaihi wassalam bersesuaian 

dengan akal dan dasar agama. Akal manusia yang 

mengetahui akan kedudukan Rasulullah sallallahu ‘alaihi 

wassalam sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah 

beserta kewajipan untuk mentaati baginda, sudah pasti ia 

tidak akan mengingkarinya. 

Allah subhanahu ta’ala menurunkan kepada 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam dua jenis wahyu - 

Al Kitab dan As Sunnah -. Kedua-duanya merupakan dalil 

atau hujah yang telah Allah wajibkan keatas seluruh 

hamba-Nya untuk mengimani dan beramal dengannya. 

Barangsiapa yang memisahkan diantara keduanya dan 

beranggapan bahawa cukuplah hanya Al-Quran sebagai 

pedoman baginya dalam hal ehwal agama, maka 

sesungguhnya dia adalah sama seperti mereka yang 

beriman dengan sebahagian Al-Quran dan mengkufuri 

sebahagian yang lain. Mengikuti salah satu dari dua jenis 

wahyu tersebut ertinya hendaklah dia mengikuti yang 
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lainnya juga, kerana Al-Quran dan Rasul tidak akan 

pernah berselisih, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang 

tidak saling berselisih diantara satu sama lain. Allah 

berfirman: 

 { مث زث رث  يت  ىت نت مت زت رت  يب }

“Dan kalaulah Al-Quran itu datang bukan dari sisi 

Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang 

banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisaa: 82) 

Seluruh perintah atau larangan yang disampaikan oleh 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam sama seperti 

perintah dan larangan yang disampaikan oleh Allah. Nabi 

sallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Hampir sahaja 

seseorang dari kamu mendustakanku, sedang dia 

bersandar pada tempat duduknya, disampaikan 

kepadanya satu haditsku, lalu dia berkata: ‘(Hukum) 

antara kami dan kamu adalah Kitabullah (Al-Quran). 

Yang dihukumi halal di dalamnya, maka kami akan 

menghalalkannya, dan yang dihukumi haram di 

dalamnya, maka kami akan mengharamkannya.’ Sungguh 

apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama seperti apa 

yang diharamkan oleh Allah.” (HR. Ahmad) 

Asy Syaukani rahimahullah berkata: “Bukti Sunnah 

yang suci sebagai hujah, dan kebolehannya dalam 

menetapkan hukum merupakan suatu hal yang disepakati 

dalam agama Islam, tiada seorng pun yang 
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menyelisihinya kecuali orang-orang yang tidak memiliki 

bahagian apa pun dalam agama Islam.” 

Allah telah memelihara ucapan dan perbuatan Nabi-

Nya sallallahu ‘alaihi wassalam. Allah juga menjaga 

baginda dari musuh-musuh sehingga baginda dapat 

menyampaikan risalah dengan sebaik-baiknya. Allah 

berfirman: 

 زث رث  يت ىت نت زتمت رت  يب ىب نب  مب زب  رب}

 { يفىق ىف يث  ىث مثنث

“Wahai Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan 

Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan ( apa 

yang diperintahkan itu) bererti engkau tidak 

menyampaikan amanah-Nya. Dan Allah memelihara 

engkau dari (gangguan) manusia.” (QS. Al Maidah: 67) 

Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata: “Siapa yang 

mengatakan kepadamu bahawa Muhammad sallallahu 

‘alaihi wasallam telah menyembunyikan sebahagian dari 

apa yang telah Allah turunkan kepadanya, maka dia telah 

berdusta. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman, ‘Wahai 

Rasul! Sampaikanlah apa yang diturunkan TUhanmu 

kepadamu.’ (QS. Al Maidah: 67).” (Muttafaqun ‘alaih) 

Al Awza’i rahimahullah mengatakan: ‘Jika telah 

disampaikan kepadamu suatu hadits dari Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wasallam, maka janganlah engkau 

dahulukan perkataan orang lain atasnya. Sesungguhnya 
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Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam adalah orang 

yang menyampaikan wahyu dari Allah ta’ala.” 

Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam menyeru manusia 

menuju ke Syurga. Beberapa malaikat memberi 

perumpamaan mengenai Nabi sallallahu ‘alaihi 

wasallam, mereka berkata, “Perumpamaan dia bagaikan 

seorang yang membangunkan rumah lalu mengisi 

rumahnya dengan hidangan, lalu dia mengutus seorang 

untuk menjemput manusia. Siapa yang memenuhi 

undangannya, maka dia akan masuk ke dalam rumah itu 

dan menikmati hidangan yang ada. Sedangkan orang 

tidak memenuhi undangannya maka dia tidak akan masuk 

ke dalam rumah dan tidak pula dapat menikmati hidangan 

yang ada.” Mereka mengatakan, “Rumah tersebut ibarat 

Syurga, orang yang menjemput adalah Muhammad 

sallallahu ‘alaihi wasallam. Siapa yang mentaati 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam maka dia telah 

mentaati Allah. Dan siapa yang menyelisihi Muhammad 

sallallahu ‘alaihi wasallam, maka dia telah menyelisihi 

Allah. Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam adalah 

orang yang akan mengklasifikasikan manusia.” (HR. 

Bukhari) 

Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam 

merupakan penjelasan dan penerangan atas apa yang ada 

di dalam Al-Quran, dengannya kita dapat mengetahui apa 

yang tidak jelas dan perincian dalam syariat dapat diambil 
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darinya. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan keatasnya. Allah 

berfirman: 

 { ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي}

“Dan Kami turunkan Adz Dzikr (Al-Quran) kepadamu 

agar engkau dapat menerangkan kepada manusia apa 

yang telah diturunkan kepada mereka, dan agarmereka 

berfikir.” (QS. An Nahl: 44) 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam telah 

memberitahu para sahabatnya dan seluruh umatnya 

mengenai Tuhan dan sesembahan (yakni Allah) yang 

disembah oleh seluruh umat dengan jelas, hingga seakan-

akan mereka dapat melihat dan menyaksikan-Nya dengan 

kesempurnaan dan kemuliaan sifat-sifat-Nya. Baginda 

juga telah memberitahu tentang nabi-nabi terdahulu dan 

umat-umat mereka, serta apa yang dialami oleh mereka 

dan apa yang terjadi diantara mereka, seakan-akan 

umatnya berada di tengah-tengah mereka. Baginda juga 

menunjukkan jalan-jalan kebaikan dan keburukan secara 

terperinci dan menyeluruh, yang belum pernah pun 

disampaikan oleh mana-mana nabi sebelum ini kepada 

umatnya. 

Jika bukan kerana sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi 

wasallam seorang muslim tidak akan dapat mengetahui 

berapa jumlah rakaat solat, kadar sukatan zakat, sifat haji 

dan umrah, hukum jual beli dan pernikahan, dan juga hal-

hal lain berkaitan agama. Abdullah bin Umar 
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radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Allah telah mengutuskan 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam ketika kami tidak 

mengetahui apa-apa, akan tetapi kami hanya melakukan 

apa yang kami lihat baginda lakukan.” 

Seseorang mendatangi Imran bin Husoin radiyallahu 

‘anhuma, maka dia bertanyakan kepadanya tentang 

sesuatu. Orang itu mengatakan, ‘Sampaikanlah apa yang 

ada di dalam Al-Quran, dan jangan engkau katakan 

tentang selainnya’. Maka Imran radhiyallahu ‘anhu pun 

berkata: ‘Adakah engkau menemukan di dalam Kitabillah 

bilangan empat rakaat pada solat zohor ditunaikan 

dengan bacaan yang tidak dilaungkan secara kuat? Juga 

bilangan solat, kadar zakat dan selainnnya?’ Kemudian 

dia berkata: ‘Apakah engkau temukan penjelasannya di 

dalam kitabillah? Sesungguhnya Allah telah 

menghukumkan hal itu dan sunnah menjelaskannya.’. 

Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata: 

“Sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam 

menjelaskan, menerangkan dan menunjukkan isi 

kandungan Al-Quran.” 

Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam datang membawa 

seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Allah tidak 

mengarahkan sesiapa pun untuk mendapatkan penjelasan 

atau penerangan tentang syariat-Nya, kecuali dari 

baginda. Oleh kerana itu, Allah menyuruh umat baginda 

untuk memelihara sunnahnya dan menyampaikannya 

kepada seluruh manusia. Rasulullah sallallahu ‘alaihi 
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wasallam bersabda: "Hendaklah yang hadir 

menyampaikan kepada yang tidak hadir, kerana boleh 

jadi orang yang disampaikan kepadanya lebih memahami 

daripada orang yang mendengarnya." (Muttafaqun 

'alaih). 

Semua perintah yang datang dari Nabi sallallahu 

‘alaihi wasallam hendaklah dikerjakan oleh seluruh 

hamba, dan semua larangan yang datang dari baginda 

hendaklah dijauhi dari melakukannya. Allah berfirman: 

 {جئحئ يي ىي ني مي زي ري ٰى}

“Apa yang didatangkan Rasul kepadamu, maka 

terimalah. Dan apa yang dilarangnya keatasmu, maka 

tinggalkanlah.” (QS. Al Hasyr: 7) 

Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat sebenar 

keimanan kecuali jika keyakinan telah memenuhi hatinya 

untuk mempercayai seluruh yang dibawa oleh Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam, tidak ragu untuk 

menjalankan perintahnya, dan tidak pula merasa 

keberatan untuk berserah diri kepada apa yang baginda 

sampaikan. Allah berfirman: 

 هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب}
 { حس جس مخ محجخ جح مج حج مث

“Sesungguhnya orang-orang mu’min yang 

sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah 
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dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan 

mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. 

Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Qs. Al Hujarat: 

15) 

Bahkan tidak akan sempurna iman seorang hamba 

sehingga dia berhukum dengan syariat, sunnah, serta 

seluruh yang baginda bawa dalam semua hal agama 

mereka, samada kecil mahupun besar. Kemudian mereka 

menerima dengan hati yang terbuka, tidak merasai 

keberatan, serta berserah diri sepenuhnya kepada hukum 

tersebut. Allah berfirman: 

 خض حض  جض  مص خص حص مس خس  حس جس مخ}
 { جف مغ جغ مع جع مظ حط مض

“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum 

mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim 

dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga 

kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka 

terhadap keputusan yang engkau berikan, dan mereka 

menerima dengan sepenuhnya.” (QS. An Nisaa: 65) 

Dengan fadhilat-Nya, Allah 'azza wajalla telah 

mengutuskan Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam agar kita 

mengikuti baginda. Para Khulafa Ar Rasyidin tidak pernah 

mendahulukan kata-kata sesiapa pun atas sunnah Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam. Utsman radhiyallahu 'anhu 

berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sunnah 
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Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam demi kata-kata 

seorang manusia." 

Para imam juga bersepakat tentang kewajipan 

mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam. 

Inilah jalan yang dipilih oleh para ulama rabbani. Asy 

Syafi'i rahimahullah berkata: "Kaum muslimin 

bersepakat, bahawa seseorang yang telah jelas baginya 

sunnah Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam, maka dia 

tidak boleh meninggalkannya demi memilih pendapat 

orang lain." 

Seorang hamba wajib mengikuti Nabi sallallahu 

‘alaihi wasallam dalam segala perkaranya. Allah 

berfirman: 

 {ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق}

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

semua mendahului Allah dan Rasul-Nya." (QS. Al-

Hujurat: 1). 

Ibnu Katsir rahimahullah berkata: "Yakni, janganlah 

kamu terburu-buru dalam sesuatu hal sebelum baginda. 

