Bahaya Narkoba dan Judi

Khutbah Pertama

o.c
om

10

ind

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌ ْﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺤ َﻤﺪُ ُه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،اﻟﺤ ْﻤ َﺪ ِﻟﻠ ِﻪ
،ﴍو ِر أ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َو َﺳ ﱢﻴﺌﺎَ ِت أ ْﻋ َامﻟِﻨﺎ
َ إِ ﱠن
َ أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ، َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻠﻦْ َﺗ ِﺠ َﺪ ﻟَ ُﻪ َوﻟِﻴﺎً ُﻣ ْﺮ ِﺷﺪًا،َُﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ اﻟﻠ ُﻪ َﻓﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
 َو َﺟﺎﻫَ َﺪ ِﰱ، َو َﻧ َﺼ َﺢ اﻷ ﱠﻣﺔ، َوأدﱠى اﻷ َﻣﺎ َﻧ َﺔ، َﺑ ﱠﻠ َﻎ اﻟ ﱢﺮ َﺳﺎﻟَ َﺔ، َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
َِ
َ  َو َﻋ،َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َوﺳﻠﻢ َو َﺑﺎرك َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ّﻤﺪ.ﺘﻰ أ َﺗﺎ ُه اﻟ َﻴ ِﻘ ْني
ﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ
اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ ِﺟ َﻬﺎ ِد ِه َﺣ ﱠ
،ﱢﻳﻦ
ْ َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ
ِ ﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪ
5 4) : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘ ُﻘ ْﻮ َن، َﻓﻴﺎَ ِﻋﺒﺎَ َد اﻟﻠ ِﻪ ُأ ْو ِﺻ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﻧ ْﻔ ِﴘ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ، ُأ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ
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Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah..

nb

Marilah kita jadikan pertemuan di tempat dan waktu yang mulia ini, sebagai
penumbuh dan penambah iman dan takwa kita kepada Allah Ta’ala. Hal ini
karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan
dunia ini sebelum kehidupan akhirat kelak. Firman Allah,

[١٩٧:( ]اﻛﻘﺮةB= < ; : 9)

”Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”” (AlBaqarah: 197)

mi

Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah...

w.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa narkoba dan judi haram dan
dosa besar. Namun yang menjadi persoalan ialah sebagian besar masyarakat,
kurang atau tidak menyadari bahaya yang akan menimpa akibat penggunaan
narkoba atau perbuatan judi. Inilah yang menjadi fokus tulisan ini. Dalam kaitan
inilah Alqur’an memberikan penjelasan yang cukup gamblang, firman Allah
Subhanahu wa Ta’ala,

[١٩۵: { | } ~ ﮯ ¡( ]اﻛﻘﺮةz y x w v u t s r q p)
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“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat
baik.” (Al-Baqarah: 195)
282

www.minbarindo.com

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

o.c
om

Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³)
[۲١٩:( ]اﻛﻘﺮةÒ Ä Ã
“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada
keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa
keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219)
Firman-Nya yang lain,
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“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah suatu yang
kotor berasal dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan
timbulnya permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui (minuman)
khamar dan berjudi, serta menghalangi kalian dari zikrullah dan mendirikan
shalat; bukankah kalian sudah diperintahkan untuk meninggalkan perbuatan keji
itu selama-selamanya?” (Al-Maidah: 90-91)
Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah…

w.

mi

nb

Apabila diamati dengan seksama ketiga ayat di atas, tampak jelas Al-Qur’an
sangat serius dalam membicarakan masalah narkoba dan judi. Pada urutan
pertama dari tiga kelompok ayat itu, memberikan informasi secara umum bahwa
Allah tidak mengizinkan manusia mencelakakan diri mereka sendiri, apalagi
diri orang lain. Menggunakan norkoba dan berjudi tiada lain akan merusak
diri sendiri dan orang lain sekaligus, lebih-lebih anak cucu keturunan mereka.
Betapa tidak, pelaku kriminal semacam mereka telah melakukan pengrusakan
fatal terhadap substansi yang teramat asasi dalam diri mereka, yaitu akal sehat.
Bisa dibayangkan, apabila akal sehat telah rusak, maka akan rusak semuanya.
Bahkan agama seseorang pun dapat menjadi amburadurr manakala akal telah
rusak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya, “Orang
yang tidak berakal tidak ada agama baginya.” (Al-Suyuthi, Al-Jami’ Al-Shaghir,
r II,
h.16)

