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KETIKA RASA MALU HILANG TERABAIKAN 

 
KHUTBAH PERTAMA:   

رِ  تَ غحِفرُُه َونَ ُعوحُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروح ُنُو َوَنسح َتِعي ح هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح َد ِ مح ِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ  أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأعحَمالَِنا ِإنَّ اْلَح َمنح يَ هح
َهُد َأنح  ِللح َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأشح داً َعبحُدهُ َوَرُسوحلُُو. َلُو، َوَمنح ُيضح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َدُه الَ َشرِيحَك َلُو، َوَأشح  اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوحح

ِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذينَ ﴿ يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكمح الَِّذي  ﴿.﴾آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح ُمسح
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح َن ِبِو  َخَلَقُكمح ِمنح نَ فح اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلوح

ِلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح ﴿.﴾َواحأَلرحَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَليحُكمح رَِقيًبا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًدا. ُيصح
ًزا َعِظيًماَويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطعح اهلَل َوَرُسوَلُو   ﴾فَ َقدح َفاَز فَ وح

دٍ  ُي ُمَُمَّ ِي َىدح َدح َر اْلح ِديحِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ح َدَق اْلَح ا بَ عحُد: َفِإنَّ َأصح َوَشرَّ احألُُموحِر  صلى اهلل عليو وسلم أَمَّ
َعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة  َعٌة، وَُكلَّ ِبدح  .ِف النَّارِ ُُمحَدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح

Kaum Muslimin sidang Jum’at rohimakumulloh      

Pada kesempatan yang berbahagia ini, khotib mengajak dan menyeru kepada 

jama’ah sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan kualitas 

ketakwaan kita kepada Alloh . Karena kita yakin bahwa dengan keimanan dan 

ketakwaaan yang baik serta benar, akan mengantarkan kita mendapatkan 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.    

Kaum Muslimin sidang Jum’at rohimakumulloh      

Memang sangat nyata sekali, bahwa musuh umat manusia yaitu setan, gencar 

sekali melancarkan syubhat-syubhatnya, untuk menjerumuskan manusia ke dalam 

lembah kemaksiatan dan memasukannya kepada jeruji kesesatan. Alloh berfiman: 
َلَُهۡمَِِفََقَاَلَ َزّيََِنَّ

ُ
ۡغَوۡيتَِِنَََل

َ
َبَِهآَأ ۡرِضَٱَرّبِ

َ
ۡۡجَعِنَيَََۡل

َ
ُهۡمَأ ۡغوِيَيَّ

ُ
  ٣٩َوََل

“Iblis berkata: Wahai Robbku, oleh sebab karena Engkau telah menghukumi aku 

sesat, akan kujadikan mereka manusia memandang baik perbuatan maksiat di 

muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua.” (QS. al-Hijr: 39) 

Ibnu Katsir  menafsirkan ayat ini pada kalimat “akan kujadikan mereka 

manusia memandang baik perbuatan makzsiat di muka bumi” dengan kata lain Iblis 

seolah-olah mengatakan “sesungguhnya aku akan membuat mereka senang dan 

memandang baik perbuatan-perbuatan maksiat, dan aku akan anjurkan mereka 

serta menggiring mereka dengan gencar untuk melakukan kemaksiatan”.  
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Adapun kalimat ”dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua” seolah-olah 

iblis berkata karena Engkau telah menyesatkanku dan menakdirkanku menjadi 

makhluk yang sesat, maka aku akan berusaha keras untuk menyesatkan manusia 

semuanya. 

Dari penjelasan Ibnu katsir  ini, kita akan mendapati bahwa memang jelas 

sekali Iblis sangat membangkang kepada Alloh , bukannya ia menyadari akan 

kedurhakaan dan kesombongannya, malah ia semakin ingkar seingkar-ingkarnya 

kepada Alloh . Na’udzubillah min dzalik  

Dari ayat tadi pula, kita akan mendapati bahwa, Iblis akan gencar sekali 

membuat makar-makar dengan berbagai bentuknya, sehingga dengan hal itu akan 

menyebabkan manusia jatuh pada lembah kedurhakaan kepada Alloh .  

Saudaraku Kaum Muslimin yang dirahmati Alloh  

Apabila kita mau memperhatikan di sekeliling kita, ternyata di antara salah 

satu bentuk makar ataupun tipu daya Iblis laknatulloh dan bala tentaranya yang 

telah sukses, yang mungkin dan sedang dilakukan ialah, melucuti setiap rasa malu 

yang di miliki setiap manusia, baik itu malu yang timbul karena tabiat yang telah 

Alloh tanamkan dan karuniakan pada diri mereka, maupun rasa malu yang timbul 

karena keimanan kepada Alloh .   

Padahal telah kita ketahui, bahwasanya rasa malu merupakan sifat yang mulia, 

yang menjadi warisan turun-temurun dari para nabi  sejak nabi pertama yaitu 

Nabi Adam  sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad . Rasa malu sejak 

dahulu telah diwarisi oleh orang-orang sholih, dari satu generasi ke generasi yang 

lain. Demikian pula, rasa malu itu diwarisi oleh para pendahulu dan generasi 

terbaik umat ini yaitu para sahabat . Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh 

Abu Mas’ud al-Anshori, Uqbah bin Amr al-Badri . Ia berkata, bahwa Rosululloh  

pernah bersabda: 

َنعح َما ِشئحتَ  َتِح َفاصح ََل، ِإَذا َلَح َتسح َرَك النَّاُس ِمنح َكاَلِم النُّبُ وَِّة اأُلوح  ِإنَّ ِمَّا أَدح
“Sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari kalimat-

kalimat kenabian yang pertama ialah jika engkau tidak malu, maka berbuatlah 

sesukamu” (HR. Bukhori)  

Hadirin Kaum Muslimin rohimakumulloh    

Di antara pendapat para ulama yang berkaitan dengan hadis ini. Bahwa 

sabda beliau “Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu” mengandung 

pengertian bahwa, ungkapan tersebut bukanlah perintah melainkan sebuah 

ancaman dan peringatan keras. Maksud dari ungakap tersebut bisa kita pahami, 

“jika engkau tidak malu, maka lakukanlah sesukamu, sesungguhnya Alloh  yang 

akan membalas semua perbuatanmu”.   
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Maka, apa jadinya saudaraku, jika rasa malu telah hilang dalam diri setiap 

manusia, maka tak heran lagi, kesyirikan bisa menjadi sebuah kebiasaan, perkara-

perkara baru yang tidak ada ajarannya dalam syariat Islam akan terus 

bermunculan, kemaksiatan akan terus merajalela, kejahatan akan merebak dimana-

mana, korupsi menjadi budaya, pembunuhan akan tak terhitung jumlahnya, 

perzinaan pun tak bisa dicegah. Apa jadinya bumi kita ini bila semua hal itu terjadi?  

Dan yang disayangkan jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh   

Ternyata potret kemaksiatan tersebut, telah terjadi dan melanda di Negara 

yang kita cintai ini. Maka wajarlah, bila Alloh  menurunkan banyak sekali 

peringatan berupa bencana dan musibah yang menimpa. Tsunami, banjir, gunung 

meletus, longsor, gempa bumi, dan banyak lagi bencana-bencana lain yang telah 

melanda negeri kita ini. Semua itu tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan 

perbuatan dosa manusia itu sendiri. Alloh  berfirman: 

َِٱِِفََۡلَفَسادَُٱََظَهرََ يِۡديََۡۡلَۡحرَِٱوَََۡلَبّ
َ
ِيٱِِلُِذيَقُهمََبۡعَضََنلَّاِسَٱبَِهاََكَسَبۡتَأ   ٤١َعِهلُواَْلََعلَُّهۡمَيَۡرِجُعوَنَََّلَّ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan 

manusia, supaya Alloh merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan 

mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”  (QS. ar-Rum: 41) 

Ayat ini menggambarkan sangat jelas, bahwa bencana-bencana yang terjadi ini 

tidaklah muncul begitu saja, kecuali disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, 

dan begitupun munculnya bencana ini, adalah sebagai peringatan agar manusia  

sadar  akan kesalahannya dan kembali kepada Alloh .  

Kaum Muslimin jamaah Jum’at yang dirahmati oleh Alloh   

Itulah mungkin satu bentuk makar yang telah digencarkan oleh Iblis 

laknatulloh dan bala tentaranya dari sejak manusia pertama, sampai manusia akhir 

zaman nanti, agar manusia kehilangan rasa malu yang ada dalam dirinya. Dan ketika 

rasa malu itu hilang maka begitulah dampak yang akan disaksikan, manusia akan 

berbuat sesukanya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi.  

ِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكمح ِف الحُقرح  ُل قَ وح ِكيحِم .أَقُ وح ِر اْلَح ن الحَعِظيحِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكمح ِبَا ِفيحِو ِمَن احاۤليَاِت َو الذِّكح
هُ  تَ غحِفُروح َ ِمنح ُكلِّ َذنحٍب. َفاسح ِلِمْيح تَ غحِفُر اهلَل ِل َوَلُكمح َو ِلَسائِِر الحُمسح  ، ِإنَُّو ُىَو الحَغُفوحُر الرَِّحيحمُ َوَأسح
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KHUTBAH KEDUA: 

ُد لِلَِّو وََكَفى َوالصَّاَلُة وَ  اَلُم َعَلى النَِّبِّ َاَْلمح ا بَ عحدُ مُ  ال السَّ ِبِو َوَمنح َوااَلُه، أَمَّ َطَفى َوَعَلى آِلِو َوَصحح  :صح

Hadirin Kaum Muslimin sidang jum’at rohimakumulloh  

Dalam khutbah pertama tadi jelas bahwa, dampak dari hilangnya rasa malu 

dalam jiwa-jiwa manusia, akan menghasilkan konsekuensi maraknya keburukan, 

baik di dalam tatanan masyarakat kita, lingkungan kita maupun pada keluarga-

keluarga kita. Oleh karena itu, khotib kembali mengajak kepada jamaah sekalian 

untuk senantisa menjaga diri dan keluarga, agar jangan sampai rasa malu yang ada 

dalam diri kita hilang, karena betapa buruk dan bahayanya jika hal itu hilang.  

Apabila kita mampu menjaga diri dan keluarga kita dari hilangnya rasa malu, 

maka pastinya kita akan menghindarkan kita dan keluarga dari adzab neraka di 

akhirat nanti. Alloh  berfirman:   

َها يُّ
َ
أ ِيوََََيَٰٓ ۡهلِيُكۡمَىَاٗراََوقُوُدَهاََٱَّلَّ

َ
ىُفَسُكۡمََوأ

َ
  ٦…َٱۡۡلَِجاَرةَُوَََٱنلَّاُسََءاَنُيواَْقُٓواَْأ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api 

neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...” (QS. at-Tahrim: 6) 

Hadirin Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita bersama berdoa, agar Alloh 

menghindarkan diri dan keluarga kita dari bisikan-bisikan  setan yang terkutuk. 

لِ  َن َعَلى النَِّبِّ، يَاأَي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا َصلُّوا َعَليحِو َوَسلُِّموحا َتسح  يحًما. ِإنَّ اهلَل َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوح

ٍد   َت َعَلى إِب حرَاِىيحمَ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ دٍّ َكَما بَارَكح  َكَما َصلَّيحَت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم. َوبَارِكح َعَلى ُمَُمَّ
يحٌد. يحٌد َمَِ ، ِإنََّك َحَِ َ  َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم ِف الحَعاَلِمْيح

ِلَماِت  َ َوالحُمسح ِلِمْيح َواِت،اَللَُّهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح ُهمح َواحأَلمح َياِء ِمن ح ِمَناِت احأَلحح َ َوالحُمؤح يحٌع َقرِيحٌب َمُِيحُب  َوالحُمؤحِمِنْيح إِنََّك َسَِ
عحَواِت. أَُلَك الثََّباَت ِف احألُ الدَّ َقى َوالحَعَفاَف َوالحِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنسح َُدى َوالت ُّ أَُلَك اْلح ََة ُموحِر، وَ اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنسح أَُلَك َعزْيح َنسح

 َ ْيح َر نِعحَمِتَك يَا َأرحَحَم الرَّاَِحِ أَُلَك ُشكح ِد، َوَنسح ن حَيا  .الرُّشح رُِكلََّها َوَأِجرحنَا ِمنح ِخزحِي الدُّ ِسنح َعاِقَبتَ َنا ِف احألُُموح اَللَُّهمَّ َأحح
ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآل ِميحُع ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.َرب ََّنا تَ َقبَّلح ِمنَّا ِإنََّك َوَعَذاِب احآلِخَرِة.َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ أَنحَت السَّ

َساِن َوِإي ح  الحَعِليحُم. ِل َواحإِلحح َنا ِإنََّك أَنحَت الت َّوَّاُب الرَِّحيحُم.ِعَباَد اهلِل، ِإنَّ اهلَل يَأحُمُر بِالحَعدح َتاِء ِذي الحُقرحََب َوُتبح َعَلي ح
َشاِء َوالحُمنحَكِر َوالحبَ غحِي، يَِعظُ َوي َ  َهى َعِن الحَفحح َن.ن ح ُروح ِلِو ُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ أَُلوحُه ِمنح َفضح ، َواسح َفاذحُكُروا اهلَل الحَعِظيحَم َيذحُكرحُكمح

بَ رُ  ُر اهلِل َأكح ، َوَلذِكح  يُ عحِطُكمح
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  TELEVISI DAN DUNIA SIHIR 
 

KHUTBAH PERTAMA:      

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

ُهَما رَِجااًل َكثِ يَا أَي َُّها ا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ًريًا َوِنَسا ًً لنَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآ ًَُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

ْْ اهلَل ِذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُ يَا أَي َُّها الَّ ﴿ ِِط
 ﴾َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

َر اْْلَْديِ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ دٍ  أَمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  صلى اهلل عليو وسلم َىْدُي ُمَُمَّ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Pada kesempatan khutbah kali ini, khotib mewasiatkan kepada diri pribadi 

dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada 

Alloh , karena bertakwa kepada-Nya adalah sarana menggapai kebahagiaan dalam 

mengarungi kehidupan di dunia dan meraih surga di kampung akhirat nanti. 

Barangsiapa yang bertakwa kepada Alloh, niscaya Alloh  memberikan jalan keluar 

baginya dari setiap kesedihan dan kesempitan, memudahkan urusannya, menyinari 

hatinya, dan mengampuni dosa-dosanya.      

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Wabah sihir sudah banyak merebak di wilayah nusantara bagaikan jamur yang 

tumbuh pada waktu musim hujan. Sihir dan sejenisnya dari cakupan ilmu-ilmu 

hitam makin marak dewasa ini. Berbagai produk sihir dikemas dengan atribut-

atribut Islami, untuk mengelabui orang awam yang memiliki akidah dan keimanan 

yang lemah.    
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 Yang sangat disayangkan adalah, mengapa aktivitas sihir dan para tukang sihir 

ini seolah-olah kebal hukum. Tak ada satu undang-undang pun, baik bertaraf 

nasional maupun internasional yang menjerat para tukang sihir. Bahkan, tidak 

terdapat satu pasal pun yang menerangkan bahwa, kejahatan yang disebabkan oleh 

sihir merupakan tindak kriminalitas yang pelakunya wajib diajukan ke meja hijau. 

Wajar saja, jika semakin merebak praktik sihir diseluruh pelosok jagat raya. 

Padahal, bahaya dan keburukan sihir sangat nyata. Sihir mampu memisahkan 

hubungan harmonis pasangan suami-istri. Sihir mampu membunuh dan 

membinasakan korbannya. Sihir mampu melumpuhkan anggota badan, bahkan 

sihir mampu membuat gila korbannya, dan berbagai bahaya lain yang tak kalah 

besar akibatnya.       

Kaum Muslimin rohimakumulloh       

Pertunjukan dan tontonan sihir yang ditayangkan diberbagai media elektronik 

pun semakin merajalela. Diberbagai stasiun televisi swasta, mereka saling berlomba 

dan berkarya dalam rangka menyajikan berbagai acara sihir yang dikemas dengan 

sangat menarik dan atraktif. “The Master” adalah salah satu bagian dari acara sihir 

yang pernah ditayangkan televisi, hingga menyedot jutaan para pemirsa. Mereka 

sangat kagum dan terpesona menyaksikan atraksi yang ditampilkan para penyihir 

dalam acara tersebut.    

Media cetak pun tidak kalah ketinggalan, berlomba-lomba memasarkan produk 

sihirnya dengan harga super murah. Bahkan, para pakar berikut iklan sihirnya bisa 

ditemui hampir semua media massa. Tak mengherankan, bila kita jumpai pada 

pojok bagian bawah, salah satu surat kabar atau majalah menampilkan iklan sihir.     

