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 الحمد � الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.َ -
دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ َخاتَُم النَّبِيِّْينَ  -   أَْشَهدُ أَْن الَ إِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ لَهُ اْلُمْلُك اْلَحقُّ اْلُمبِْينُ , َوأَْشَهدُ أَنَّ نَبِيَّنَا ُمَحمَّ

 الذي قد أدي األمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل هللا حق جهاده ونصح األمة حتي أتاه اليقين وسلم تسليما كثيرا. 
ا بَْعدُ , فَيَا أَيَُّها اْلُمْسِلُمْوَن َرِحَمُكُم هللاُ , أُْوِصيْ  -  نفسي ِوإِيَّاَُكْم بِتَْقَوى هللاِ فَقَْد فَاَز اْلُمتَّقُْونَ .  أَمَّ

ةً َواِحدَةً َوالَيََزالُوَن ُمْختَِلِفينَ : قال تعاليقال تعالي:  َولَْو َشآَء َربَُّك لََجعََل النَّاَس أُمَّ  

-  
- Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kesatadaran kita, untuk selalu meningkatkan 

ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan berkomitment untuk tetap selalu menjalankan segala 
perintahNYa dan menjauhi semua lanrangaNya. 

 
- Hadirin Jamah Sidang Jumat yang dimulyakan Allah. 

Allah SWT menciptakan kita dalam berbagai perbedaan; jenis etnik, suku, dan bahasa, 
berbeda beda dalam ilmu pengetahuan, tingkat pemahaman, tingkat kecerdasan dan dalam 
cara berfikir.  

Perbedaan-perbeaan ini justru merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah SWT., yang tidak 
dapat dielakkan:.   ََوَلْو َشآَء َربَُّك َجلََعَل النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوالَيـَزَاُلوَن ُخمَْتِلِفني Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia 
menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, (QS. 11:118) 
 

Ada dua macam perbedaan: 
1. Perbedaan yang sumbernya hawa nafsu; perbedaan pendapat dan sikap yang 

membawa kita pada perselisihan, konflik, pertikaian dan permusuhan. Perbedaan 
semacam ini dicela dari berbagai aspeknya. Karen motif kepentingan individu, 
kepentingan golongan hanya akan mencari pemebenaran dan bukan mencari 
kebenaran. Alqur’an menyebutkan bahwa Hawa nafsudapat  menjadi sebab dari 
kekufuran 

بـُْتْم َوَفرِيًقا تـَْقتـُُلونَ   أََفُكلََّما َجآءَُكْم َرُسوُلُ◌ِمبَا الَ تـَْهَوى أَنُفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُمتْ فـََفرِيًقا َكذَّ
Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan 
keinginanmu lalu kamu menyombong; maka beberapa orang (di antara mereka) kamu dustakan dan beberapa 
orang (yang lain) kamu bunuh. (QS. 2:87) 

  
Dan karena hawa nafsu banyak orang menyimpang dar kebenaran: 

 َفالَ تـَتَِّبُعوا اْهلََوى َأن تـَْعِدُلوا
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. (Al-Nisa: 135). 

2. Perbedaan yang sumbernya adalah kebenaran; yaitu perbedaan yang masing masih 
berusaha mencari kebenaran dan bukan pembenaran atas pendapatnya.  
Perbedaan yang sumbernya kebenaran, justru akan membawa manfaat, antara lain;  
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a) akan dapat menambah wawasan,  
b) menambah alternatif dalam memecahkan masalah, dan  
c) memperkaya argumen. 
Perbeaan pendapat seperti ini dapat kita lihat perbedaan yang terjadi di kalangan 
para ulama dan pendiri madzhab fikih.  
Dalam sejarah madzhab fikih kita kenal sebelas penting dan 4 diantaranya 
merupakan madzhab yang paling popular, yaitu madzhab Maliki, madzhab Hanafi, 
Madzhab Shafii dan madzhab Hanbali.  
Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama yang kemudian 
melahirkan berbagai madzhab fikih antara lain: 

– Perbedaan mereka dalam maemahami al-Qur’an: ta’rud nusus, lafadz yang 
musytarak (al-Qur’u),  

– Perbedaan pengetahuan mereka tentang Sunnah: ada yang dekat denga 
Rasulullah dan ada yang jauh, ada yang ketat dan ada yang longgar dalam 
syarat periwayatan dll  

– Perbedaan pengetahuan/ akal menyebabkan perbedaan dalam berfatwa.  
Perbedaan yang terjadi dikalangan mereka justru melahirkan kekayaan khazanah dan 
warisan intelektual dalam sejarah Islam.  
Madzhab-madzhab inilah yang kemudian justru menjadikan Islam menjadi agama 
yang komprehensif dan berwawasan luas. 
 