ww

Lebih jelas lagi, pada ayat berikutnya Allah menegaskan bahwa khamar
(narkoba) dan judi itu ialah satu paket karenanya keduanya disebut Allah
sekaligus tanpa dibatasi dengan kata-kata lain. Dan disamakan pula
menyebutnya dengan
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Kemudian Allah menyatakan dengan eksplisit bahwa semua itu adalah
kotor karena berasal dari tipudaya dan perbuatan syetan yang terkutuk.
Memang diakui pada narkoba dan judi itu ada sedikit manfaat, misalnya untuk
menghangatkan badan atau sedikit hiburan, namun dosa dan kerusakan yang
ditimbulkannya jauh lebih dahsyat daripada manfaatnya. Jadi tidak seimbang
antara kerusakan yang terjadi dengan manfaat yang didapat. Sebagaimana
ditegaskan Allah pada ayat urutan kedua itu
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Bak orang menambal pakaian yang koyak, makin ditambal semakin koyak,
bukannya semakin baik. Itulah dia narkoba dan judi yang selalu mengrongrong
dan memporakporandakan kehidupan umat, ibaratnya “racun berisi madu.”
Madunya sedikit, selebihnya penuh racun yang akan menggerogoki sekujur
tubuh si pelakunya sampai yang bersangkutan tidak berdaya menghadapinya
dan tidak mampu membebaskan diri darinya. Bila kondisi semacam ini telah
menjangkiti kehidupan umat secara keseluruhan, dapat dipastikan tamat sudah
riwayat sebuah bangsa. Meskipun mereka masih tampak eksis, namun mereka
bagaikan mayat berjalan-jalan. Karena mereka tidak mampu berbuat, apalagi
berkreasi dan memikirkan masa depan, baik untuk dirinya sendiri, orang lain,
apalagi generasi yang akan datang.

nb

Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah…

w.

mi

Bagaimana mungkin mampu memikirkan kehidupan berbangsa,
bernegara, malah mereka sendiri jatuh dalam permusuhan dan saling membenci
satu sama lain. Itulah buah utama yang diciptakan syetan di kalangan para
pengguna norkoba dan penjudi. Manakala hal ini terjadi, timbul kegaduhan dan
kekacauan di tengah masyarakat tinggal menunggu waktu. Kondisi inilah yang
selalu diinginkan oleh syetan, sebab jalan paling mudah untuk menjerumuskan
seseorang atau suatu bangsa ke dalam jurang kenistaan ialah melalui situasi
tidak menentu dan kacau. Syetan sangat piawai dalam menciptakan kondisi
yang demikian. Antara lain dengan mendorong mereka menggunakan narkoba
dan melakukan perjudian.

ww

Hal itu bisa terjadi karena hati nurani para pelaku narkoba dan judi tersebut
telah tertutup dari dzikrullah dan mendirikan shalat

[٩١:( ]اﻤﻟﺎﺋﺪةF E D C B A @ ? > = <)