 Kesenian beladiri pun, turut ikut serta juga menampilkan peragaan dan 

pertunjukkan yang bernuansa sihir. Mereka memamerkan di depan khalayak ramai, 

menusuk perut dengan senjata tajam tanpa terluka, mengiris bagian tubuh dengan 

pisau atau golok tanpa mengeluarkan darah, memakan pecahan beling, berjalan di 

atas bara api, dan berbagai atraksi kebal bernuansa sihir lainnya, yang dipenuhi 

unsur kesyirikan.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Demikianlah realita sihir di negeri kita tercinta. Negeri seribu satu sihir dan 

perdukunan. Subur akan kekayaan ilmu sihir dan supranatural. Mudah-mudahan 

realita ini menyadarkan kita dan menggugah sanubari kita untuk berbuat yang 

terbaik, dalam rangka memperbaiki iman dan aqidah masyarakat kita, hingga kita  

semua selamat dari adzab Alloh . Tentunya, hal demikian diperoleh dengan usaha 

dakwah kepada kemurnian Islam secara optimal dan maksimal.   
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Rosululloh  bersabda: 

عَ  َهُونَّ َعْن اْلُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اللَُّو َأْن يَ ب ْ َُُّ َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُروِف َوَلتَ ن ْ َث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُو 
 َتْدُعونَُو َفاَل يُْسَتَجاُب َلُكمْ 

“Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, seharusnya kalian 

memerintah untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Jika tidak, 

sungguh Alloh akan menurunkan siksa-Nya kepada kalian. Kemudian kalian berdoa 

kepada-Nya, namun Dia tidak mengabulkan doa kalian.” (HR. Tirmidzi) 

 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 تَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاسْ 

 

KHUTBAH KEDUA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئاَ إِ  َفاَل  ِت أَْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ نَّ اْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
دً ُمِضلَّ َلُو  ا َعْبُدهُ َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو.  :أَمَّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Televisi laksana guru kita kedua, yang mampu menanamkan nilai-nilai positif 

atau nilai-nilai negatif. Bila kita mencoba memperhatikan acara televisi di Indonesia 

sekarang ini, maka saat kita membandingkan antara dua nilai itu, sungguh nilai 

negatiflah yang lebih banyak daripada nilai positifnya. Apalagi, acara-acara televisi 

saat ini tidak sedikit yang dipenuhi dengan acara dunia mistik dan sihir. Hal 

demikian, merupakan faktor utama yang mampu mengikis dan mengerogoti aqidah 

kita.    

Maka, sebagai seorang Muslim, sudah seharusnya kita tidak menonton dan 

menyaksikan acara yang berbau sihir, baik di media televisi maupun media-media 

lainnya. Karena dunia sihir penuh dengan penghinaan dan pengolok-olokan 

terhadap ayat-ayat Alloh . 
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Terkait hal ini Alloh  berfirman:   

ِِۡفَۡۡوقَدۡ  َلَۡعلَي ُكم  َِٰتۡۡٱل ِكَتَٰبِۡىَزَّ َۡءاَي ُتم  ۡإَِذاَۡسِهع  ن 
َ
ِۡأ ۡۡٱّللَّ َٰ َۡحَّتَّ َْۡنَعُهم  ُعُدوا ۡةَِهاۡفَََلَۡتق 

ُ
َزأ َته  َفُرۡةَِهاَۡويُس  يُك 

ِۡ ِه ۡۡۦََٓۡيُوُضواِِْۡفَۡحِديٍثَۡغۡي  إِنَّ ۡۡۗ ۡإِٗذاّۡنِث لُُهم  َۡإِىَُّكم  َٰفِۡٱوَۡۡٱل ُهَنَٰفِقِيََۡجاِنُعۡۡٱّللَّ   ١٤٠رِيَوِِۡفَۡجَهيََّمََۡجِيًعاۡل َك

“Dan sungguh Alloh telah menurunkan kekuatan kepada kalian di dalam al-Quran 

bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Alloh diingkari dan diolok-olok oleh 

orang-orang kafir, maka janganlah kalian duduk beserta mereka, sehingga mereka 

memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya jika kalian berbuat 

demikian, tentulah kalian serupa dengan mereka. Sesungguhnya Alloh akan 

mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka 

Jahannam semuanya.” (QS. an-Nisa': 140)   

Demikianlah khutbah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa 

mengambil manfaatnya dan mampu mengingatkan kita semua agar menjauhkan 

diri, keluarga, serta masyarakat kita dari apa-apa yang berkaitan dengan sihir yang 

sarat penuh dengan kekufuran dan kesyirikan kepada Alloh .    

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 

دٍ  ْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ َوَعَلى آِل ُمَُمَّ
ْيدٌ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ْعَواتِ ، اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَا ًِ ِمن ُْهْم َواألَْموَاتِ  ْيُب الدَّ ٌْ َقرِْيٌب َمُِ ْي  .إِنََّك َسَِ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.  اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

. ُهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأرْ اَللَّ  ْْيَ  َحَم الرَّاَِحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.    َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم.َرب ََّنا تَ َقبَّ  ُْ اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ ِمْي   ْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

. ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

َهى َعِن اْلَفْحَشا ًِ َواْلُمْنَكِر َواْلبَ ْغِي، يَ ِعَباَد اهلِل، ِإنَّ  ِعُظُكْم اهلَل يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َوْاإِلْحَساِن َوِإيْ َتا ًِ ِذي اْلُقْرََب َويَ ن ْ
ُرْوَن. َفاذُْكُروا اهلَل اْلَعِظْيَم َيذُْكرُْكْم، َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِو يُ ْعِِطُكْم، َوَلذِْكرُ   اهلِل َأْكبَ ُر. َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
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BUKTI CINTA NABI   

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َمْن  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َوالَ 

ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحامَ 

ْْ اهلَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُ  ِِ وَبُكْم َوَمْن ُي
 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

ا بَ ْعُد: َفِإنَّ  دٍ  أَمَّ َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  صلى اهلل عليو وسلم َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

       Orang-orang yang benar-benar cinta, tentu akan mencari waktu dan 

kesempatan untuk dapat mengorbankan harta bahkan jiwanya, demi sang tambatan 

hati. Begitulah apa yang dilakukan oleh para Sahabat yang terjalin cinta sejati 

dengan Nabi Muhammad . Kisah pengorbanan mereka telah terukir dalam tinta 

emas sejarah sepanjang masa dan zaman. Mereka begitu semangat mengorbankan 

segenap apa yang mereka miliki, karena mereka sadar bahwa mencintai beliau  

adalah bukti cinta mereka kepada Alloh , sebagaimana firman-Nya:   

ۡ ُُۡتِبُّوَنۡۡقُل  ۚۡۡوَۡۡٱّلَلُُُۡي بِب ُكُمۡۡٱتَبُِعوِنۡفَۡۡٱّلَلَۡإِنُۡكنُتم  ُۡذنُوبَُكم  ۡلَُكم  فِر    ٣١َغُفورٞۡرَِحيٞمۡۡٱّلَلَُۡوَيغ 
“Katakanlah: “Jika kalian benar-benar mencintai Alloh, ikutilah aku, niscaya Alloh 

mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Alloh Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” (QS. Ali Imron: 31) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Telah menjadi suatu kepastian bahwa orang yang menjalin cinta dengan 

kekasihnya, pasti akan patuh kepada orang yang dicintainya itu. Ia akan berusaha 

melaksanakan apa yang disukai oleh kekasihnya, dan berusaha sekuat tenaga 
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menghindari hal-hal yang dibencinya. Begitu pula cinta kepada Nabi , akan 

memotivasi seseorang untuk komitmen terhadap perintah dan larangannya. Kisah 

kasih para Sahabat terhadap Nabi Muhammad  telah terukir dalam lembaran-

lembaran kitab Siroh. Di antara sikap mereka terhadap kekasih setianya, Nabi 

Muhammad  adalah:   

Pertama: Segera menuangkan khomer ke jalan-jalan Madinah 

Para Sahabat yang benar-benar mencintai Nabi  tidak hanya menghentikan 

apa yang menjadi hobi mereka, tetapi lebih dari itu mereka pun bersedia dengan 

lapang dada dan ridho untuk meninggalkan tradisi-tradisi yang membudaya di 

kalangan mereka.     

Dari Anas bin Malik , dia berkata: “Suatu ketika aku memberi minum khomer 

di rumah Abu Tholhah , dan khomer mereka waktu itu adalah yang paling rendah 

mutunya. Lalu Rosululloh  memerintahkan seseorang penyeru untuk 

memberitahukan kepada khalayak, ‘Keluarkanlah kendi yang berisi khomer  itu dan 

tuangkanlah seluruh isinya!' Maka kendi itu pun aku keluarkan dan isinya aku 

tuangkan hingga habis di sepanjang jalan di Madinah.” (HR. Bukhori)   

Demikianlah kepatuhan dan ketaatan para Sahabat terhadap perintah 

Rosululloh , mereka langsung menyambut perintah Rosul  tanpa berpikir panjang 

lagi. Dan sejak saat itu, maka khomer atau minuman keras tidak lagi ditemui di kota 

Madinah. Mereka telah meninggalkan minuman yang sangat mereka gemari karena 

mendahulukan kecintaan mereka terhadap Alloh dan Rosul-Nya . 

Kedua: Segera menjauhi memakan daging keledai 

Salah satu bukti kecintaan para Sahabat terhadap Nabi , bahwasanya ketika 

mereka dilarang untuk menikmati hal-hal yang menjadi kesukaan mereka, spontan 

mereka pun segera menjauhi dan menghindarinya. Sebagaimana yang diriwayatkan 

oleh Anas bin Malik , bahwasanya suatu ketika ada seorang sahabat datang 

kepada Nabi , lalu ia berkata, Daging keledai telah dimasak.” Nabi  tidak 

berkomentar sedikit pun. Lalu orang itu datang untuk kedua kalinya kepada beliau 

dan ia pun berkata, “Daging keledai telah dimasak.” Nabi  pun diam, tidak 

menjawab. Pada kali ketiga, orang itu datang lagi dan berkata, “Daging keledai telah 

dimasak." Maka Nabi  menyuruh seorang juru penyeru agar mengumumkan 

kepada segenap umat Islam, “Sesungguhnya Alloh ta’ala dan Rosul-Nya telah 

melarang kalian makan daging keledai.” Maka seketika itu pula periuk-periuk yang 

berisi masakan daging keledai yang sudah matang dituangkan ke tanah. (HR. 

Bukhori)    
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Ketiga: Segera melepas gelang emas yang dicintainya 

Demikian pula yang terjadi pada para Sahabat wanita, saat mendengar 

peringatan dari Rosululloh  perihal perhiasan gelang emas yang tidak dizakati. 

Maka mereka segera pula menanggalkan perhiasannya. Abdulloh bin Amr  

berkata, “Suatu ketika seorang wanita datang menemui Rosululloh  bersama 

putrinya yang mengenakan sepasang gelang emas di tangannya. Maka Rosululloh  

bertanya, ‘Apakah engkau mengeluarkan zakat perhiasan gelang emas itu?' Wanita 

itu menjawab, 'Tidak!' Nabi  pun bersabda, ‘Apakah kamu suka jika kelak pada 

hari Kiamat kamu dipasangi gelang dari api lantaran sepasang gelang yang engkau 

pakai itu?' Lalu wanita tersebut melepas gelangnya dan menyerahkannya kepada 

Rosululloh , seraya berkata, ‘Sepasang gelang ini adalah milik Alloh Ta’ala dan 

Rosul-Nya’.” (HR. Abu Dawud)  

Subhanalloh.. Sahabat perempuan ini merelakan sepasang gelang emasnya 

untuk diinfakan dijalan Alloh, padahal benda tersebut sangat mahal dan perempuan 

itu masih mencintai gelangnya. Dan Nabi  sebenarnya tidak menyuruh perempuan 

tersebut untuk menyerahkan gelangnya, beliau hanya menyuruhnya untuk  

mengeluarkan zakat perhiasan tersebut. Zakat yang kadarnya hanya 2,5% dari 

harga gelang emas tersebut. 

Tetapi karena kepatuhan yang tinggi dari perempuan tersebut, ia tidak hanya 

sekedar mengeluarkan zakat dari perhiasan emasnya, tetapi mengeluarkan seluruh 

perhiasan tersebut dari kepemilikannya. Untuk apa..? Untuk dibelanjakan di jalan 

Alloh . Allohu Akbar..!!  

Dalam kisah lainnya, suatu hari Umar  pernah berkata kepada Rosululloh , 

“Wahai Rosululloh, sungguh engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari 

diriku.” Maka beliau bersabda, “Tidak wahai Umar, Tidaklah sesorang itu dikatakan 

beriman, sehingga dia lebih mencintaiku dari pada dirinya sendiri.” Maka Umar 

berkata “Demi Alloh wahai Rosululloh, sungguh engkau lebih aku cintai dari pada 

diriku sendiri.” 

Ya, seperti itulah bukti betapa agungnya dan cintanya para sahabat  terhadap 

Rosululloh . Mereka tidak pernah ragu mengorbankan harta dan jiwa bahkan 

nyawa mereka dalam membela agama Alloh dan Rosul-Nya . 

Demikianlah, beberapa kisah tentang bukti kecintaan para Sahabat kepada 

Rosululloh , yang hendaknya menjadi motivasi bagi kita untuk mempertebal 

kecintaan kita kepada Beliau .   

ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 الرَِّحْيُم. َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْورُ 
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KHUTBAH KEDUA:    

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئَاِت ِإنَّ  َفاَل  َنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ لِ أَْعَمااْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
ًدا َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحدَ  ُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو.  :أَمَّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Alloh  telah menetapkan wajibnya taat kepada Rosululloh  di dalam Al-

Qur’an dan sunnah, serta menggandengkan antara ketaatan pada-Nya dengan 

ketaatan kepada Rosul-Nya di dalam banyak ayat. Siapa yang taat kepada Nabi  

maka sesungguhnya dia telah taat kepada Alloh , dan siapa yang taat kepada Alloh 

 dan Rosul-Nya maka tempatnya adalah surga, sebagaimana firman Alloh :       

 ِْ ِِ ِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  . اللََّو َوَرُسوَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت ََتْرِي ِمن ََتِْتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َمن ُي  َوذَٰ

“Siapa yang menaati Alloh dan Rosul-Nya, maka Alloh akan memasukkannya ke dalam 

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, 

dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang sangat besar.” (QS. An-Nisa: 13)     

      Marilah kita berusaha menjadi seorang mukmin yang menaati segala perintah 

Alloh dan Rosul-Nya sehingga kita menjadi orang yang beruntung, yaitu memasuki 

surga-Nya. Amiin.   

 أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن 

ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ َحَِ
ٍد َكَما  ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ  بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْعوَاتِ اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْموَاتِ  ٌْ قَرِْيٌب َمُِْيُب الدَّ  .، إِنََّك َسَِْي

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.   اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

.اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَ   ْْيَ  ا َأْرَحَم الرَّاَِحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا آتَِنا ِف ال   دُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. ُْ اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ ِمْي   َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلمٌ  . ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
ُ

 َعَلى امل
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AMALAN MULIA DI SEPULUH 

 HARI PERTAMA BULAN DZULHIJJAH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   
ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَّْئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ

داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ  َلُو،  اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 ﴾ُمْسِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم  ﴿

ُهمَ  ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل َكِثريًا يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
  ﴾َرِقيًبا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكمْ 

. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل هلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدايَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا ا ﴿
 ﴾َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث   ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر أَمَّ َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Saudara Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Imam al-Bukhori  meriwayatkan hadis dalam kitab shohihnya, dari Ibnu 

Abbas , dari Nabi , bahwasanya beliau bersabda:  

َواَل اْلَِْهاُد ِإالَّ َرُجٌل َخرََج ُُيَاِطُر  :َقالَ  ؟َواَل اْلَِْهادُ  :َقاُلوا .َما اْلَعَمُل ِف أَيَّاِم اْلَعْشِر أَْفَضَل ِمَن اْلَعَمِل ِف َىِذهِ 
 بِنَ ْفِسِو َوَماِلِو فَ َلْم يَ ْرِجْع ِبَشْيءٍ 

“Tidak ada amalan yang lebih utama dari amalan pada 10 hari pertama Dzulhijjah 

ini." Para sahabat bertanya, “Tidak juga jihad?” Beliau bersabda, "Tidak juga jihad, 

kecuali seseorang yang keluar menerjang bahaya dengan jiwa dan hartanya 

sehingga tidak kembali membawa sesuatu pun."     

Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan beramal sholih pada 10 hari 

pertama di bulan Dzulhijjah. Al-Hafizh Ibnu Rojab  dalam kitab Lathoiful Ma’arif 

menjelaskan bahwa beramal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai di 

sisi Alloh  daripada beramal pada hari-hari yang lain tanpa pengecualian. Adapun 

makna suatu amal itu lebih dicintai Alloh , artinya amal itu lebih utama di sisi-Nya. 
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Saudara Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Karena begitu mulianya amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama Bulan 

Dzulhijjah ini, maka sudah sepantasnya setiap Muslim untuk antusias dan bersemangat 

meraih kemuliaan tersebut dengan beragam amal sholih yang disyariatkan. Di 

antara amalan yang bisa dikerjakan selain ibadah haji dan umroh adalah: 

Pertama, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang lebih dikenal dengan Puasa 

Arofah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam an-Nasa’i dan Abu Dawud: 

ةِ  َكاَن َرُسوُل اللَِّو   َيُصوُم ِتْسَع ِذى اْلِْجَّ

“Nabi  biasa berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah.”   

Dalam kitab Nihayatul Muhtaj dijelaskan bahwa dianjurkan berpuasa 8 hari 

sebelum hari Arofah, baik hal itu bagi jamaah haji maupun yang lainnya. Sementara 

untuk jamaah haji tidak disunahkan puasa hari Arofah. Bahkan dianjurkan berbuka 

meskipun dia kuat. Hal ini dalam rangka mengikuti Rosululloh  agar kuat berdoa.  

Kedua, memperbanyak dzikir tahmid, tahlil, dan takbir. Amalan mulia ini mulai 

redup dari umat Islam. Padahal ibadah tersebut sunah di 10 hari pertama dimana 

pun tempatnya.     
Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatakan oleh Imam 

Ahmad dari jalur Ibnu Umar, Nabi  bersabda:    

اأْلَيَّاِم اْلَعْشِر، َفَأْكِثُروا ِفيِهنَّ ِمَن الت َّْهِليِل  َما ِمْن أَيَّاٍم َأْعَظُم ِعْنَد اهلِل َواَل َأَحبُّ ِإَلْيِو اْلَعَمُل ِفيِهنَّ ِمْن َىِذهِ 
 َوالتَّْكِبرِي َوالتَّْحِميدِ 

“Tidak ada hari-hari yang lebih agung dan amal sholih yang lebih dicintai Alloh untuk 

dilakukan pada hari-hari tersebut selain 10 hari Dzulhijjah ini. Maka perbanyaklah di 

dalamnya mengucapkan Laa ilaha illalloh, Allohu Akbar, dan Alhamdulillah.”  

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan Ibnu Mas'ud  bahwa ia bertakbir pada hari 

Tasyrik dengan lafazh,  

 َوهلِل اَْلْمدُ  ،اهللُ َأْكبَ رُ  ،َواهللُ َأْكبَ رُ  ،اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللُ  ،اهللُ َأْكبَ رُ  ،اهللُ َأْكبَ رُ 

 

أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا  ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َوالذّْْكِر اْلَِْكْيِم.آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلّْ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل 
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KHUTBAH KEDUA   

ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلُو َأْشَهُد َأْن اَل اللَُّو.  َىَدانَا َأنْ  َلْواَل  لِنَ ْهَتِديَ  ُكنَّا َوَما ِْلََذا َىَدانَا الَِّذي لِلَّوِ  اْلَْْمدُ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو.  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Melanjutkan khutbah yang pertama tentang keutamaan amalan-amalan pada 10 

hari pertama bulan Dzulhijjah.   

Amalan mulia ketiga yang bisa dilaksanakan pada Bulan Dzulhijjah adalah 

penyembelihan hewan qurban.     
Selain itu, juga dicontohkan oleh Rosululloh  dilaksakan pada hari Tasyrik, yaitu 

tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah. Ibadah ini dilakukan untuk mendekatkan 

diri kepada Alloh  dan sebagai wujud ketaatan hamba kepada Robb-Nya.  

Dengan ibadah qurban seseorang akan meraih beragam keutamaan, di antaranya 

pengampunan dari Alloh , keridhoan Alloh , amalan yang paling dicintai Alloh  

pada hari raya Idul Adha, hewan qurban sebagai saksi di hari kiamat, mendapatkan 

pahala yang besar, dan sebagai wujud syukur atas karunia Alloh  serta bukti 

kedermawanan seseorang. Di antara keutamaan yang disebutkan dalam hadis 

riwayat Imam at-Tirmidzi  dari Aisyah , bahwasanya Rosululloh  bersabda,       

ِم، ِإنَُّو لََيْأِت  الِقَياَمِة بُِقُروِِنَا َوَأْشَعارَِىا َوَأْظالَِفَها يَ ْوَم  َما َعِمَل آَدِميّّ ِمْن َعَمٍل يَ ْوَم النَّْحِر َأَحبَّ ِإََل اهلِل ِمْن ِإْىرَاِق الدَّ
َم لَيَ َقُع ِمَن اهلِل ِبََكاٍن قَ ْبَل َأْن يَ َقَع ِمَن اأَلْرِض، َفِطيُبوا ِِبَا نَ ْفًسا.   َوَأنَّ الدَّ

“Tidak ada satu amalan yang dilakukan manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih 

dicintai oleh Alloh  daripada menyembelih hewan qurban, sungguh hewan itu 

akan hadir pada hari kiamat lengkap dengan tanduk, kuku dan bulunya. Sungguh 

darahnya telah sampai kepada Alloh sebelum darah itu menyentuh tanah, maka 

bersenanghatilah dengan sembelihan yang kalian persembahkan untuk Alloh.”    

Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa, “Setiap helai dari bulu hewan 

qurban adalah kebaikan.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana dengan domba?” 

beliau bersabda, “Setiap helai bulu domba itu bernilai satu kebaikan.” 

Imam Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah  menyatakan dalam kitab Ahkamul 

Udhiyyah wadz Dzakah bahwa berqurban pada hari Idul Adha itu lebih utama dari 

pada bersedekah dengan nilai harta yang setara dengan qurban. Bahkan seandainya 

nilai harta yang disedekahkan itu lebih banyak, maka tetap lebih utama berqurban. 

Dan ia juga lebih utama dari pada memberi hadiah dan sedekah daging sembelihan 

di luar waktu berqurban walaupun sama-sama menyembelih dan mengalirkan 
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darah, Karena itu, ibadah berqurban disandingkan oleh Alloh  dengan sholat, 

sebagaimana firman-Nya:     

َرح فََصّلِ لَِرّبَِك وَ   ٱۡنح

“Maka, sholatlah kepada Robb-mu dan berqurbanlah” (QS. Al-Kautsar: 2).  

Juga dalam ayat yang lain:  

ِ َرّبِ  قُلح  َعَٰلَِميَ إِنَّ َصََلِِت َونُُسِِك َوََمحَياَي َوَمَماِِت ّلِِلَّ   ١٦٢ ٱلح
“Katakanlah: sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, dan matiku, hanyalah 

untuk Alloh, Robb semesta alam” (QS. Al-An’am: 162).      

Pada setiap umat terdahulu ada syariat sholat serta berqurban, dan tidak ada 

amalan lain yang bisa menggantikan posisi kedua ibadah tersebut.  

Akhirnya, kita berdoa kepada Alloh  semoga menuntun kita semua beramal 

sholih, dengan amalan-amalan yang utama pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.      

ٍد َوَعَلى  ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبّْ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُّْمْوا َتْسِليْ  اَللَُّهمَّ َصلّْ َعَلى ُمَُمَّ
ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل  ٍد َكَما آِل ُمَُمَّ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْيٌد َمَِْيٌد.   بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

 َأَحٌد. ُكُفًوا َلوُ  َيُكنْ  وَلَْ  يُوَلدْ  وَلَْ  يَِلدْ  لَْ  الَِّذى الصََّمدُ  اأَلَحدُ  أَْنتَ  ِإالَّ  إِلَوَ  الَ  اللَّوُ  أَْنتَ  أَنَّكَ  أَْشَهدُ  َأّنّْ  أَْسأَُلكَ  ِإّنّْ  اللَُّهمَّ 

ْيٌع اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت   ُهْم َوْاأَلْمَواِت، إِنََّك َسَِ ْعَواِت.َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت اأَْلْحَياِء ِمن ْ ْيُب الدَّ  َقرِْيٌب َمُِ

 . َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن لَْ تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرََحَْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ  

 .َرب ََّنا ِإن ََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

ْر َعنَّا َسيَّْئاتَِنا َوتَ َوف ََّنا َمَع اأْلَبْ َراِر    .َرب ََّنا َفاْغِفْر َلَنا ُذنُوبَ َنا وََكفّْ

ميَاِن َواَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لِلَِّذيَن آمَ   ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ ٌٌ َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِِ  .َرِحيمٌ  ُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءو

ابُ    . َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َىَديْ تَ َنا َوَىْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرَْحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوىَّ

 .َرب ََّنا آتَِنا ِمْن َلُدْنَك َرَْحًَة َوَىيّْْئ َلَنا ِمْن أَْمرِنَا َرَشًدا

 . يَّاتَِنا قُ رََّة أَْعُْيٍ َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقَْي ِإَماًماَرب ََّنا َىْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ  

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َرب ََّنا    .آتَِنا ِف الدُّ

ا اْلِعزَّةِ  َربّْ  َربّْكَ  ُسْبَحانَ   اْلَعاَلِمَْي. َربّْ  لِلَّوِ  َواْلَْْمدُ  اْلُمْرَسِلَْي. َعَلى َوَساَلمٌ  َيِصُفوَن. َعمَّ
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MEMBACA AL-QUR’AN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّداً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، 

 .يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
 وا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ُْهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً يَا أَي َُّها النَّاُس ات َّقُ 

 .َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل هلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًداات َُّقوا ا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا

 .َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
مٍَّد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر أَمَّا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي َْر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُ 
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rahimaniyallohu waiyyakum 

Segala puji hanya untuk Alloh  yang telah menciptakan seluruh makhluknya 

di atas bumi ini, dan memberikannya nikmat yang banyak sehingga kita tidak akan 

bisa menghitung nikmat yang telah diberikan-Nya. Dan sebagaimana kita telah 

dikumpulkan kita telah dikumpulkan oleh Alloh ditempat yang mulia ini atas izin-

Nya, semoga kita dikumpulkan kelak di surga Alloh .   

Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita nabi 

akhir zaman yakni Muhammad , kepada kelurga, sahabatnya hingga kepada 

umatnya yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Dan atas jerih payah beliau 

sehingga kita dapat berada di bawah naungan islam. Semoga kita kelak 

dipertemukan oleh Alloh dan mendapatkan syafaatnya dihari kiamat.  

Kaum Muslimin rahimaniyallohu waiyyakum  

Didalam Islam al-Qur’an memiliki kedudukan yang sangat agung disisi Alloh 

. Al-Qur’an merupakan mujizat yang diturunkan oleh Alloh  dan wahyu yang 

diberikan kepada nabi Muhammad  sehingga kita sebagai hamba-Nya harus 

senantiasa memuliakannya. Dan juga kita harus membaca serta menjaganya sebagai 

wujud keimanan kita kepada kitab-Nya. Dan Alloh  yang menurunkan al-Qur’an 

dan Alloh pula yang menjaganya. Alloh  berfirman dalam al-Qur’an surat al-Hijr 

ayat 9 yaitu:   
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َٰفُِظونح   ۥ لححح ُ ۡۡلحا ٱّلِۡكرح ِإَوىَّا َلح ُۡو ىحزَّ   ٩إِىَّا َنح
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an, dan sesungguhnya Kami 

benar-benar memeliharanya.”      

Ayat ini menunjukan bahwa Alloh  Yang Maha Mulia memerintahkan 

hamba-Nya agar senantiasa selalu menjaga al-Qur’an, membaca serta 

mentadaburinya dengan penuh keimanan. Karena al-Qur’an ini akan menjadi hujjah 

atau pembela pada hari dimana tidak ada pertolongan sedikit pun. Dan al-Qur’an 

juga sebagai obat yang ampuh bagi segala penyakit hati seperti penyakit nifak, 

syirik, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Alloh  berfirman dalam surat al-Isra 

ayat 82:    

اٗرا  سح َٰلِِهنيح إَِلَّ خح َلح يحزِيُد ٱلظَّ رحۡۡححةٞ ّلِۡلُهۡؤِنينِيح وح آءٞ وح ا ُهوح ِشفح ُِل ِنوح ٱۡلُقۡرءحاِن نح ّ ُننح   ٨٢وح
“Dan Kami turunkan dari al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi 

orang-orang yang beriman dan al-Qur’an itu tidaklah menambah kepada orang-

orang yang zholim selain kerugian.”          

Al-Imam Ibnu Katsir  menjelakan tentang ayat tersebut: “Alloh  berfirman 

seraya memberitahukan tentang kitab-Nya yang diturunkan kepada Rosul-Nya, 

Muhammad , yaitu al-Qur’an yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari 

depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Robb Yang Maha Bijaksana 

lagi Maha Terpuji. Al-Qur’an merupakan obat penyembuh dan rahmat bagi orang-

orang yang beriman. Yakni, dapat menghilangkan berbagai macam penyakit di 

dalam hati, misalnya keraguan, kemunafikan, kemusyrikan dan penyimpangan, 

maka al-Qur’an akan menyembuhkan itu semua, sekaligus sebagai rahmat yang 

membawa dan mengantarkan kepada keimanan, hikmah dan melahirkan keinginan 

untuk mencari kebaikan. Hal itu tidak berlaku kecuali bagi orang yang beriman, 

membenarkan, dan mengikutinya, maka ia akan menjadi penyembuh dan rahmat. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Jika kita mengetahui kandungan al-Qur’an, tentu kita akan bersemangat untuk 

membaca dan mentadaburinya. Dan kitapun perlu mengetahui adab ataupun akhlak 

dalam membaca al-Qur’an khususnya bagi yang sudah baligh atau dewasa. Adapun 

adab-adab yang diajarkan Islam dalam hal memegang ataupun membacanya:    

Pertama: Membaca dalam keadaan suci, dengan duduk yang sopan dan tenang. 

Dalam membaca al-Qur’an, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci. Namun, 

diperbolehkan apabila dia membaca dalam keadaan berhadas dengan syarat tidak 

memegang mushaf.  
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Kedua: Membacanya dengan pelan atau tartil dan tidak tergesa-gesa, agar dapat 

menghayati ayat-ayat yang dibaca.  

Rosululloh  bersabda, “Siapa saja yang membaca al-Qur’an (khotam) kurang dari 

tiga hari, berarti dia tidak memahami.” (HR. Ahmad)   

Sebagian sahabat membenci pengkhotaman al-Qur’an sehari semalam, dengan 

dasar hadis tersebut. Nabi  telah memerintahkan Abdulloh bin ‘Amr  untuk 

mengkhotamkan al-Qur’an setiap satu minggu. (HR. al-Bukhori dan Muslim).  

Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas’ud, Utsman bin Affan, Zaid bin 

Tsabit  mereka mengkhotamkan al-Qur’an sekali dalam seminggu.   

Ketiga: Membaca al-Qur’an dengan khusyu’, dengan menangis, karena sentuhan 

pengaruh ayat yang dibaca bisa menyentuh jiwa dan perasaan. 

Alloh  menjelaskan sebagian dari sifat-sifat hamba-Nya yang sholih, 

يحِزيُدُهۡم ُخُشوٗٗع۩  ۡبُكونح وح ۡذقحاِن يح
ح
ونح لِۡۡل يحِخرُّ   ١٠٩وح

“Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka 

bertambah khusyu’.” (QS. al-Isro’: 109)  

Namun demikian tidaklah disyariatkan bagi seseorang untuk pura-pura 

menangis dengan tangisan yang dibuat-buat.  

Keempat: Membaguskan suara ketika membacanya.   

Sebagaimana sabda Rosululloh , “Hiasilah al-Qur’an dengan suaramu.” (HR. 

Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim) 

Di dalam hadis lain dijelaskan, “Tidak termasuk umatku orang yang tidak 

melagukan Al-Qur’an.” (HR. al-Bukhori dan Muslim)  

Maksud hadis ini adalah membaca al-Qur’an dengan susunan bacaan yang 

jelas dan terang makhroj hurufnya, panjang pendeknya bacaan, tidak sampai keluar 

dari ketentuan kaidah tajwid. Dan seseorang tidak perlu melenggok-lenggokkan 

suara di luar kemampuannya.  

