
PERGAULAN BEBAS
BERHENTI atau DIHENTIKAN !

Kontak Kami ...

Bagi yang tidak puas atau ingin
mengirimkan kritik, saran, atau
tanggapan, kirimkan saja ke :
 (Email: ) gaulbebas@yahoo.com

Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya 
baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya

 pada hari kiamat dalam keadaan buta
(Thaahaa: 124)
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Kamu pasti ingat sederetan sya’ir-sya’ir lagu  dan siapa yang melantunkannya bukan?!, lagu A, lagu B, 

lagu C de..es..te, pasti donk nggak mungkin tidak, karena lagu-lagu itu mewakili setiap perasaan yang 

diekspresikan dari jiwa (begitu katanya), gembira ada lagunya, sedih ada lagunya, marah dan kecewa 

juga ada lagunya. De..el..el 

Kemudian..kamu ingat kan dengan nama-nama grup band? Ungu, Coklat, Kuning  Band (kalo ada) atau 

Padi, Jagung, Gandum dsb beserta para vokalis-vokalisnya.   

Atau kamu mungkin masih ingat acara tayangan TiVi; AFI, KDI, Indonesian Idol, Mamamia dan Missing 

Lirik?.... “Ya Iya lah masa Iya Donk” jawab anak anak jika ditanya. pasti merasa rugi plus nyesel kalo 

sampe ketinggalan acara-acara tersebut. Benar ? 

Nyanyian dan Musik adalah Kegemarannya Setan 

Tau nggak Kamu bro?...bahwa nyanyian, tarian dan musik adalah bagian dari strategi setan yang 

dipimpin oleh Iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar yaitu Islam. Jadi para penyanyi  

dan pemusik adalah kegemarannya Iblis laknatulloh (Iblis Idol), mau?... mendengarkan musik, lagu ato 

memainkan alat musik serta menyanyikan lagu-lagu itu hukumnya haram dan dilaknat serta diancam 

dengan siksa pedih kelak? Ah yang bener aja…! Bener, sungguh dan tidak main-main kelak semua para 

pemain musik (grup band) para penyanyi (biduan & biduanita) dan bareng penggemar-penggemarnya 

akan dikumpulkan bersama Iblis di Neraka jika tidak bertaubat. Na’udzubillah min dzaalik. 

Dari mana kita bisa tau kabar itu? Tentu aja kabar dari Alloh SWT yang menciptakan kita dan semua 

makhluk, melalui wahyu baik Al-Qur’an maupun Hadits rosulullah SAW dan Ijma (kesepakatan) para 

ulama terdahulu yang sholeh. Yang kudu kita yakini karena Alloh yang mengetahui segala sesuatu 

termasuk tipu daya setan, syurga, neraka dan para calon penghuni-penghuninya.  

Coba kita perhatikan firman Alloh 

Artinya : “Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan (hiburan) yang tidak berguna 

untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. 

Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.” (Q.S Luqman: 6) 

Imam Al-Wahidi dan juga yang lain mengatakan: mayoritas ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud 
Lahwul Hadits, ‘kata-kata yang menghibur itu adalah ‘nyanyian’. Hal itu juga dikatakan oleh Ibnu Abbas 

dan Ibnu Mas’ud, pendapat ini juga dipegang oleh Mujahid dan Ikrimah(Ibnul Qoyyim, Meyelamatkan Hati 

dari tipu daya Syetan, hal:385) 

Hasan Al-Basri berkata, ayat itu turun dalam masalah musik dan lagu. Allah berfirman kepada setan: 

"Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi d i antara mereka dengan suaramu."(QS.Al-Israa:64) 

Maksudnya dengan lagu (nyanyian) dan musik. 

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah bersabda: 

"Kelak akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan zina, sutera, minuman keras dan musik." (HR. 

Bukhari dan Abu Daud) 

Dengan kata lain, akan datang suatu masa di mana beberapa golongan dari umat Islam mempercayai 

bahwa zina, memakai sutera asli, minum-minuman keras dan musik hukumnya halal, padahal semua itu 

adalah haram. (eramediamuslim, Hukum Musik Dan Lagu, hal 1-2) 

Nama Nama Alunan (Setan) Musik dan Nyanyian  

Lahwu Hadits (perkataan Sia-sia), Az-Zur dan Al-Laghwu (Sumpah Palsu dan Sia-sia), Ruqyatusz Zina 

(Mantera Zina), Munbitub Nifaq (Penumbuh Kemunafikan), Qur’anus Syaithan (Qur’annya Setan),  

Shoutul Ahmaq (Suara Tolol), Shoutul Fajir (suara Mesum), Mazmurusy Syaithan (Seruling Setan) 

Kamu Bersama Idolamu 

Jadi Siapa idola kamu? Dalam hadits Mutawatir (banyak diriwayatkan) Rasulullah Shallallahu 'Alaihi 

Wasallam telah bersabda: “Seseorang itu bersama orang yang ia cintai (sukai)” (HR.Muttafaqun ‘alaih). Para 

ulama menjelaskan maksud bersama adalah berkumpul baik di dunia atau di akhirat. Dengan siapa 

temannya di dunia, dengannya ia akan bertemu di akhirat !  Jadikan Ulama dan orang-orang shalih 

menjadi temanmu dan tinggalkan iblis dan setan serta kebiasaan mereka di dunia ini. 
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