Akan tetapi ikutilah baginda dalam segala perkara." 

Segala sesuatu yang menyelisihi sunnah Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam, maka tidak akan ada 

kebaikan di dalamnya bagi seorang hamba. Sufyan bin 

'Uyaynah rahimahullah berkata: "Sesungguhnya 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam adalah timbangan 
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yang paling besar. Segala yang ada padanya, akhlak, 

tingkah laku, dan juga petunjuk baginda adalah titik kira 

bagi segala sesuatu. Sesuatu yang sesuai dengannya 

adalah kebenaran, dan yang menyelisihinya adalah 

kebatilan (salah)." 

Menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu ‘alaihi 

wasallam akan mendatangkan kehinaan di dunia dan 

akhirat. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: 

"Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi sesiapa 

yang menyelisihi perintahku." (HR. Ahmad). Dan itu 

merupakan penyebab bagi kerugian dan pengakhiran yang 

buruk. Allah berfirman: 

 { خت حت جت هب مب خب حب جب هئ}

"Dan barangsiapa tidak beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, maka sesungguhnya Kami telah menyediakan 

untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala." 

(QS. Al-Fath: 13). 

Dan barangsiapa yang menentang sunnah Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam dengan sesuatu perkataan, 

perbuatan, akal atau qiyas, itu bererti dia tidak 

melaksanakan kewajipan yang telah Allah tetapkan 

atasnya, iaitu memuliakan dan mengagungkan Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam. Allah berfirman: 

 جضحض مص خص حص مس * حس جس مخ جخ مح}

 {حم جم يل ىل مل خل * حط مض خض



Kedudukan Sunnah Nabawiyah dan Hujah-hujahnya 14 

a-alqasim.com 

"Sungguh, Kami mengutus engkau (Muhammad) 

sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi 

peringatan, agar kamu semua beriman kepada Allah dan 

Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-

Nya, dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang. 

Sesungguhnya orang-orang yang berjanji taat setia 

kepadamu (Muhammad), mereka hanyasanya berjanji 

taat setia kepada Allah." (QS. Al-Fath: 8-10). 

Sesiapa yang berpaling dari sunnah Nabi sallallahu 

‘alaihi wasallam, atau enggan untuk menerimanya, atau 

ragu akan ucapan dan ajaran yang baginda sampaikan, 

atau membantahnya dengan akal atau hawa nafsu, maka 

dia akan mendapat kerugian di atas semua perbuatannya 

pada hari kiamat. Allah berfirman, 

 { يب ىب  نب مب زب  رب  يئ ىئ  نئ مئ زئ}

"Pada hari (ketika) wajah mereka dibolak-balikkan 

dalam Neraka, mereka berkata: ‘Alangkah baiknya jika 

dahulu kami taat kepada Allah dan taat kepada Rasul.'" 

(QS. Al-Ahzab: 66). 

Seorang yang sudah jelas baginya sunnah Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam, namun dia meninggalkannya 

walhal dia tahu, maka itu merupakan tanda bahawa 

hatinya telah menyimpang. Abu Bakr radhiyallahu 'anhu 

berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sesuatu 

perbuatan yang telah dilakukan oleh Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wasallam, kecuali aku pasti akan 
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mengamalkannya. Sungguh aku takut, jika aku tinggalkan 

sesuatu dari perintah beliau, maka aku akan 

menyimpang." (HR. Bukhari). 

Barangsiapa yang meninggalkan sunnah kerana 

membencinya, atau lebih mendahulukan yang lain 

atasnya, maka dia berhak mendapatkan ancaman yang 

keras. Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 

"Barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan 

termasuk golonganku." (Muttafaqun 'alaih). 

Syeikhul Islam rahimahullah berkata: "Kemunafikan 

yang ada di dalam Al-Quran adalah menyelisihi 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam." 