Kelima: Membaca al-Qur’an dimulai dengan ta’awudz.   

Alloh  berfirman:   

َِٰو ٱلرَِّجيِم  ۡيطح ِ ِنوح ٱلشَّ تح ٱۡلُقۡرءحانح فحٱۡستحعِۡذ بِٱَّللَّ
ۡ
أ   ٩٨فحإِذحا قحرح

“Dan bila kamu akan membaca Al-Qur’an, maka mintalah perlindungan kepada 

Alloh dari (godaan-godaan) setan yang terkutuk.” (QS. An-Nahl: 98) 

Membaca al-Qur’an dengan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, dan 

tidak perlu membacanya dengan suara yang terlalu keras atau di tempat yang 

banyak orang. Bacalah dengan suara yang lirih secara khusyu’. 
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Kaum Muslimin rohimaniyalloh waiyyakum     

Setelah kita mengetahui adab-adab dalam membaca al-Qur’an, maka semoga 

kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berlindung 

kepada Alloh  dari segala bentuk penyakit yang akan menimpa kita. 

تَ ْغِفُر اهلَل ِلْ ْكِر اَْلِكْيِم، أَقُ ْوُل قَ ْوِل َىَذا َوَأسْ َوالذِّ بَاَرَك اهلُل َوَلُكْم ِف الُقْرآِن الَعِظْيِم َونَ َفْعَنا ِبَا ِفْيِو ِمَن البَ َياِن 
ُْسِلِمَْنَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍ  َفاْستَ ْغِفُرْوُه ِإنَُّو ُىَو الَغُفْورُ َوَلُكْم و لََ 

 الَرِحْيُم. ِمْيِع اُ
KHUTBAH KEDUA:  

الَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َاْلَْْمُد لِلَِّو َعَلى َفْضِلِو َوِإْحَسانِِو، َوَأُشُكرُُه َعَلى تَ ْوِفْيِقِو َواْمِتَنانِِو، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو إِ 
 اهللُ َعَلْيِو َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو، َوَسلََّم َتْسِلْيماً َكِثي ًْرا.َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو، َصلَّى 

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Dalam khutbah kedua ini saya berpesan kepada jamaah sekalian khususnya 

untuk diri saya pribadi, mari kita senantiasa selalu dekat dengan al-Qur’an dengan 

menggali keutamaan-keutamaan dalam membaca al-Qur’an dan mentadaburinya. 

Dan juga kita harus mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahui baik 

membaca maupun adab-adabnya. Sebagaimana Nabi  bersabda yang diriwayatkan 

Imam al-Bukhori bahwa Rosululloh  bersabda:     

 وُ  لََّم اْلُقْرآَن َوَعلَّمَ   عَ    ْن تَ   ْم مَ  رُكُ َخي ْ 
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya”. 

Semoga kita senantiasa selalu diistiqomahkan dalam memahami, membaca al-

Qur’an dan mengamalkannya. Amin.  

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 
ْيٌد َمَِْيٌد. َوبَارِْك اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل  ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْيٌد َمَِْيدٌ   .َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعلَى آِل ُمَُمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

 ْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْمَواِت، إِنََّك َسَِْيٌع قَرِْيٌ  َمُِْيُ  الدَّْعَواِت.اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمَْنَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنَْنَ َواْلمُ 
لرُّْشِد، ُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة ااَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُ 

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة  . َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ َرب ََّنا َنا َعَذاَب النَّاِر.َوقِ َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحَِْنَ
َنا ِإنََّك أَْنتَ   الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْ  َعَلي ْ

ُْرَسِلَْنَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمَْنَ. 
 ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى اُْ
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KEUTAMAAN ISTIGHFAR 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو،   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 .يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً يَا أَي َُّها النَّاُس ات َّقُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  وا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 .َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
اهلَل  َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطعِ ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا . ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا

 .َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ ٍد َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر أَمَّ مَّ

 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rahimaniyallohu waiyyakum   
Suatu hari, Kholifah Umar bin al-Khottob  keluar di hari yang diliputi 

kemarau yang panjang. Dia keluar untuk melaksanakan sholat istisqo yaitu sholat 

meminta hujan secara berjamaah bersama kaum Muslimin, dan saat itu ia 

senantiasa beristighfar kepada Alloh . Ia berkata,    

َزُل اْلَمَطرُ  َلَقدْ  َماِء الَِِّت ِِبَا يُْستَ ن ْ  طََلْبُت اْلَغْيَث ِبََجاِديِح السَّ

“Aku telah meminta hujan dengan “Majadihus Sama” yang dengannya hujan 

diturunkan”. 
Kemudian Umar membaca firman Alloh : 

اٗرا َفُقۡلُت ٱۡسَتۡغفُِرواْ َربَُّكۡم إِنَُّهۥ ََكَن   َهآَء َعلَۡيُكم ّنِۡدَراٗرا  ١٠َغفَّ َٰٖل َوبَننَِي  ١١يُۡرِسِل ٱلسَّ ۡنَو
َ
َويُۡهِدۡدُكم بِأ

َٰٗرا  نَۡه
َ
َٰٖت َويَۡجَعل لَُّكۡم أ   ١٢َويَۡجَعل لَُّكۡم َجنَّ

“Maka aku katakan kepada mereka: ´Mohonlah ampun kepada Alloh, sesungguhnya 

Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian 

dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan 

untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk kalian sungai-

sungai.   
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Kaum Muslimin rahimaniyallohu waiyyakum  
Istighfar memiliki kedudukan yang agung dan posisi yang utama dalam 

agama Alloh . Ia adalah pondasi untuk memperoleh kebaikan dan keberkahan, 

mendapatkan kenikmatan, dan menghilangkan hukuman. Istighfar meninggikan 

derajat seseorang dari derajat yang rendah ke derajat yang lebih mulia, dari derajat 

yang penuh kekurangan menjadi sempurna. 

Istighfar menyucikan dosa dan menghapus catatan kesalahan, mengangkat 

derajat dan meninggikan kedudukan di sisi Alloh . Nabi  bersabda,  

 طُوََب ِلَمْن َوَجَد ِف َصِحيَفِتِو اْسِتْغَفاًرا َكِثريًا

“Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar 

yang banyak.” (HR. Ibnu Majah)   
Dalam hadis yang lain, Nabi  juga bersabda:  

 َصِحيَفُتُو فَ ْلُيْكِثْر ِفيَها ِمَن ااِلْسِتْغَفارَمْن َأَحبَّ َأْن َتُسرُُّه 

“Siapa yang ingin buku catatan amalnya membuatnya senang tatkala melihatnya, 

maka perbanyaklah catatan istighfar di dalamnya.” 
Dan Nabi  adalah orang yang paling banyak istighfarnya, padahal beliau telah 

diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi  bersabda, 

 ِإنَُّو َليُ َغاُن َعَلى قَ ْلِب َوِإِّنِّ أَلَْستَ ْغِفُر اللََّو ِف اْليَ ْوِم ِماَئَة َمرَّةٍ 

“Sesungguhnya hatiku terkadang diliputi kelalaian, maka aku beristighfar seratus 

kali dalam sehari.”  
Dan dalam hadis lainnya, dari Abdulloh bin Umar , ia berkata,   

 ِف اْلَمْجِلِس اْلَواِحِد ِماَئَة َمرٍَّة : َربِّ اْغِفْر ِل َوُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيمُ  ُكنَّا َلنَ ُعدُّ ِلَرُسوِل اللَِّو 

“Kami pernah menghitung bacaan dzikir Rosululloh   dalam satu majelis. Beliau 

ucapkan, ‘Robbighfirli watub ‘alayya innaka antat tawwabur Rohim” (Wahai Robbku, 

ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Penerima 

taubat dan Maha Penyayang)’, sebanyak 100 kali.”    
Bahkan lebih dari itu, ada sebuah riwayat yang membuat kita lebih merasa 

terheran-heran. Dari Abu Hurairoh , ia berkata,     

  َما رَأَْيُت َأَحًدا َأْكثَ َر َأْن يَ ُقوُل: َأْستَ ْغِفُر اهلل َوأتوُب إَِلْيِو ِمْن َرُسوِل اهلِل 

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengucapkan ‘Astaghfirulloh wa atubu 

ilaih’ (Aku memohon ampun kepada Alloh dan aku bertaubat kepadanya) lebih 

banyak dari Rosululloh .”       
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Abu Hurairoh  melihat sahabat-sahabat yang sangat rajin beribadah, sebaik-

baik orang yang beriman, dan sahabat-sahabat yang banyak beristighfar, tapi ia 

tidak menjumpai satu pun dari mereka yang beristighfar dan bertaubat kepada 

Alloh  lebih banyak dari Rosululloh .   

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh     

Kehidupan Nabi  penuh dengan istighfar setiap waktunya, sampai di akhir-

akhir hayatnya beliau tutup dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Alloh 

. Dari Ummul Mukminin ‘Aisyah , ia mengisahkan akhir hayat Nabi :   

ْعُت النَِّبَّ   ْاأَلْعَلى َوُىَو ُمْسَتِنٌد ِإَِلَّ يَ ُقوُل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِل َواْرََحِِْن َوَأْلِْْقِِن بِالرَِّفيقِ  َسَِ
“Aku mendengar Nabi  yang saat menjelang wafat bersandar kepadaku, beliau 

berkata, ‘Ya Alloh ampunilah aku, kasihanilah aku, dan kumpulkanlah aku bersama 

orang-orang sholeh’.”  

Sebagaimana kehidupan beliau dipenuhi dengan istighfar dan ketaatan, akhir 

hayatnya pun ditutup dengan istighfar. Hal ini sekaligus memberikan pelajaran 

kepada kita tentang kedudukan istighfar yang begitu agung di dalam agama Islam, 

dan betapa kita sangat membutuhkan istighfar.   

Wajib bagi kita untuk memperbanyak istighfar di sepanjang waktu dan 

aktivitas kita. terlebih lagi di waktu-waktu yang memang ditekankan untuk 

beristighfar, seperti: selesai sholat fardhu, di sepertiga malam terakhir, dan lain-

lain. Nabi  juga memohon ampun kepada Alloh  ketika sujud dan juga 

mencontohkan doa iftitah yang mengandung kalimat-kalimat taubat. Beliau juga 

melakukan hal yang sama ketika hendak salam selesai dari sholatnya. Dan setelah 

salam pun beliau mengucapkan dzikir berupa kalimat istighfar. Alloh  berfirman,   

 َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّو َواْليَ ْوَم اْْلِخَر َوذََكَر اللََّو َكِثريًاَلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل اللَِّو أُْسَوٌة 

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rosululloh itu suri teladan yang baik bagi kalian 

yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Alloh dan kedatangan hari kiamat dan dia 

banyak menyebut Alloh.” (QS. Al-Ahzab: 21)   
ِل َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِلْ بَاَرَك اهلُل َوَلُكْم ِف الُقْرآِن الَعِظْيِم َونَ َفْعَنا ِبَا ِفْيِو ِمَن البَ َياِن َوالذِّْكِر اَْلِكْيِم، أَقُ ْوُل قَ وْ 

ْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب َفاْستَ ْغِفُرْوُه ِإنَُّو ُىَو الَغُفْوُر الَرِحْيُم.َوَلُكْم َوَلََِمْيِع 
ُ

 امل
KHUTBAH KEDUA:   

 ،َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلوُ  ،َاْلَْْمُد لِلَِّو الَعِظْيِم اإِلْحَساِن َواِسِع الَفْضِل َواَلُْوِد َوااِلْمِتَنانِ 
 :دُ عْ ا ب َ مَّ أَ .َوَأْشَهُد َأنَّ ُممداً َعْبُدُه َوَرُسْولُُو  َصلَّى اهللُ َوَسلََّم َعَلْيِو َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو َأْْجَِعْْيَ 
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Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh     

Banyak orang mengeluhkan akan keringnya bumi karena kemarau panjang, 

kekurangan hujan, dan mendapatkan banyak kesusahan lantaran kemarau yang 

berkepanjangan serta sulitnya mencari kebutuhan hidup yang dialami manusia 

zaman sekarang. Mengapa keadaan ini terjadi dan apa solusinya. Tidak lain dan 

tidak bukan karena sedikitnya taubat kita dan kurangnya kita beristighfar kepada 

Alloh . Alangkah butuhnya kita akan istighfar dan memperbanyaknya.   
Suatu hari ada seseorang yang datang kepada Hasan al-Bashri . Ia 

mengadukan tentang kemarau yang panjang. Hasan al-Bashri berkata kepadanya, 

“Memohon ampunlah kepada Alloh”. Kemudian datang laki-laki lainnya 

mengadukan tentang kemiskinannya. Hasan al-Bashri memberi saran yang sama, 

“Memohon ampunlah kepada Alloh”. Kemudian datang lagi orang yang ketiga 

mengeluhkan bahwa ia belum juga dikaruniai anak. Hasan al-Bashri tetap pada 

jawabannya, “Memohon ampunlah kepada Alloh”. 

Lalu orang-orang pun bertanya kepadanya tentang hal itu. Beliau menjawab, 

“Aku tidak menambahkan suatu saran kecuali seperti yang terdapat dalam firman 

Alloh : 

اًرا.فَ ُقْلُت اْستَ ْغِفُروا رَ  َماَء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا.يُ ْرِسِل ا بَُّكْم ِإنَُّو َكاَن َغفَّ َوُُيِْددُْكْم ِبَأْمَواٍل َوبَِنَْي َوََيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت  لسَّ
 ْم أَنْ َهاًراَوََيَْعْل َلكُ 

“Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Robb kalian, 

sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan 

kepada kalian dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian, dan 

mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untuk 

kalian sungai-sungai.” (QS. Nuh: 10-12)  

ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ  َحَِ

ْيدٌ َوبَارِْك  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ
ُهْم َوْاأَلْمَواتِ   ْعَواتِ اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت اأَْلْحَياِء ِمن ْ ْيُب الدَّ ْيٌع َقرِْيٌب َمُِ  ، إِنََّك َسَِ
َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.    اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

.لَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزُِْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا اَل ْْيَ  َأْرَحَم الرَّاَِحِ
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم.َرب ََّنا تَ قَ   ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  بَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ
   . ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ

ُ
ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل   ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  نُُو َوَنْست َ َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا وَ يَا أَي َُّها النَّاُس  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِنَساًء ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 ُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهللَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آمَ 

 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
ا بَ ْعُد: َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُ  أَمَّ ٍد َصلَّا اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ مَّ

 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin Jamaah Jum’at rohimakumulloh  

Sudah selayaknya kita bersyukur kepada Alloh  atas segala nikmat yag Alloh 

 karuniakan kepada kita. Karena nikmat yang Alloh  berikan kepada kita 

sangatlah banyak, tidak dapat dan tidak akan dapat kita hitung. Maka kewajiban 

seorang Muslim adalah mensyukuri nikmat-nikmat yang Alloh  karuniakan 

kepada kita.  Dan mensyukuri nikmat-nikmat Alloh adalah wajib hukumnya. 

Alloh  berfirman: 

ِۡعَمَت  واْ ه ُعدُّ ِ ِإَون َت إَِن  ٱّلَل  ٓۗ ٓ ُصوَها نَ ََل ُُتۡ َسَٰ ن ُنومٞ َكَفارٞ  ٱۡۡلِ َظ   ٣٤مَ
“Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Alloh yang diberikan kepada kalian, 

niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat 

zholim dan sangat mengingkari nikmat Alloh.” (QS. Ibrohim: 34) 
Dalam ayat ini Alloh  mengingatkan bahwa kebanyakan manusia sangat 

zholim dan sangat kufur karena kebanyakan mereka tidak mensyukuri nikmat-

nikmat Alloh  yang diberikan kepada mereka.  