Hadirin Jamah Jumat yang dirahmati Allah: 

Adab/ etika beda pendapat pada Zaman Rasulullah SWA: 
1. Para sahabat ra; berusaha untuk tidak berselisih pendapat diantara mereka, mereka 

berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dengan petunjuk Rasulullah 
SWA, sehingga tidak banyak yang harus dipertikaikan. 

2. Jika kemudain, tidak dapat dielakkan, terjadi perbeaan pendapat, mereka dengan 
segera merujuk dan mengembalikan persoalan kepada Al-Qur’an dan Rasulullah 
SAW, sehingga dengan cepat dapat dihindari perselisihan. 

3. Mereka cepat tunduk total dan menghormati hukum yang datang dari Tuhan dan 
keputusan  yang diberikan oleh Rasulullah SAW. 

4. Berpegang teguh pada Taqwa dan menghindari hawa nafsu, menjadikan kebenaran 
sebagai tujuan. 

5. Mereka saling menghormati pendapat yang lain dan jauh dari ta’assub.  
6. Mereka berpegangteguh pada adab Islam; berbicara dengan sopan, mendengarkan 

pendapat orang lain dengan baik. 
7. Mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh dan jauh dari egoisme, sehingga 

jawaban dapat memuaskan dan dapat diterima dengan baik oleh lawan. 
  

Hadirin Jamah Jumat yang dirahmati Allah: 

Perbaan pendapat seringkali membawa kepada konflik jika dibarengi dengan hawa nafsu: 
jika terjadi perbedaan yang mejurus kepada konfik maka apa yang harus kita lakukan? 
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a. Menghindari situasi atau pihak yang menimbulkan konflik; dengan:Mencari suasana, situasi 

atau orang lain yang tidak ada kaitannya dengan konflik yang sedang dialami.  

a. Menghadapi secara terbuka pihak yang berkonflik dan melakukan dialog dengan cara-cara 

berkomunikasi yang efektif.  

- Jadilah pendengar yang baik.  

- Bersikaplah  jujur dalam menilai apa yang diungkapkan orang lain dengan 

prasangka baik, hilangkan prasangka buruk. 

b. Kembangkan niat untuk mencapai perdamaian dan bukan  perbedaan dan permusuhan.  
 

رحيمالغفور هوالاستغفروا هللا ان هللا   
 

الَحْمدُ �ِ رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره  -
 الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون.

 أشَهدُ أْن َال إلَهَ إِالَّ هللاُ وحدَهُ الَ شِريَك لهُ وأشَهدُ أنَّ ُمَحّمدًا َعْبدُهُ ورُسْولُهُ َال نَبَِي بَْعدَه. -
ٍد وَعلَى آلِه وأْصحابِِه أجَمْعين، -  اللهمَّ ََصّلِ وَسلِّم َوبَاِرك علَى سيِِّدنا محمَّ
ْسِلُمون -  يَاأَيُّهاَ الَِّذيَن َءاَمنُوا اتَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَنتُم مُّ
 إن هللا ومالئكته يصلون علي النبي ياأيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. -
اللهم اغفرللمسلمين والمسلمات والمؤمنين  اللهم صلي علي دمحم وعلي آله وصحبه أجمعين. -

 ويا قاضي الحاجات.  والمؤمنات األحياء منهم واألموات إنك قريب مجيب ا لدعوا ت،
 - اللهم ربنا تقبل منا صالتنا صيامنا وقيامنا وركوعنا وتضرعنا يا نعم المجيب.  

   ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار.آمين آمين والحد� رب العالمين. -
 عبادهللا إن هللا يأمر با العدل واالخسان .......................... -