Tidak ada sesuatu pun yang dapat mengeluarkan 

manusia dari kegelapan dan menyelamatkan mereka dari 

fitnah dan banyaknya perselisihan di tengah manusia, 

kecuali berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu 

‘alaihi wasallam di setiap keadaan. Nabi sallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya, siapa di 

antara kamu yang hidup selepas peninggalanku, dia pasti 

akan mendapati perselisihan yang banyak. Maka 

hendaklah kamu semua berpegang teguh dengan 

sunnahku dan sunnah Khulafa Ar Rasyidin yang 

mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya, dan 

gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham." (HR. Abu Dawud). 

Mengikuti Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam akan 

menghasilkan kecintaan Allah dan keampunan atas dosa-

dosa. Allah berfirman: 
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 رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ }
 { نث  مث زث  رث يت ىت نت  زتمت رت  يب  ىب * مب  زب

"Katakanlah (Muhammad), 'Jika kamu mencintai 

Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan 

mengampuni dosa-dosamu.' Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang. Katakanlah (Muhammad), 'Taatilah 

Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahawa 

Allah tidak menyukai orang-orang kafir.'" (QS. Ali 

'Imran: 31-32). 

Barang siapa yang mentaati Nabi sallallahu ‘alaihi 

wasallam dan mengikuti sunnahnya, maka dijanjikan 

syurga baginya. Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 

bersabda: "Semua umatku akan masuk syurga kecuali 

mereka yang enggan." Para sahabat bertanya, "Siapakah 

yang enggan itu wahai Rasulullah?" Baginda menjawab: 

"Orang yang mentaatiku akan masuk syurga, dan orang 

yang menyelisihiku, maka dialah orang yang enggan." 

(HR. Bukhari). 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wasallam telah wafat, 

dan tidak ada seekor burung pun yang membolak-balikkan 

sayapnya di langit, melainkan baginda telah 

menyampaikan ilmu kepada umatnya. Baginda 

mengajarkan mereka adab tidur, bangun, duduk, makan, 

minum, bahkan adab membuang hajat. Beliau juga 

menjelaskan tentang 'Arsy, Kursi, langit, malaikat, jin, 
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neraka, syurga, hari kiamat dan segala yang terjadi saat itu 

seakan itu semua terpampang jelas di depan mata. 

Semua hamba kelak akan ditanya tentang Nabi 

sallallahu ‘alaihi wasallam pada hari kiamat. Rasulullah 

sallallahu ‘alaihi wasallam telah menyampaikan khutbah 

kepada manusia pada saat Haji Wada' (perpisahan), 

setelah baginda melalui tempoh dakwah yang penuh 

dengan kesusahan dan kesulitan, baginda bersabda: "Dan 

kamu semua akan ditanya mengenai diriku, lalu apakah 

yang akan kamu jawab?" Mereka mengatakan: "Kami 

bersaksi bahawa engkau telah menyampaikan, 

menunaikan, dan memberikan nasihat." Lalu baginda pun 

mengangkat jari telunjuknya ke langit lalu menunjuknya 

kepada semua manusia dan berkata, "Ya Allah menjadi 

saksi. Allah menjadi saksi." Baginda mengucapkannya 

sebanyak tiga kali. (HR. Muslim). 

Tuhannya bersaksi bahawa baginda telah 

menyampaikan amanah yang diberikan kepada baginda. 

Baginda tidak wafat, sehingga hujah tegak beridir diatas 

seluruh para hamba. Allah berfirman: 

 { يترث ىت نت مت زت رت  يب ىب نب  مب  زب}

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 

untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku keatasmu, 

dan telah Aku redhai Islam sebagai agama bagimu." (QS. 

Al-Maidah: 3) 

Wa ba’du, wahai kaum muslimin: 
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Asas bagi agama islam adalah kesaksian terhadap 

keesaan Allah semata, juga kesaksian terhadap 

pengutusan nabi-Nya sallallahu ‘alaihi wassalam. 