Dan di antara nikmat yang Alloh  berikan kepada kita adalah nikmat Islam, 

iman, rezeki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada 

Alloh dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar’i.   
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Dan manusia telah diberikan dua kenikmatan yang besar, namun banyak di 

antara mereka yang tertipu sehingga dua nikmat tersebut malah dipergunakan 

untuk berbuat maksiat dan durhaka kepada Alloh . Rosululloh  bersabda:   

ُة َواْلَفَراُغ. ٌر ِمَن النَّاِس الصِّحَّ  نِْعَمَتاِن َمْغبُ ْوٌن ِفْيِهَما َكِثي ْ

“Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat 

dan waktu luang.” (HR. al-Bukhori)  
Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Ketahuilah bahwa seorang Muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya 

dengan benar, kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan al-Qur’an dan 

Sunah menurut pemahaman para Salafush Sholih. Agama Islam adalah agama ilmu 

dan amal, karena Nabi  diutus dengan membawa ilmu dan amal sholih. Alloh  

berfirman:   

يٓ  ُهوَ  ۡرَسَل رَُسوَلُ  ٱََّلِ
َ

ِ  ۥأ قِّ َودِيِن  ٱلُۡهَدىَٰ ب ۡۡلَ َرهُ  ٱ ۡظِه ينِ لََعَ  ۥِِلُ ِّهِ ٱّلِ ِ  ۦ  ُك ََفَٰ ب ِ َوَك ا  ٱّلَل   ٢٨َشِهيٗد
“Dia-lah Alloh yang mengutus Rosul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama 

yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Alloh 

sebagai saksi.” (QS. al-Fath: 28)  
Rosululloh  telah menyuruh umatnya agar mengikhlaskan ibadah semata-

mata karena Alloh , mencintai, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang 

baik dan melakukan amal sholih. Beliau  melarang umatnya dari perbuatan syirik, 

amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, dan kehidupan dunia 

dan akhiratnya.     

Kaum Muslimin sidang Jum’at yang dimuliakan Alloh   

Seorang Muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya 

tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya 

harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam, yaitu berusaha 

memahami ajaran agamanya. Karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan 

menuju kebahagiaannya di dunia dan akhirat. 

Rosululloh  bersabda,    

 طََلُب اْلِعْلِم َفرِْيَضٌة َعَلا ُكلِّ ُمْسِلمٍ 

“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)  

Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Menuntut Ilmu Syar’i akan memudahkan jalan kita menuju Surga Alloh .  Hal 

ini sebagaimana sabda Rosululloh :     

َل اهللُ َلُو ِبِو َطرِيًقا ِإََل   اْْلَنَّةِ َوَمْن َسَلَك َطرِيًقا يَ ْلَتِمُس ِفيِو ِعْلًما، َسهَّ
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“Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Alloh memudahkan 

untuknya jalan menuju surga.”  (HR. Muslim)   

Di dalam hadis ini terdapat janji Alloh  bahwa bagi orang-orang yang 

berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar’i, maka Alloh  akan memudahkan 

jalan baginya menuju Surga.     

Dan jika kita melihat para sahabat , mereka sangat bersungguh-sungguh 

dalam menuntut ilmu syar’i. Bahkan para sahabat wanita juga mereka bersemangat 

dalam menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi   mendatangi 

mereka untuk menjelaskan tentang al-Qur’an, menjelaskan pula tentang sunah-

sunahnya. Dan Alloh  juga memerintahkan kepada kaum wanita untuk belajar al-

Qur’an dan sunah di rumah mereka. Sebagaimana yang Alloh  berfirman: 

ۡرنَ  َِٰت  َوٱۡذُك َي ِمۡن َءا ََلَٰ ِِف ُبُيوثُِكَن  ِ َما ُيۡج ۡۡلِۡكَمةِِۚوَ  ٱّلَل َِن  ٱ رًِيا  ٱّلَلَ إ ا َخب َن مَِطيًف   ٣٤ََك
“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Alloh dan 

al-Hikmah yakni sunah Nabimu. Sungguh, Alloh Maha Lembut, Maha Mengetahui.” 

(QS. Al-Ahzab: 34) 

Kaum muslimin sidang Jum’at yang dimuliakan Alloh   

Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber 

dari al-Qur’an dan sunah karena dengan ilmu yang dipelajari, ia akan dapat 

mengerjakan amal-amal sholih, yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke 

Surga.   

Dan kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu Muslim dan 

Muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, karyawan, dosen, doktor, profesor, dan 

yang lainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan 

muamalah mereka dengan Robb-nya, baik tentang tauhid, rukun Islam, rukun Iman, 

akhlak, adab, dan mu’amalah dengan sesama manusia.   

ْستَ ْغِفُر اهلَل ِلْ َوَلُكْم ِف الُقْرآِن الَعِظْيِم َونَ َفْعَنا ِبَا ِفْيِو ِمَن البَ َياِن َوالذِّْكِر اَْلِكْيِم، أَقُ ْوُل قَ ْوِل َىَذا َوأَ  ِل  بَاَرَك اهللُ 
ْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب َفاْستَ ْغِفُرْوُه ِإنَُّو ُىَو الَغُفْوُر الَرِحيْ 

ُ
 ُم.َوَلُكْم َوْلََِمْيِع امل

 

KHUTBAH KEDUA: 

الَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َاْلَْْمُد لِلَِّو َعَلا َفْضِلِو َوِإْحَسانِِو، َوَأُشُكرُُه َعَلا تَ ْوِفْيِقِو َواْمِتَنانِِو، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو إِ 
ًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُو، َصلَّا اهللُ  ًرا.َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ  َعَلْيِو َوَعَلا آِلِو َوَأْصَحاِبِو، َوَسلََّم َتْسِلْيماً َكِثي ْ
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Kaum muslimin yang dirahmati Alloh   

Ketahuilah bahwa Majelis-majelis Ilmu adalah taman-taman Surga. Hal ini 

sebagaimana sabda Nabi :     

 َلُق الذِّْكِر.ا رِيَاُض الْ َجنَِّة؟ َقاَل: حَ َفاْرتَ ُعْوا، َقاُلْوا: يَا َرُسْوَل اهلِل مَ ِإَذا َمَرْرُُتْ ِبرِيَاِض الْ َجنَِّة 

“Apabila kalian berjalan melewati taman-taman surga, perbanyaklah berdzikir.” 

Para sahabat bertanya, “Wahai Rosululloh, apakah yang dimaksud taman-taman 

Surga itu?” Beliau menjawab, “Yaitu halaqoh-halaqoh dzikir yaitu majelis ilmu.” 

(HR. at-Tirmidzi dan Ahmad)   
Atho bin Abi Robah  berkata, “Majelis-majelis dzikir yang dimaksud dalam 

hadis ini adalah majelis-majelis halal dan haram, bagaimana harus membeli, 

menjual, berpuasa, mengerjakan sholat, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang 

sepertinya.” 

Kaum Muslimin yang dirahmati Alloh ,   

Ketahuilah bahwa majelis dzikir adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya 

diajarkan tentang tauhid, aqidah yang benar menurut pemahaman Salafush Sholih, 

ibadah yang sesuai sunah Nabi , mu’amalah, dan lainnya.  

Kita memohon kepada Alloh , agar memberi taufik kepada kita agar terbuka 

hati kita untuk mengkaji agama ini. Agama mulia yang tidak ada sesuatu pun yang 

menandinginya. Semoga kita diberikan kecintaan dan kesadaran bahwa 

mempelajari agama kita adalah sebuah kebutuhan bukan sesuatu yang menjadi 

beban. Amiin.  

 

ٍد َوَعَلا  َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلا النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلا ُمَُمَّ
ْيٌد. َوبَارِْك َعَلا ُمَُمَّ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلا ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلا آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َكَما آِل ُمَُمَّ ٍد َوَعلَا آِل ُمَُمَّ

ْيٌد َمَِْيٌد.بَارَْكَت َعَلا ِإبْ َراِىْيَم وَ   َعلَا آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْعوَاِت.اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْموَاتِ   ، إِنََّك َسَِْيٌع قَرِْيٌب َمُِْيُب الدَّ

َقا َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَلُ    َك اْْلَُدى َوالت ُّ

.اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَ  ْْيَ  ا َأْرَحَم الرَّاَِحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخرَ    ِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

ْرَسِلْْيَ  
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلا امل .ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ  َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
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KEUTAMAAN SHOLAT BERJAMAAH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

نُُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوَسّيَئاِت أَ  ْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفالَ ِإّن اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
  َلُو َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَو ِإاّل اهللُ َوَأْشَهُد َأّن ُمَُّمًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُوُ ُمِضّل َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي 

يَاأَيّ َها الَناُس اتّ ُقْوا َرّبُكُم اّلِذي َخَلَقُكْم . يَاأَيّ َها اّلَذْيَن آَمنُ ْوا اتّ ُقوا اهلَل َحّق تُ َقاتِِو َواَل ََتُْوتُّن ِإاّل َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمْونَ 
ًرا َوِنَساًء َواتّ ُقوا اهلَل اَلِذي َتَساَءُلْونَ  ِمنْ  ُهَما رَِجااًل َكِثي ْ َها َزْوَجَها َوَبّث ِمن ْ  ِبِو َوْاََأْرَحامَ  نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ِدْيًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْرَلُكْم يَاأَيّ َها اّلِذْيَن آَمنُ ْوا اتّ ُقوا اهلَل َوقُ ْوُلْوا قَ ْواًل سَ    ِإّن اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا.
  :  ُذنُ ْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اهلَل َوَرُسْوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظْيًما، أَّما بَ ْعدُ 

َر اْْلَْدِى َىْدُى ُمَُّمٍد َصّلى اهلل َعَلْيِو  َوَسّلَم، َوَشّر ْاَأُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكّل َفِأّن َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ
  ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكّل ِبْدَعٍة َضالََلًة، وَُكّل َضاَلَلِة ِف الّناِر.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sholat merupakan salah satu rukun Islam. Oleh karena itu, orang yang enggan 

untuk melaksanakan sholat, seolah ia tidak beragama dan tidak memiliki bagian 

sedikit pun dari Islam. 

Menegakkan sholat merupakan wujud keimanan seseorang. Sebaliknya, 

meninggalkan sholat merupakan bukti yang nyata kekufuran seseorang. 

Barangsiapa menjaga sholatnya, maka ia akan memiliki cahaya di hatinya, cahaya di 

wajahnya, cahaya di alam kuburnya dan cahaya tatkala dibangkitkan dari kuburnya. 

Ia akan mendapatkan keberuntungan pada hari kiamat, dan ia pun akan 

dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Alloh  dari 

kalangan para nabi, shidiqin, para syuhada’ dan orang-orang sholih. 

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum  

Ketahuilah, pertama kali amal yang akan dihisab oleh Alloh  pada hari 

kiamat kelak adalah sholat. Apabila sholat kita baik, maka baiklah seluruh amalan 

kita. Akan tetapi apabila sholat kita rusak, maka rusaklah seluruh amalan kita. 

Oleh karena itu, janganlah menunda-nunda dalam mendirikan sholat. Ingatlah 

selalu kepada Alloh  ketika waktu luang, niscaya Alloh  akan mengingat kita saat 

dalam kesempitan. Barangsiapa melupakan Alloh , maka Alloh  juga akan 

melupakannya. Barangsiapa menyia-nyiakan urusan Alloh, maka Alloh  juga akan 

menyia-nyiakan urusan orang tersebut. 
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Adakah di antara kita yang merasa aman dan merasa masih jauh dari kematian, 

sehingga ia berkata “nanti saja untuk bertaubat”. Yaitu, setelah merasa dekat 

dengan kematian, barulah bertaubat dan melaksanakan sholat? Padahal setiap hari 

kita tidak pernah aman apabila sewaktu-waktu kematian datang menjemput. Maut 

akan datang tiba-tiba, sementara kita tidak menyadarinya. 

Lalu, setelah kematian, apa yang akan terjadi? Sungguh, tidak ada lagi 

kesempatan untuk beramal. Yang ada hanyalah pembalasan terhadap setiap 

perbuatan yang telah kita kerjakan.  Alloh  berfirman: 

ۡعَمَٰلَُهۡم  ٱنلَّاُس يَۡوَنئِٖذ يَۡصُدُر  
َ
ۡواْ أ ۡشَتاٗتا ّلُُِيَ

َ
ا يََرهُ  َفَهو ٦أ ٍة َخُۡيٗ   ٧ ۥَيۡعَهۡل ِنۡثَقاَل َذرَّ

“Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, 

supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaannya. Barangsiapa yang 

mengerjakan kebaikan sekalipun seberat dzarroh, niscaya dia akan melihat 

balasannya.” (QS. al-Zalzalah: 6-7) 

Kaum muslimin rohimaniyallohu waiyyakum    

Salah satu kewajiban dalam mengerjakan sholat, ialah melaksanakannya di 

masjid dengan berjamaah. Alloh  berfirman: 

 ْ قِيُهوا
َ
ةَ  َوأ لَوَٰ ةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ َكوَٰ ْ وَ  ٱلزَّ َٰكِِعيَ َنَع  ٱۡرَكُعوا   ٤٣ ٱلرَّ

 “Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang 

mukmin yang ruku'.” (QS. al-Baqoroh: 43)  
Inilah jalan yang telah ditempuh Nabi  dan para sahabatnya. Salah seorang 

sahabat Nabi  yang bernama Abdulloh bin Mas’ud  pernah berkata:   

“Barangsiapa yang senang bertemu dengan Alloh  kelak sebagai seorang Muslim, 

maka hendaklah dia menjaga sholat-sholat wajib ditempat yang disitu 

dikumandangkan adzan yakni masjid. Sungguh, Alloh  telah mensyari‘atkan jalan-

jalan petunjuk kepada nabi kalian. Dan sesungguhnya sholat-sholat itu termasuk di 

antara jalan-jalan petunjuk. Seandainya kalian sholat di rumah sebagaimana sholatnya 

orang-orang yang tertinggal, tentu kalian akan meninggalkan sunah Nabi kalian. Dan 

seandainya kalian meninggalkan sunah Nabi kalian, tentu kalian akan tersesat.”    

Seseorang yang berwudhu dengan sempurna kemudian ia pergi ke masjid, 

Alloh  akan menuliskan setiap langkahnya dengan satu kebaikan yang akan 

mengangkat derajatnya. Dengan langkah itu pula, akan dihapus satu kejelekannya. 

Dan saya telah melihat, tidaklah ada yang meninggalkan sholat jamaah ini kecuali 

orang-orang munafik yang telah jelas kemunafikannya atau orang yang sedang 

sakit. Sungguh, diantara mereka yaitu para sahabat ada seorang laki-laki yang 

mendatangi sholat berjamaah dengan dipapah oleh dua orang, sehingga ia  mampu 

berdiri di tengah-tengah shof.”  
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Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum  

Melaksanakan sholat berjamaah di masjid merupakan salah satu kewajiban 

yang telah diperintahkan Alloh . Maka, orang yang tidak sholat berjamaah tanpa 

adanya udzur yang dibenarkan syari‘at, berarti ia telah bermaksiat kepada Alloh  

bahkan ada sebagian ulama mengatakan, barang siapa meninggalkan sholat 

berjamaah tanpa udzur, maka sholatnya tidak sah. 

Menunaikan sholat dengan berjamaah, lebih utama dari pada sholat sendiri, 

pahalanya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan 

sholat berjamaah tanpa adanya udzur, tetapi hanya karena malas atau lalai, maka 

hal ini termasuk perbuatan dosa. Alloh  menyifatinya seperti orang-orang munafik:  

َ َوُهَو  ْ ُكَساََلَٰ يَُرآُءوَن ٱنلَّاَس َوََل إِنَّ ٱلُۡهَنَٰفِقَِي يَُخَِٰدُعوَن ٱَّللَّ ةِ قَاُموا لَوَٰ ْ إََِل ٱلصَّ َخَِٰدُعُهۡم ِإَوَذا قَاُمٓوا
َ إَِلَّ َقلِيٗٗل    ١٤٢يَۡذُكُروَن ٱَّللَّ

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Alloh, dan Alloh akan membalas 

tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat mereka berdiri dengan 

malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah 

mereka menyebut nama Alloh kecuali sedikit sekali.” (QS. an-Nisa: 142) 
Dan Nabi  telah bersabda tentang mereka: 

َناِفِقْْيَ َصاَلُة الِعَشاِء َوَصاَلُة الَفْجِر، َوَلْو يَ ْعَلُمْوَن َما ِفْيِهمَ ِانَّ 
َ

ًواأَثْ َقَل الَصاَلِة َعَلى امل  ا ََأَتَ ْوُُهَا َوَلْو َحب ْ

“Sholat yang paling berat bagi kaum munafikin ialah sholat ‘Isya’ dan sholat Subuh. 

Seandainya mereka mengetahui keutamaan pada kedua sholat itu, niscaya mereka 

akan mendatanginya meski dengan merangkak.” (HR. Ibnu Majah) 

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum  

Disamping itu, sholat berjamaah juga akan lebih menumbuhkan semangat, 

lebih mewujudkan tuma’ninah, menghilangkan sifat malas dan sifat tergesa-gesa, 

serta menghindari keterlambatan mengerjakan sholat di luar waktunya. Sholat 

dengan berjamaah, juga akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kecintaan sesama 

kaum muslimin, menyemarakkan masjid dan menampakkan syiar Islam.  