Telah dimaklumi bahwa dzikrullah itu ibaratnya lentera yang menerangi
perjalanan hidup seseorang. Apabila lentera sudah padam, bagaimana
mungkin kita akan selamat dalam perjalanan yang gelap gulita. Inilah yang
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diingatkan Allah di penghujung ayat 91 dari Al-Maidah di atas. Perhatikanlah
berbagai tindakan kekerasan dan kekacauan yang terjadi di dunia, termasuk
Indonesia, bermula dari tertutupnya hati umat dari dzikrullah. Narkoba dan
judi merupakan penyebab pertama dan utama yang membuat hati seseorang
tertutup dari dzikrullah. Judi misalnya, membuat seseorang larut dalam
permainan, berjam-jam bahkan berhari-hari duduk di meja judi. Mereka tidak
merasa lelah. Pengguna narkoba lebih sadis lagi, mereka tega merusak akal
sehat yang dianugerahkan Allah untuk berpikir. Lalu merasa bagaikan di dalam
surga di atas awang-awang melupakan penderitaan. Jelas kondisi seperti itu
tidak memungkinkan bagi mereka melakukan dzikrullah apalagi mendirikan
shalat. Mereka semakin jauh dari Allah dan sebaliknya semakin dekat kepada
syetan. Kalau sudah demikian, maka sedikit persoalan saja cukup untuk memicu
perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan. Bahkan tidak jarang berujung
pada kegaduhan, kekacuan yang dapat menimbulkan perang saudara ataupun
antar bangsa. Itulah yang diinginkan syetan. Tapi sayang sekali manusia tidak
mau menyadarinya sehingga terjebak dalam perangkap syetan dan tidak
mampu membebaskan diri dari cengkraman syetan. Lihatlah fenomena yang
terjadi dewasa ini, hari-hari di ruang publik dipenuh oleh berita-berita kekerasan
demi kekerasan, jauh dari budaya ketimuran yang penuh ramah dan ceria,
sopan, santun, tepo selero. Semua itu terkesan tinggal kenangan masa silam,
generasi muda sekarang sudah jauh dari perilaku yang demikian. Sungguh
sangat menyedihkan, memilukan dan sekaligus memalukan.

mi

Khutbah Kedua

nb

 َو َﺗ َﻘ ﱠﺒﻞ،اﻟﺤ ِﻜ ْﻴﻢ
ِ ﺑﺎَ َر َك اﻟﻠ ُﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰱ اﻟ ُﻘ
َ  َو َﻧ َﻔ َﻌ ِﻨﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎَ ِت َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ،ﺮآن اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳﻢ
، َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ، أَ ُﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا.اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠ ْﻴﻢ
ﻨﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗ َﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ ﱠ
ِﻣ ﱢ
َ ْ اﳌﺴ ِﻠ ِﻤ
. إ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ اﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ،ُ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوه،اﳌﺴ ِﻠ َامت
ْ ني َو
ْ َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ

w.

 ْأﺷ َﻬﺪُ ْأن ﻻَ إﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه، َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِ َﻨ ْﻬ َﺘ ِﺪيَ ﻟَ ْﻮﻻَ أَ ْن ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ اﻟﻠﻪ،اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ ﻟِ َﻬ َﺬا
َ
َ وﺳﻠﻢ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ
ﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ َﻛ َام
َ  اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ،ُ َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َﻻ
َ َﺻ ﱠﻠ ْﻴ َﺖ َو َﺳ َﻠ ْﻤ َﺖ َﻋ
َ ْ ﲆ إ ْﺑ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َو َﻋﲆ آلِ إﺑ َﺮ ِاﻫﻴﻢ ِﰱ اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
. ٌني إ ﱠﻧ َﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴﺪٌ َﻣ ِﺠ ْﻴﺪ
. اِ ﱠﺗ ُﻘ ْﻮا اﻟﻠﻪ َ َﺣﻖﱠ ُﺗ َﻘﺎ ِﺗ ِﻪ َوﻻَ َ ُمت ْﻮ ُﺗﻦﱠ إِ ﱠﻻ َوأ ْﻧﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن، َﻓﻴﺎَ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟﻠ ِﻪ، ُأ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ

ww

Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah..
Kalaulah mereka tidak meninggalkan Al-Qur’an tentu sikap dan perilaku
menyimpang sebagaimana ditunjukkan oleh para pelaku narkoba dan judi itu
tidak akan terjadi. Tapi sayang sekali mereka tidak peduli terhadap kitab suci
yang telah mereka terima secara turun temurun sejak 14 abad silam. Kondisi
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semacam ini tampak merata sejak dulu sampai sekarang. Dalam arti, terjadinya
berbagai tindakan kejahatan atau kriminal berawal dari ditinggalkannya ajaran
Al-Qur’an. Seperti terlihat dalam keluhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam
kepada Tuhan-Nya, sebagaimana diabadikan Allah di dalam ayat 30 Al-Furqan,

[٣٠:( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨)

“Rasul bersabda, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah meninggalkan
Alqur›an ini di belakang punggung mereka.”” (Al-Furqân: 30)
Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah…

ind

Jadi jika ingin menyelamatkan umat dan generasi bangsa, maka narkoba
dan judi harus dibasmi tuntas. Tidak ada jalan lain kecuali menanamkan akidah
sejak dini, menerapkan ajaran Al-Qur’an secara murni dan konsekuen oleh setiap
individu di dalam masyarakat, baik secara individual, maupun berkeluarga,
bermasyarakat dan berbangsa.