Sesungguhnya salah satu dari kedua hal ini tidak akan 

bermanfaat tanpa yang lainnya. Allah berfirman: 

 { حطمظ مض خض حض جض مص}

“Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya 

dan kepada cahaya (Al-Quran) yang telah kami 

turunkan.” (QS. At Taghabun: 8) 

Dan kesaksian seseorang hamba terhadap perutusan 

Muhammad sallallahu ‘alaihi wassalam itu tidak akan 

menjadi tulus kecuali apabila dia mengikuti dan taat 

kepada baginda. Allah berfirman: 

 { حمخم جم يل ىل مل  خل }

“Barangsiapa yang mentaati Rasul (Muhammad), 

maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah.” (QS. An-

Nisaa: 80) 

Ucapan dan perbuatan baginda merupakan hujah 

syar’ie, manakala perilaku dan panduannya merupakan 

ajaran agama yang harus dianuti. Seluruh manusia akan 

disoal dan ditanya mengenai baginda saat mereka berada 

di dalam kubur.  

A'udzubillahi minasy syaithaanir rajiim (Aku 

berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk) 
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 ىت نت  مت زت رت  يب  ىب نب مب زب رب يئ}

 * يث ىث  نث  زثمث رث  يت

 { يك  ىك مك اكلك يق ىق يف 

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-

Nya, maka mereka akan bersama-sama orang-orang yang 

dikurniakan nikmat oleh Allah, iaitu para nabi, para 

pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan 

orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik 

teman. Yang demikian itulah limpah kurnia dari Allah; 

dan cukuplah Allah Yang Maha Mengetahui.” (QS. An-

Nisaa: 69-70) 

Semoga Allah memberkatiku dan kamu semua dengan 

Al-Quran yang agung… 

 

 



Kedudukan Sunnah Nabawiyah dan Hujah-hujahnya 20 

a-alqasim.com 

Khutbah Kedua 

Segala puji bagi Allah atas kebaikan-Nya dan segala 

syukur dipanjatkan kepada Allah atas petunjuk dan 

pemberian-Nya. Aku bersaksi bahawa tiada tuhan yang 

berhak disembah melainkan hanya Allah, tiada sekutu 

bagi-Nyasebagai pengagungan terhadap kebesaran-Nya. 

Dan aku bersaksi bahawa Muhammad adalah hamba dan 

utusan-Nya. Se,oga selawat dan salam dicurahkan keatas 

baginda, ahli keluarga dan para sahabatnya. 

Wahai kaum muslimin… 

Berpegang teguhlah dengan Kitabullah, sesungguhnya 

ia adalah tali Allah yang kuat dan kukuh. Agungkanlah 

sunnah Nabi kamu sallallahu ‘alaihi wassalam, serta 

beramallah dengannya  ،sesungguhnya ia terpelihara dari 

pendapat atau pandangan orang lain, dan ia dapat 

memberikan pengakhiran yang baik untuk kamu. Az 

Zuhri rahimahullah mengatakan: “Para ulama terdahulu 

mengatakan, ‘Berpegang teguh dengan Sunnah adalah 

suatu keselamatan.’”  

Tiada satu orang pun yang terkecuali dari apa yang 

dibawa oleh Nabi sallallahu ‘alaihi wassalam. Keperluan 

penduduk bumi ini kepada sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi 

wassalam sama seperti keperluan mereka terhadap 

makanan dan minuman, bahkan lebih. Dan mereka akan 

tetap ada selama Sunnah Nabi sallallahu ‘alaihi wasallam 

masih ada di tengah-tengah mereka. 
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Di akhir zaman ini, jika peninggalan sunnah 

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wassalam ini hilang secara 

keseluruhnannya, nescaya Allah akan membinasakan 

dunia, yang atas dan bawah dan akan berlakunya kiamat. 

Kemudian, ketahuilah bahawa Allah telah 

memerintahkan kamu semua untuk mengucapkan selawat 

dan salam keatas Nabi-Nya..
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