Di antara hikmah dan rahmat Alloh  bagi umat Islam adalah Alloh  

mewajibkan sholat berjamaah. Maka marilah kita bersyukur kepada Alloh  
dengan nikmat ini. Yakni dengan cara menunaikan kewajiban sholat secara 

berjamaah. Hendaklah kita merasa malu kepada Alloh , tatkala melihat diri kita 

tidak termasuk dari golongan orang-orang yang melaksanakan perintah-Nya. Begitu 

pula, hendaklah kita merasa takut terhadap hukuman dari Alloh , tatkala melihat 

diri kita bersama dengan orang-orang yang melanggar larangan-Nya. 
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.أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا  ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيمِ آاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ بَ 
 ، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوهُ 

KHUTBAH KEDUA:   
َدُه اَل َشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ َاْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ الَعاَلِمْْيَ َواَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلَمْْيَ َوَأْشَهُد َأالَّ ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوحْ 

داً َعْبُدُه َوَرُسْولُُو  ا . َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ ُمَُمَّ  : بَ ْعدُ  أَمَّ

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum  
Setelah mengetahui pentingnya sholat, maka kita perlu bertanya, mengapa 

masih ada di antara saudara-saudara kita yang menyia-nyiakan sholat? Padahal 

sholat merupakan kesempatan seorang muslim bermunajat langsung kepada Alloh 

 baik untuk meminta suatu kemudahan dalam urusannya, mengadukan masalah 

dan keluh kesahnya, serta memohon rahmat dan ampunan-Nya. Tetapi mengapa 

masih ada yang merasa berat melakukannya, terutama secara berjamaah? Padahal 

Sholat juga merupakan sarana penghubung antara seorang hamba dengan Robbnya. 

Apabila tidak ada penghubung, bagaimana seseorang dapat beribadah kepada-Nya, 

mencintai-Nya dan merendahkan diri di hadapan-Nya? 

Sebuah kerugian yang nyata, jika seseorang mendengar seruan dunia dan 

perhiasanya, ia segera menyambutnya. Sedangkan, tatkala mendengar seruan untuk 

menghadap Robbnya, ia merasa berat, bahkan berpaling darinya. Oleh karena itu, 

sudah saatnya kita memulai untuk memperhatikan pelaksanaan sholat ini, dan 

melakukannya secara berjamaah di masjid. Sehingga kita akan merasakan 

kenikmatannya. Semoga Alloh  selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, 

memberikan kemudahan dalam bersyukur, berdzikir dan beribadah kepada-Nya. 

Amiin. 

ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ  َحَِ

ٍد َكَما بَارَْكَت  ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ  َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ
ْعَواِت.، اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اََْأْحيَاِء ِمن ُْهْم َواَأَْموَاتِ  ْيٌع َقرِْيٌب َمُِْيُب الدَّ  ِإنََّك َسَِ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَّهُ   مَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

.ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاَأُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم اَللَُّهمَّ  ْْيَ  الرَّاَِحِ

نْ َيا َحسَ   َنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم.  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

رْ 
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل ..    َسِلْْيَ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ   َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
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BERSYUKUR   

 

 

KHUTBAH PERTAMA  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو،   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 .يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً يَا أَي َُّها النَّاُس ات َّقُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  وا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
 .َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا

. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل هلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًداات َُّقوا ا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا
 .َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ ٍد َصلَّى اهللُ َعَلْيِو أَمَّ َدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثَةٍ ُمُْ مَّ  

َوَسلََّم، َوَشرَّ ْاألُُمْورِ .ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ   

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum    

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada 

Alloh  yang telah memberi kita nikmat serta anugerah dan waktu luang sehingga 

kita dikumpulkan ditempat yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga terlimpah 

curahkan kepada Nabi Muhammad  yang telah membawa kebenaran dan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan 

atas kegigihan beliau sehingga cahaya Islam dapat kita rasakan.  

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum   

Sebagai hamba Alloh  yang diberikan hidayah dan karunia yang begitu besar, 

maka hendaknya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur 

kepada Alloh   merupakan salah satu bukti wujud terima kasih kita atas apa yang 

Alloh  berikan kepada hamba-Nya. Yang mana jika seorang hamba bersyukur atas 

nikmat yang diberikan kepadanya maka Alloh  akan menambah nikmat tersebut 

untuknya. Hal ini sebagaimana Alloh  berfirman dalam al-Qur’an surat Ibrahim 

ayat 7:  
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زِيَدنَُّكۡمۖۡ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِِب لََشِديٞد 
َ
َن َربُُّكۡم لَئِن َشَكۡرُتۡم ََل ذَّ

َ
 ِإَوۡذ تَأ

“Dan ingatlah, tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti Kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"  

Syeikh Abdur Rahman As-Sa’di  dalam tafsirnya, Taysir Al Karim Al 

Rahman, mengatakan bahwa “as-Syukr” adalah pengakuan hamba terhadap 

nikmat-nikmat Alloh, memuji-Nya atas kenikmatan tersebut, dan menggunakannya 

dalam keridhoan Alloh . Maka hendaklah seorang hamba banyak mengucapkan 

syukur, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. 

Ibnul Qoyyim aj-Jauziyyah  dalam kitabnya Madarijus Salikin menguraikan, 

“bahwa syukur pada hakikatnya adalah terlihatnya bekas dari nikmat Alloh pada 

lisan seorang hamba yang berwujud pujian dan pengakuan, dan pada hatinya yang 

berwujud kesaksian dan kecintaan, serta pada anggota badannya yang berwujud 

ketundukan dan ketaatan”. 

Kaum muslimin rohimaniyallohu waiyyakum 

Teladan kita dalam hal ini adalah Rosululloh . Lisan beliau senantiasa basah 

dengan dzikir dan puji-pujian kepada Alloh, hati beliau penuh dengan keimanan dan 

kecintaan yang besar kepada Alloh, serta fisik beliau tidak pernah berhenti 

beribadah kepada Alloh meski dalam keadaan lelah dan sakit.  

Aisyah  pernah menuturkan: ”Rosululloh  selalu melakukan sholat tahajud 

sampai bengkak kedua kakinya. Lalu aku bertanya, “Ya Rosululloh, mengapa engkau 

melakukan semua ini, padahal Alloh  telah mengampuni dosa-dosamu, baik pada 

masa lalu maupun yang akan datang?”. Beliau  hanya menjawab:   

اأََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورً    

“Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur.” (HR. Bukhori dan 

Muslim).   

Mengenai syukur ini, dalam riwayat lain juga dikatakan dari Suhaib , ia 
berkata bahwa Rosululloh  bersabda: 

ٌر َوَلْيَس َذاَك أَلَحٍد ِإالَّ لِْلُمْمِمِن ِإْن َأَصابَ ْتُو َسرَّاُء َشَكَر َعَجًبا أِلَ  ًرا َلُو َوِإْن ْمِر اْلُمْمِمِن ِإنَّ أَْمَرُه ُكلَُّو َخي ْ َفَكاَن َخي ْ
ًرا َلوُ   َأَصابَ ْتُو َضرَّاُء َصبَ َر َفَكاَن َخي ْ

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruh urusannya itu baik. Ini 

tidaklah didapati kecuali pada diri seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, 

maka ia bersyukur. Dan itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia 

bersabar. Dan itu pun baik baginya.” (HR. Muslim)        



35 
 

Kaum Muslimin sidang jum’at yang dimuliakan Alloh        

Maka dari itu tetaplah kita bersyukur atas nikmat yang Alloh  berikan 

kepada kita, baik dikala letih, sibuk dan keadaan sakit sekalipun. Karena semua apa 

yang terjadi kepada kita, Alloh  -lah yang menghendaki atas semua itu. Semoga 

Alloh  menjadikan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas apa yang 

diberikan-Nya kepada kita. 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َوالذِّْكِر اْلَِْكْيِم. أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 ُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُروْ 

 

 

KHUTBAH KEDUA:   

ُهْوِر، َوَأْْحَُدُه َعَلى َجزِْيِل نَِعِمِو َوُىَو الْ  ِر اْلَمْقُدْوِر َوُمَصرِِّف اأْلَيَّاِم َوالشُّ ُكْوُر، َوَأْشَهُد َأْن اَْلْمُد لِلِو ُمَقدِّ َغُفْوُر الشَّ
ًدا َعْبُدهُ الَّ ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوْحدَ   ُه اَل َشرِْيَك َلُو، َلُو اْلُمْلُك َوَلُو اْلَْْمُد َوُىَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدْيٍر، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ُر، َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَعَلى آِلِو َوَأْصَحاِبِو َوَسلََّم تَ  َراُج اْلُمِني ْ ُر النَِّذيْ ُر َوالسِّ ًرا ِإََل اْلبَ ْعِث ْسلِ َوَرُسْولُُو اْلَبِشي ْ ْيًما َكِثي ْ
ا بَ ْعُد:  َوالنُُّشْوِر، أَمَّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh    

Ketahuilah, siapa saja yang memperhatikan nikmat-nikmat Alloh  yang 

berlimpah, mengetahui yang lahir dan batin, dan menyadari bahwa itu semua 

hanyalah  semata-mata karunia dan kebaikan Alloh , maka tentu dia akan sangat 

bersyukur kepada-Nya. Satu jenis nikmat Alloh  saja, dia tidak akan mampu 

menghitung dan menilainya, apalagi semua jenisnya. Misalnya, nikmat mata yang 

sehat, akal jernih, telinga yang berfungsi normal, air, udara, oksigen, dan lainnya.  

Jika ini disadari, maka seharusnya seorang hamba mengakui dan mensyukuri 

nikmat-nikmat Alloh tersebut secara sempurna, banyak memuji-Nya, dan malu 

kepada Robb-nya untuk meminta dan melakukan sesuatu yang tidak dicintai dan 

tidak diridhoi-Nya.  

Bahkan rasa malu terhadap Robb-nya ini, termasuk cabang keimanan yang 

paling utama. Dia malu kepada Alloh jika Alloh melihatnya berbuat sesuatu yang 

terlarang atau tidak melakukan apa yang diperintah-Nya. Dengan demikian, dia 

telah bersyukur kepada Alloh  dengan melaksanakan perintah-perintah Alloh dan 

menjauhi larangan-Nya.  
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Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum 

Sebagai seorang yang beriman kepada Alloh  hendaknya kita bersyukur 

kepada apa yang telah diberikan kepada kita, bersyukur kepada Alloh  dan juga 

pandai berterimakasih kepada manusia. Sebagaimana Rosululloh  bersabda: 

  َيْشُكُر النَّاسَ اَل َيْشُكُر اللََّو َمْن اَل 

“Tidak akan bersyukur kepada Alloh, orang yang tidak berterima kasih kepada 

manusia”. (HR. Abu Dawud). 

Dan akhirnya semoga kita semuah dimasukan sebagai golongan hamba-hamba 

Alloh yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat-Nya. Semoga kita semuah 

senantiasa dijauhkan dari segala marabahaya. Amiin.   

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 

ٍد َوَعَلى آلِ   ْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك ْحَِ ُمَُمَّ
ْيدٌ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك ْحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ْيٌع قَ  اَللَُّهمَّ اْغِفرْ  ُهْم َوْاأَلْمَواِت، ِإنََّك َسَِ ْيُب لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْمِمِنْْيَ َواْلُمْمِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ْ رِْيٌب َمُِ
ْعَواِت.  الدَّ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.   اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

ْْيَ اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنسْ    .أَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِْحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.    َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنَّكَ  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  أَْنَت السَّ

. ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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ALLOH  MAHA PENGAMPUN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  ُنُو َوَنْست َ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَد ِ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُوُ  َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي    اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ْسِلُموَن   يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنواْ ات َُّقواْ الّلَو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّ

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ُس ات َُّقوْا َربَُّكُم الَِّذييَا أَي َُّها النَّا ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء  َخَلَقُكم مِّ ِمن ْ
  َتَساءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َوات َُّقواْ الّلَو الَِّذي

اللََّو  ِطعِ َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُ  َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفرْ  آَمُنوا ات َُّقوا اللَّوَ  يَا أَي َُّها الَِّذينَ 
 فَ ْوًزا َعِظيًما  َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفازَ 

  وَ  ةٌ عَ دْ بِ  اتٍ ثَ دَ ُمُْ  لَّ كُ   ا وَ هَ ات ُ ثَ دَ ُمُْ  رِ وْ مُ اأْلُ  رَّ شَ وَ   دٍ مَّ ُمَُ  يِ دْ ىَ  يُ دْ الَْ  رَ ي ْ خَ اهلل وَ  ابُ تَ كِ   ثِ يْ دِ اْلَْ  قَ دَ صْ أَ  نَّ إِ فَ  ،دعْ ا ب َ مَّ أَ 
 ارِ  النَّ ِف  ةٍ لَ اَل ضَ  لَّ كُ َو  ةٌ لَ اَل ضَ  ةٍ عَ دْ بِ  لَّ كُ 

Kaum Muslimin  sidang ju’mat yang berbahagia        

Sesungguhnya Alloh  telah berfirman:   

ىَا 
َ
ٓ أ ّّنِ

َ
  ٤٩ ٱلرَِّحيمُ  ٱۡلَغُفَرُ َجّتِۡئ ِعَتادِٓي أ

“Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa sesungguhnya Aku-lah Yang Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. al-Hijr: 49) 

Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Alloh  telah memerintahkan kepada 

Rosul-Nya Nabi Muhammad  agar beliau mengabarkan kepada manusia, bahwa 

Alloh  memiliki Nama “Al-Ghofur” yang artinya yang Maha Pengampun. Kenapa 

dan untuk apa Alloh  memperkenalkan nama-Nya kepada hamba-hamba-Nya? 

supaya hamba-hamba-Nya bisa mengenal nama Alloh  “Al-Ghofur”. Lantas apa 

keuntungan kita sebagai hamba Alloh  mengenal nama Alloh  “Al-Ghofur” ini?       

Saudaraku kaum Muslimin yang dirahmati Alloh       

Ketahuilah, bahwa dari mengenal nama-nama Alloh , kita akan dapat 

mengambil banyak sekali faidah yang luar biasa agungnya, di antaranya adalah:   
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Bahwa seseorang yang mengenal nama Alloh  Al-Ghofur, maka dia tau 

bahwa Alloh  memiliki sifat pengampun, Alloh  akan senantiasa menyayangi dan 

memberikan ampunan-Nya kepada mereka yang bertaubat dari dosa-dosanya, dan 

mereka juga menyadari bahwa selama ini mereka telah tertipu oleh Iblis yang di 

setiap waktunya selalu menggodanya untuk berhenti meminta ampun dan berputus 

asa dari ampunan Alloh . Alloh  berfirman:       

َٰعَِتادَِي  ِيوَ قُۡل َي ٍِم ََل َتۡقَيُطَاْ ِنو رَّۡۡحَِث  ٱَّلَّ ىُفِس
َ
ٰٓ أ َاْ لََعَ فُ ۡۡسَ

َ
ِه أ َ إِنَّ  ٱللَّ ىََُب َحۡغفُِر  ٱللَّ ًُ  ٱَّلُّ ََ  ۥََجِيًعاه إِىَّ  ٱۡلَغُفَرُ ٌُ

  ٥٣ ٱلرَِّحيمُ 
“Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka 

sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Alloh. Sesungguhnya Alloh 

mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53) 

Kemudian saudaraku Kaum Muslimin yang berbahagia   

Ketika seseorang mengenal nama Alloh  “Al-Ghofuur”, maka ketika dia 

melakukan perbuatan dosa, dia akan segera bertaubat dan menutupinya dengan 

memperbanyak amal sholih, karena amal sholih tersebut telah dijadikan sebagai 

sebab diampuninya semua perbuatan dosa itu.   Sebagaimana firman Alloh :   

ارٞ لَِّهو حَاَب َوَءاَنَو وََعِهَل َصَٰلِٗحا ُثمَّ  ِإَوّّنِ  َخَدىَٰ لََغفَّ ٌۡ   ٨٢ ٱ
“Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman, dan 

beramal sholih, kemudian dia tetap di jalan yang benar.” (QS. Thoha: 82) 

قِمِ 
َ
ةَ  َوأ ََٰ لَ ارِ َطَرََفِ  ٱلصَّ ٍَ ِۡل  َوُزلَٗفا ّنَِو  ٱنلَّ ّيِ يُۡذٌِۡۡبَ  ٱۡۡلََسَنَٰجِ إِنَّ  ٱَّلَّ َٰلِِريَو  اِت   َٔ ٱلسَّ َٰلَِك ذِۡلَرىَٰ لِلذَّ   ١١٤َذ

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan-

perbuatan yang buruk.” (QS. Hud: 114)   

Kemudian saudara Kaum Muslimin yang dirahmati Alloh     

Faidah selanjutnya dari mengenal nama Alloh  “Al-Ghofuur”, bahwa kita, 

diajarkan oleh Alloh , sifat memaafkan kepada sesama, berusaha menutup aib-aib 

dan kesalahan mereka. Kalau kita renungkan, bukankah Alloh  lebih layak untuk 

tidak mengampuni hamba-hamba-Nya yang berbuat salah kepada-Nya, hal ini 

disebabkan pemberian dan karunia Alloh tidak pernah berhenti mengalir 

kepadanya, tetapi dibalas dengan pelanggaran.  