(PO N M L K J I H G F E D C B)
[۵۶:]اﻷﺣﺰاب
ُ
ُ
َ
َ
ْ
.ﺎن إِﻰﻟ ﻳ ْﻮ ِم ا ِّﻳﻦ
 َوﺒﻟ آ ِ ِ َو َﺻ ْﺤﺒِ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗﺒِ َﻌﻬ ْﻢ ﺑِﺈ ِ ْﺣ َﺴ،ﺤﻣ َّﻤﺪ
اﻟﻠﻬ َّﻢ َﺻﻞ َو َﺳﻠﻢ َوﺑﺎرك ﺒﻟ َﺳ ِّﻴ ِﺪﻧَﺎ
َ
ٍ
ُ
َّ
َ
َ َ
ََ
ِّ
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َ ْ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
َ ْ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ات اِ ﱠﻧ َﻚ َﺳ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ
ِ َﺎت اَﻷَ ْﺣ َﻴﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻷَ ْﻣ َﻮ
ِ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌﺐ ُﻣ ِﺠ ْﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮات
َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋ
.ﲆ ِذ ْﻛ ِﺮ َك َو ُﺷ ْﻜ ِﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
َ َر ﱠﺑﻨﺎَ أ ْو ِز ْﻋﻨﺎَ ْأن َﻧ ْﺸ ُﻜ َﺮ ِﻧ ْﻌ َﻤﺘ ََﻚ ا ﱠﻟ ِﺘﻰ أ ْﻧ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋ َﻠ ْﻴﻨﺎَ َو َﻋ
َ َوأد ِْﺧ ْﻠﻨﺎ،ُ َو ْأن َﻧ ْﻌ َﻤ َﻞ َﺻﺎﻟِ ًﺤﺎ َﺗ ْﺮ َﺿﺎه،َﲆ َواﻟِ ِﺪ ْﻳﻨﺎ
.َاﻟﺼﺎﻟِ ِﺤ ْني
ِﺑ َﺮ ْﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ِﰱ ِﻋﺒﺎَ ِد َك ﱠ

mi

[۲٠١ : ( ]اﻛﻘﺮة¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬)
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،ْﻬﻰ َﻋﻦ اﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َواﳌ ْﻨ َﻜ ِﺮ َواﻟ َﺒ ْﻐﻲ
ْ  ﱠإن اﻟﻠ َﻪ َﻳﺄ ُﻣ ُﺮ ِﺑﺎﻟ َﻌﺪْلِ َو،ِﻋﺒﺎَ َد اﻟﻠ ِﻪ
َ  َو َﻳﻨ،َاﻹﺣ َﺴ ِﺎن َوإ ْﻳﺘﺎَ ِء ِذي اﻟ ُﻘ ْﺮىب
َ  َو ْاﺷ ُﻜ ُﺮو ُه َﻋ، ُا ْذ ُﻛ ُﺮ ْوا اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ُﻛ ْﻢ. َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ َﺬ ﱠﻛ ُﺮ ْو َن
 َو ْاﺳﺄ ُﻟ ْﻮ ُه ِﻣﻦْ َﻓ ْﻀ ِﻠ ِﻪ،ﲆ ِﻧ َﻌ ِﻤ ِﻪ َﻳ ِﺰ ْد ُﻛ ْﻢ
!اﻟﺼ َﻼة
 أ ِﻗ ْﻴ ُﻤ ْﻮا ﱠ، َواﻟﻠﻪ ُ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣﺎ َﺗ ْﺼﻨ َُﻌ ْﻮ َن، َوﻟِ ِﺬ ْﻛﺮ اﻟﻠ ِﻪ أ ْﻛ َﱪ،ُﻳ ْﻌ ِﻄ ُﻜ ْﻢ
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