Namun Alloh  tidak demikian, Alloh  tidak ragu untuk memaafkan 

kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Karena itu Alloh  berfirman:    
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مۡ َخيۡ  ۡخُف ٱفَ  َ ٱإِنَّ  ۡصَفۡحه ٱوَ  ٍُ   ١٣ لُۡهۡحِسنِيَ ٱُُيِبُّ  للَّ
“…maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, sesungguhnya Alloh menyukai 

orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Maidah: 13)    

 Rosululloh  bersabda:   

 ةِ امَ يَ لقِ اْ  مَ وْ ي َ  اللَّوُ َوَمْن َستَ َر ُمْسِلًما َستَ َرُه 

“Siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Alloh akan menutup aibnya pada 

hari kiamat”. (HR. Al-Bukhori)   

 

الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم. ،ُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنبٍ َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر الْ 

 

KHUTBAH KEDUA:    

ُنُو إِ  َفاَل  َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئَاِت أَْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ نَّ اْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
ًدا َعْبُدهُ نَّ ُمَُمَّ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد أَ 

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو.  :أَمَّ
Saudaraku Kaum Muslimin yang dimuliakan Alloh    

Beruntunglah kita sebagai umat Rosululloh , karena kepada merekalah Alloh 

 mempermudah taubat dari perbuatan dosa, jika dibandingkan dengan Bani Isroil 

dahulu, mereka sangat berat sekali dalam menjalani proses pertaubatan mereka.  

Alloh  berfirman terkait dengan masalah ini:  

َٓاْ إََِلَٰ ةَارِئُِكۡم فَ  … ْ َفُخَبُ َٓا ىُفَسُكۡم  ٱۡقُخلُ
َ
  ٥٤ …أ

“...Bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian dan bunuhlah diri kalian 

sendiri...” (QS. al-Baqoroh: 54)    

Imam Az-Zuhri  mengatakan, “Tatkala Bani Isroil diperintahkan untuk 
membunuh diri mereka sendiri, maka mereka pergi bersama dengan Musa, lalu 
mereka saling tebas dengan pedang dan saling tusuk menusuk dengan pisau, sedang 
Musa mengangkat kedua tangannya, hingga ketika Alloh menerima taubat mereka, 
mereka pun berhenti saling membunuh dan membuang senjata masing-masing, 
lantas ketika Musa dan kaumnya bersedih, Alloh  berfirman kepada Musa, apa 
yang membuatmu bersedih? Mereka yang terbunuh, mereka akan hidup di sisi-Ku 
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dan dijamin rizkinya, adapun orang yang hidup, maka taubatnya diterima, setelah 
itu Musa dan kaumnya pun bergembira.”    

Tapi untuk umat Rosululloh , Alloh  memberikan kemudahan dalam 

bertaubat, yaitu: 

- Menyesali dari dosa yang telah dilakukan,  

- Berhenti dari dosa tersebut,  

- Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi,   

- Jika terkait dengan hak orang lain, maka ditambahkan dengan meminta maaf 

kepada orang yang bersangkutan, dan mengembalikan hak orang tersebut. 

Semoga Alloh menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertaubat dan 

Alloh mengampuni dosa-dosa kita semua. Aamiin.  

 َتْسِليماً ِإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا 

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم، ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ََِ ْيٌد  ََِ  
ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإب ْ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيدٌ َعَلى ُمَُمَّ ََِ ْيٌد  ََِ  َراِىْيَم، ِإنََّك 

ْعوَاتِ اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْموَاتِ  َُِْيُب الدَّ  ، إِنََّك َسَِْيٌع قَرِْيٌب 

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَن اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْلَُدى َوال   ت ُّ

  اللَُّهمَّ ِإِّنِّ َأْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا، َوِرْزًقا طَيًِّبا، َوَعَماًل ُمتَ َقبَّاًل 

ميَاِن َواَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغاّلً لِّلَِّذيَن آ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ  ب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ َمُنوا رَ َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا َوِلِِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيمُ  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ   َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ  ُسْبَحانَ 
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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IKHLAS 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ُنُو َوَنْستَـْغِفرُُه، َونـَُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّئَ  ِدِه اهللُ إنَّ الـَحْمَد لِّلِو نَـْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ ْْ َْْمالَِنا، َمْن َـَ اِت َأ
ُد َأنَّ ُمـَحمَّداً َفََل ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن َُْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو،  َْ ُد َأن الَّ ِإَلَو ِإالَّ اهلل َوْحَدُه اَل َشرََِْك َلُو َوَأْش َْ َوَأْش

 َْْبُدُه َوَرُسولُو
ا الَِّذََن آَمُنوا اتّـَُقوا اللََّو َحقَّ تـَُقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ  َْ َّـُ  ََا َأ

ا النَّاُس اتّـَُقوا َْ َّـُ ا َوبَ  ََا َأ َْ ا َزْوَج َْ َُْما رَِجااًل َكِثريًاَربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َوِنَساًء  ثَّ ِمنـْ
ََْلْيُكْم َرِقيًبا  َواتّـَُقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن 

ا الَِّذََن آَمُنوا  َْ َّـُ َْْماَلُكْم َوَـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن َُِطِع اللََّو  اتّـَُقوا اللََّو َوُقوُلوا قَـْواًل َسِدًَداََا َأ َُْصِلْح َلُكْم َأ
َِْظيًما  : أَمَّا بـَْعدُ   .َوَرُسوَلُو فَـَقْد َفاَز فَـْوزًا 

َِْث ِكَتاُب اهلِل، َوَخيـَْر اْْلَْدِي َىْدُي  ا، وَُكلَّ  صلى اهلل ْليو وسلم ُمَُمَّدٍ َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْد َْ َوَشرَّ ْاْلُُمْوِر ُُمَْدثَاتـُ
ٍَْة َضَلََلٌة، وَُكلَّ َضََلَلٍة ِف النَّارِ  ٌَْة، وَُكلَّ ِبْد  ُُمَْدثٍَة ِبْد

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada 

Alloh  yang telah memberi kita nikmat, anugerah dan waktu sehingga kita 

dikumpulkan ditempat yang mulia ini. Sholawat serta salam tetap selalu kita 

curahkan kepada Nabi Muhammad  yang telah membawa kebenaran dan 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang benerang. Dan 

atas kegigihan beliau sehingga Islam dapat kita rasakan.    

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Jangan pernah kita remehkan amal apapun yang telah kita kerjakan bila 

dilakukan dengan niat yang ikhlas, karena amal sedikit jika dibarengi dengan niat 

ikhlas, maka akan menjadi banyak pahalanya. Ikhlas memang merupakan amalan 

hati yang paling utama, paling penting, paling tinggi, dan paling pokok. Ikhlas 

merupakan hakikat agama dan kunci dakwah para rosul sejak dahulu.  

Alloh  berfirman:   

ٓٓ ِِٓلَۡعُتُدوآَْٓوَنا ِمُرٓوآْإَِّلا
ُ
َٓأ لَٰوةَُٓحَيَفآَءَٓويُقِيُهوآْٓٱّلِيوَُُٓمۡلِِصنَيََٓلُٓٓٱّللا َلٰوَة َٓويُۡؤتُوآْٓٱلصا   ٥ٓٱۡلَقّيَِهثَِوَذٰلَِكٓدِيُوٓٓٱلزا
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“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Alloh dengan 

memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan 

supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah 

agama yang lurus.” (QS. al-Bayyinah: 5)   

Alloh  juga berfirman:     

ََّلٓ
َ
ِٓٓأ  ٓٱۡۡلَالُِصٓ ٓٱّلِيوُّٓلِلا

“Ingatlah, hanya kepunyaan Alloh agama yang bersih dari syirik.” (QS. az-Zumar: 3)  

Kaum Muslimin rohimakumulloh       

Ikhlas adalah jiwa ataupun inti ibadah. Ibnu Hazm  telah mengatakan bahwa 

niat ikhlas adalah rahasia ibadah. Fungsi ikhlas dalam amal perbuatan sama dengan 

kedudukan ruh pada jasad. Oleh karena itu, mustahil suatu amal ibadah dapat 

diterima bila tanpa ikhlas, sebab kedudukannya sama dengan tubuh yang sudah 

tidak bernyawa.  Tulus tidaknya niat adalah pokok yang melandasi diterima dan 

ditolaknya amal perbuatan dan yang mengantarkan pelakunya memperoleh 

keberuntungan atau kerugian. Tulus tidaknya niat adalah jalan yang mengantarkan 

ke surga atau ke neraka, karena sesungguhnya cacat dalam berniat akan 

menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, sedang merealisasikannya dengan 

baik akan menghantarkan pelakunya ke dalam surga.   

Orang yang ikhlas adalah dia yang tidak peduli meskipun semua penghargaan 

dari orang lain lenyap, demi meraih kebaikan hubungan hatinya dengan Alloh ,, 

sedang dia tidak menginginkan sama sekali ada orang lain yang mengetahui amal 

kebaikannya, meskipun seberat biji sawi. Alloh , telah berfirman: 

ٓٓقُۡلٓ ِٓرَّبِ َٓصََلِِتَٓونُُسِِكَٓوََمۡيَاَيَٓوَمَهاِِتّٓلِلا ُلٓٓٓۥ ََشِيَكََٓلََُّٓٓلٓ ١٦٢ٓٱۡلَعٰلَِهنيَٓإِنا وا
َ
ىَا۠ٓأ
َ
مِۡرُتَٓوأ

ُ
  ١٦٣ٓٱلُۡهۡسلِِهنيََٓوبَِذٰلَِكٓأ

“Katakanlah: sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, hanya untuk 

Alloh, Robb semesta alam; tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang 

diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan 

diri kepada Alloh.” (QS. al-An‘am: 162-163)   

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Sehubungan dengan ikhlas, Fudhoil bin ‘Iyadh  pernah ditanya: “ Apakah 

yang dimaksud ikhlas dan benar dalam ibadah?” Fudhoil  menjawab: 

“Sesungguhnya amal perbuatan itu meskipun benar tetapi tidak ikhlas, maka tidak 

akan diterima, begitu juga halnya jika dilakukan dengan ikhlas tapi tidak benar, 

maka tidak diterima pula. Jadi amal perbuatan harus dilakukan dengan ikhlas dan 

benar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah hanya dikerjakan karena Alloh, dan 

dimaksud dengan benar ialah dilakukan sesuai dengan tuntunan Rosululloh .   
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 َىَذا قَـْوِلْ  أَقـُْولُ . اْلَِْكْيمِ  َوالذِّْكرِ  ْاآلََاتِ  ِمنَ  ِفْيوِ  ِبَا َوِإَّاُكمْ  َونـََفَعِنْ  اْلَعِظْيِم، اْلُقْرآنِ  ِف  َوَلُكمْ  ِلْ  اهللُ  بَاَركَ 
 الّرِحْيمِ  اْلَغُفْورُ  ُىوَ  ِإنّوُ  َفاْستَـْغِفُرْوهُ  َواْلُمْسِلَماتِ  اْلُمْسِلِمْيَ  َوِلَسائِرِ  َوَلُكمْ  ِلْ  اْلَعِظْيمَ  اهللَ  َوَأْستَـْغِفرُ 

 

KHUTBAH KEDUA: 

نُوُ  ََنَْمُدهُ  لِلَّوِ  اْلَْْمدَ  نَّ إِ  َْْمالَِنا، َسيَِّئاتِ  َوِمنْ  أَنـُْفِسَنا ُشُرْورِ  ِمنْ  بِاهللِ  َونـَُعوذُ  َوَنْستَـْغِفرُهْ  َوَنْسَتِعيـْ ِدهِ  َمنْ  َأ ْْ  َفَلَ  اهللُ  َـَ
َْدُ . َلوُ  َىاِديَ  َفَلَ  َُْضِللْ  َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَّ  دُ  َلوُ  َشرَِْكَ  الَ  َوْحَدهُ  اهللُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  الَ  َأنْ  َوَأْش َْ  َوَرُسْوُلوُ  َْْبُدهُ  ُمَُمًَّدا َأنَّ  َوَأْش

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Kedudukan orang-orang yang memiliki keikhlasan di dalam hati-hati mereka, 

berbeda halnya dengan orang yang berkarakter sebaliknya yang selalu berhasrat 

memamerkan amalnya. Sesungguhnya Alloh , mencela mereka dan menyebutkan 

kesudahan bagi mereka melalui ayat-ayat-Nya. Alloh , berfirman:     

ۡنَياَوَنوََٓكَنٓيُرِيُدَٓحۡرَثٓٓۦ ِِٓفَٓحۡرثًِِٓٓۥىَزِۡدََٓلُٓٓٱٓأۡلِخَرةََِٓكَنٓيُرِيُدَٓحۡرَثَٓٓنو ٓٱٓأۡلِخَرةِِِٓفٓٓۥِنۡيَهآَوَنآََلُٓٓۦىُۡؤتًِِٓٓٱلُّ
  ٢٠ِنوٓىاِصيٍبٓ

“Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan Kami 

tambahkan keuntungan baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan 

dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak 

ada baginya suatu bagian pun di akhirat.” (QS. asy-Syuro’: 20)     

Akan tetapi, Alloh , memuji orang-orang yang ikhlas melalui ayat-ayat 

berikut: 

ٓ ۡوٓإِۡصَلِٰۢحَٓبنۡيَ
َ
ۡوَٓنۡعُروٍفٓأ

َ
َمَرٓةَِصَدقٍَثٓأ

َ
َٓنۡوٓأ َۡوىُٰهۡمٓإَِّلا ّٓنِوَّٓنا ِِٓفَٓلثِۡيٖ َٓخۡۡيَ

ٓٱةۡتَِغآءََٓوَنوَٓيۡفَعۡلَٓذٰلَِكٓٓٱنلااِسٓ َّلا
َِٓمۡرَضاِتٓ ۡجًرآَعِظيٗهآٓٱّللا

َ
  ١١٤فََسۡوَفٓىُۡؤتِيًِٓأ

“Tidak ada kebaikan pada bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari 

orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma’ruf atau 

mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian 

karena mencari keridhoan Alloh, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang 

besar.” (QS. an-Nisa’: 114)     

Sehubungan dengan ini Rosululloh  telah bersabda: 

َْْماُل بِالنـِّيَّاتِ  َا اْْلَ  إَّنَّ
“Sesungguhnya semua amal perbuatan itu hanya dinilai berdasarkan niat masing-

masing” (HR. al-Bukhori)     
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Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Dalam hadis ini, Rosululloh  telah mengajarkan kepada kita kedudukan niat 

dalam segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, baik dalam mengerjakan sholat, 

puasa, haji, maupun ibadah lainnya.  Maka, kerjakanlah semua itu dengan niat ikhlas 

semata-mata karena Alloh . 

Karena niat ikhlas memiliki banyak fungsi diantaranya: 

Pertama: Jalan selamat hanya bisa diraih dengan ikhlas.  

Kedua: Kehidupan dan terbebasnya hati dari kesedihan di dunia ini tidak dapat 

direalisasikan kecuali dengan keikhlasan. Sebagaimana sabda Nabi :    

“Barangsiapa yang tujuan utamanya adalah meraih pahala akhirat, niscaya Alloh 

akan menjadikan kekayaan berada di dalam hatinya, menghimpunkan baginya 

semua potensi yang dimilikinya, dan dunia akan datang sendiri kepadanya seraya 

mengejarnya. Sebaliknya, barangsiapa yang tujuan utamanya adalah meraih dunia, 

niscaya Alloh akan menjadikan kemiskinannya berada di depan matanya, 

membuyarkan semua potensi yang dimilikinya, dan dunia tidak mau datang sendiri 

kepadanya, kecuali menurut apa yang telah ditakdirkan untuknya”. (HR. at-Tirmidzi) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Demikian apa yang bisa khotib sampaikan pada khutbah jumat kali ini, semoga 

apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat khususnya pada diri khotib pribadi 

dan umumnya untuk jamaah sekalian.  

ََْلْيِو  ََْن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا  اَ الَِّذ َُّْ ََْلى النَِّبِّ، ََا َأ  .َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًماِإنَّ اهلَل َوَمََلِئَكَتُو ََُصلُّْوَن 

ََْلى آِل ِإبـَْراِىْيَم، ِإنَّكَ  ََْلى ِإبـَْراِىْيَم َو ََْلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما َصلَّْيَت  ََْلى ُمَُمٍَّد َو ُْمَّ َصلِّ  ْيٌد.اَللَّ ََِ ْيٌد  ََِ   

ََْلى ِإبـَْراِىْيَم  ََْلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما بَارَْكَت  ََْلى ُمَُمٍَّد َو ْيدٌ َوبَارِْك  ََِ ْيٌد  ََِ ََْلى آِل ِإبـَْراِىْيَم، ِإنََّك   .َو

ُْْم َوْاَْلْمَواتِ  ُْمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَ َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَ َواْلُمْؤِمَناِت اَْْلْحَياِء ِمنـْ َْوَاتِ  ،اَللَّ َُِْيُب الّد  .إِنََّك َسَِْيٌع قَرٌَِْب 

ميَاِن َواَل ََتَْعْل ِف قـُُلوبَِنا ِغَّلً لِّلَِّذََن آَمُنوا َربّـََنا ِإنَّكَ َربّـََنا اْغِفْر َلَنا  ْخَوانَِنا الَِّذََن َسبَـُقونَا بِاِْلِ  َرُؤوٌف رَِّحيمٌ  َوِلِِ

َْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرَِنَ  ََ  َربّـََنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن َّلَّْ تـَْغِفْر َلَنا َوتـَْر

ََْذاَب الّناِر. َربـََنا ءَ   اتَِنا ِف الّدنـَْيا َحَسَنًة َوِف ْاَْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا 

ْرَسِلْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْيَ.
ُ
ََْلى امل َْمَّا ََِصُفْوَن َوَسََلٌم   ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة 
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  TAWAKAL 

 (Kunci Kekuatan dan Kelapangan Hati Seorang Mukmin) 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

نُُوََّوَنْستَ ْغِفرُُهََّونَ ُعْوُذَّبِاهلِلَِّمْنَُّشُرْوِرَّ ن َّ ُمِضل ََّمْنَّيَ ْهِدِهَّاهللََّفاَلَّ أَنْ ُفِسَناََّوَسيَِّئاِتََّأْعَمالَِنااْلَْْمَدَّهلِلَََّنَْمُدُهََّوَنْسَتِعي ْ
َُُم دا ََّعُْْدهََّوَرُسْولُوََُّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َّ َّ 

﴿َّ َّال ِذيَن َّأَي َُّها َُّمْسِلُمونَّيَا ََّوأَنْ ُتْم َِّإال  َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو ََّحق  َّالل َو َّات  ُقوا َّال ِذيَّ﴿.﴾آَمُنوا َّرَب ُكُم َّات  ُقوا َّالن اُس َّأَي َُّها يَا
َّ ََّوات  ُقوا ََّوِنَساء  ََّكِثري ا َّرَِجاال  َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََّخَلَقُكْم َّال ِذيََّتَساَءُلوَن الل َو

َّالل َوََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيْ ا ا﴿.﴾َواْْلَْرَحاَمَِّإن  ََّسِديد  ُيْصِلْحََّلُكْمََّأْعَماَلُكْمََّّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َوََّوُقوُلواَّقَ ْوال 
اَويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطِعَّالل َوََّوَرُسولََّ َّ﴾.ُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوز اََّعِظيم 

َّبَ ْعدَّ َُُم دٍََّّ:أَم ا َّ ََّىْدُي َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق َّوسلمََّفِإن  َّعليو َّاهلل َّْاْلُُمْوِرََّّصلى َوَشر 
َُُْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َّ.َُُْدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh    

Seringkali dijumpai dalam al-Qur’an, Alloh  menyandingkan antara tawakal 

dengan keimanan. Hal ini menandakan bahwa tawakal merupakan perkara yang 

sangat agung, yang tidak dimiliki kecuali oleh orang-orang mukmin. Ia adalah 

bagian dari ibadah hati yang akan membawa pelakunya ke jalan-jalan kebahagiaan 

di dunia dan akhirat.  

Diantara ayat al-Qur’an yang menjelaskan tentang tawakal kemudian disandingkan 

dengan keimanan adalah surat al-Ma’idah ayat 11: 

َهَٱتَُّقيا َوَ  ََٱللَّ  هَو لَع   ََٱللَّ ه
َّكَّ   ١١َٱلُۡهۡؤنهُنينَ ف ۡلي ت ي 

“Dan bertakwalah kepada Alloh, serta hanya kepada Alloh sajalah orang-orang 

mukmin itu hendaknya bertawakkal.”  

Kemudian dalam surat al-Anfal ayat 2, Alloh  berfirman:   

ا هيوَ َٱلُۡهۡؤنهُنينَ َإهنَّه  ََٱَّلَّ َُذلهر  ا َُإهذ  َُٰتهََُٱللَّ َء اي  ۡيىهۡم
ل  َع  هي ۡت َتُل َِإَوذ ا َُقلُيُبُىۡم ل ۡت هىهۡمََۥو جه ب  َر  َٰ

َو لَع   َٰٗنا َإهيم  ۡتُىۡم ز اد 
َ ُين  َّكَّ ت ي   ٢َي 
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َ
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama 

Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah 

iman mereka (karenanya), dan Hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Sebelum kita membahas lebih dalam tentang tawakal, maka  kita perlu tau 

hakikat tawakal itu sendiri, dan para ulama telah mendefinisikan arti dari kata 

tawakal, diantara definisi yang disampaikan ulama yaitu: 

Imam Ibnu Rojab  berkata, “Hakikat tawakal adalah hati benar-benar 

bergantung kepada Alloh dalam rangka memperoleh maslahat (hal-hal yang baik) 

dan menolak mudhorot (hal-hal yang buruk) dari perkara dunia maupun akhirat”. 

Syaikh Ibnu ‘Utsaimin  berkata, “Tawakal adalah menyandarkan 

permasalahan kepada Alloh dalam mengupayakan yang dicari dan menolak apa-apa 

yang tidak disenangi, disertai percaya penuh kepada Alloh Ta’ala dan juga 

menempuh sebab yang diizinkan syari’at.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Tawakal bukanlah pasrah tanpa usaha. Jika kita perhatikan dari definisi 

sebelumnya para ulama menjelaskan bahwa tawakal harus dibangun di atas dua hal 

pokok yaitu bersandarnya hati kepada Alloh dan mengupayakan sebab yang 

dihalalkan. Oleh karena itu, siapa saja yang hanya berupaya menempuh sebab saja 

namun tidak bersandar kepada Alloh, maka berarti ia cacat imannya. Dan siapa 

yang bersandar kepada Alloh namun tidak berusaha menempuh sebab yang 

dihalalkan, maka terdapat kelemahan dalam akalnya. 

Tawakal bukanlah pasrah tanpa berusaha, namun harus disertai ikhtiar atau 

usaha. Rosululloh  telah memberikan contoh tawakal yang disertai usaha yang 

memperjelas bahwa tawakal tidak lepas dari ikhtiar dan penyandaran diri kepada 

Alloh .  

Dari Umar bin Khottob  berkata, bahwa Nabi  bersabda: 

“Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Alloh, sungguh Alloh akan 

memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung 

tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam 

keadaan kenyang.” (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan al Hakim) 

َّاْلَِْكْيمَََّّوالذِّْكرََِّّْاآليَاتََِّّمنََِّّفْيوََِِّّبَاََّوِإي اُكمَََّّْونَ َفَعِنََّّْاْلَعِظْيِم،َّاْلُقْرآنََِّّفَََّّوَلُكمََِّّْلََّّْاهللََُّّبَاَركَّ ََّىَذاَّقَ ْوِلََّّْأَقُ ْولَّ.
  الّرِحْيمََّّاْلَغُفْورََُّّىوََِّّإنّوَََُّّفاْستَ ْغِفُرْوهَََُّّواْلُمْسِلَماتََّّاْلُمْسِلِمْيَََّّوِلَسائِرَََِّّوَلُكمََِّّْلََّّْاْلَعِظْيمَََّّاهللََََّّوَأْستَ ْغِفرَّ
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KHUTBAH KEDUA: 

نُوََََُّّنَْمُدهََُّّلِل وََِّّاْلَْْمدََّّن َّإَِّ ََّفالَََّّاهللََُّّيَ ْهِدهَََِّّمنَََّّأْعَمالَِنا،ََّسيَِّئاتَََّّوِمنََّّْأَنْ ُفِسَناَُّشُرْورََِِّّمنََّّْبِاهللَََِّّونَ ُعوذَََُّّوَنْستَ ْغِفرُهَََّّْوَنْسَتِعي ْ
ََّلوَََُّّىاِديَََّّفالَََُّّيْضِللَََّّْوَمنَََّّْلوََُُّّمِضل َّ اََّأن َََّّوَأْشَهدَََّّلوَََُّّشرِْيكََّّالََََّّوْحَدهََُّّاهللََُِّّإال ََِّّإَلوَََّّالََََّّأنَََّّْوَأْشَهدَّ. ََّعُْْدهَََُُُّّم د 

َّأَم اَّبَ ْعدَََََُّّّّوَرُسْولُو
Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Tawakal bagi seorang mukmin amatlah penting karena Apabila seorang 

hamba bertawakal kepada Alloh dengan benar-benar ikhlas dan terus mengingat 

keagungan Alloh, maka hati dan akalnya serta seluruh kekuatannya akan semakin 

kuat mendorongnya untuk melakukan semua amalan. Dengan besarnya tawakal 

kepada Alloh akan memberikan keyakinan yang besar sekali bahkan membuahkan 

kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan dan ujian yang berat. 

Sebagaimana Alloh  berfirman:  

ََِإَون ۡسك  َُي ۡهس  ََُٱللَّ َل  ف  شه ََك  َف َل  ّٖ هُض  ۡضلهههََۥ ة َلهف  ا دَّ َر  ۡۡيَّٖف َل 
َِبه  ِإَونَيُرهۡدك  ََۖ َُوي  َإهَّلَّ هههََۦه يُبَة ا ُءَنهۡوََۦيُصه وَي ش  ن 

َعهت ادهههَ ََۦه ُفيرَُو ُوي  يمََُٱۡلغ    ١٠٧َٱلرَّحه
“Jika Alloh menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, maka tidak ada yang 

dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Alloh menghendaki kebaikan bagi 

kamu, maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. dia memberikan kebaikan itu 

kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah yang 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Yunus: 107)   

Dan tawakal yang sebenarnya kepada Alloh  akan menjadikan hati seorang 

mukmin ridho kepada segala ketentuan dan takdir Alloh , yang ini merupakan ciri 

utama orang yang telah merasakan kemanisan dan kelezatan iman. Sebagaimana 

sabda Rosululloh   dalam hadis riwayat Imam Muslim: 

“Akan merasakan lezatnya iman, orang yang ridho dengan Alloh  sebagai Robb-

nya dan islam sebagai agamanya serta Nabi Muhammad  sebagai rosulnya.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Kita harus paham betul tawakal yang benar dan jangan sampai kita terjatuh 

atau tergelincir kedalam tawakal yang salah, karena Kesalahan dalam memahami 

dan mengamalkan tawakal akan menyebabkan rusaknya iman dan bisa 

menyebabkan terjadi kesalahan fatal dalam agama, bahkan bisa terjerumus dalam 

kesyirikan, baik syirik akbar (syirik besar) maupun syirik asghor (syirik kecil). 

Kesalahan dalam tawakal yang menyebabkan seseorang terjerumus dalam 

syirik akbar adalah ketika seseorang bertawakal kepada selain Alloh, dalam perkara 
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yang hanya mampu diwujudkan oleh Alloh . Misalnya: bertawakal kepada 

makhluk dalam perkara kesembuhan dari suatu penyakit, bersandar kepada 

makhluk agar dosa-dosanya diampuni atau bertawakal kepada makhluk dalam 

perkara kebaikan akhirat atau bertawakal dalam meminta anak sebagaimana yang 

dilakukan para penyembah kubur.   

Adapun jenis kesalahan tawakal yang termasuk dalam syirik asghor adalah 

bertawakal kepada selain Alloh  yang Alloh  memberikan kemampuan kepada 

makhluk untuk memenuhinya. Misalnya: bertawakalnya seorang istri kepada suami 

dalam perkara nafkahnya, bertawakalnya seorang karyawan kepada atasannya. 

Baik syirik akbar maupun asghor keduanya merupakan dosa besar yang tidak akan 

terampuni selama pelakunya tidak bertaubat darinya. 

Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa kesempurnaan iman dan tauhid 

seorang hamba ditentukan oleh sejauh mana ketergantungan hatinya kepada Alloh 

 semata dan upayanya dalam menolak segala sesembahan dan tempat berlindung 

selain-Nya. Jika kita yakin bahwa hanya Alloh  satu-satunya yang menguasai hidup 

dan mati kita, mengapa kita menyandarkan hati kita kepada makhluk yang lemah 

yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudhorot kepada kita? 

Semoga Alloh  selalu merahmati dan meridhoi kita, dan meneguhkan 

hidayah-hidayah keimanan kita. Amiin. 

اِإن َّاهلَلََّوَماَلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبِّ،َّيَاَّأَيُّهاَّال ِذْيَنََّءا  .َمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِلْيم 

َُُم ٍدََّكَماََّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَم،َِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ ََّصلِّ ْيٌد.ََّوبَارِْكَّاَلل ُهم  ََِ َّ ْيٌد ََِ َّ
َُُم ٍدََّكَماَّبَاَرَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ْيدََّعَلىَّ ََِ ْيٌدَّ ََِ  .ْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَم،َِّإن َكَّ

َُِْيُبَّالّدَعَواتََّّ،اَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْيَََّواْلُمْسِلَماِت،ََّواْلُمْؤِمِنْيَََّواْلُمْؤِمنَاِتَّاَْْلْحيَاِءَِّمن ُْهْمََّواْلَْمَواتَّ ْيٌعََّقرِْيٌبَّ  .إِن َكََّسَِ

ميَاِنََّواَلَََّتَْعْلَِّفَّقُ ُلوبَِناَِّغاّل َّلِّل ِذيَنَّآ ْخَوانَِناَّال ِذيَنََّسَْ ُقونَاَّبِاِْلِ  َمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُؤوٌفَّر ِحيمٌََّرب  َناَّاْغِفْرََّلَناََّوِلِِ

َِّمَنَّا َْناََّلَنُكوَنن  ََ َّتَ ْغِفْرََّلَناََّوتَ ْر  ْْلَاِسرِينََّرب  َناَّظََلْمَناَّأَنُفَسَناََّوِإنََّّلْ 

ََّربَ َناََّءاتَِناَِّفَّالّدنْ َياََّحَسَنة ََّوِفَّْاَْلِخَرِةََّحَسَنة ََّوِقَناََّعَذاَبَّالّناِر.َّ

َّاْلَعَلِمْيَ. ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْيَ
ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ُسَْْحاَنََّربَِّكََّربِّ
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SABAR PERISAI SEORANG MUKMIN  
 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 ْولُوََُّىاِدَيََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرسَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلَّ

ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونَّ﴿ َِّإال  ََّواَلَََّتُوُتن  َّتُ َقاتِِو َّالل َوََّحق  َّات  ُقوا َّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنوا َّ﴿.َّ﴾يَا ََّرب ُكُمَّال ِذيَّيَا أَي َُّهاَّالن اُسَّات  ُقوا
ََّوبََّ ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن ََّخَلَقُكْم ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما َِّبِوَّث  َّال ِذيََّتَساَءُلوَن َّالل َو ََّوات  ُقوا َوِنَساًء

َّالل َوََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا ُيْصِلْحََّلُكْمَّأَْعَماَلُكْمََّّاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّالل َوََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًدايََّ﴿.َّ﴾َواْْلَْرَحاَمَِّإن 
ََّّ﴾فَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوًزاََّعِظيًماََّويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطِعَّالل َوََّوَرُسوَلوَُّ

َّبَ ْعدَّ ََّّ،أَم ا َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق َّْاْلُُمْوِرََّفِإن  ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ََّىْدُي َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر اهلِل،
 ُُمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh       

Sesungguhnya Alloh  telah menjadikan sabar sebagai bekal seorang 

mukmin. Ia bagaikan kuda yang tidak pernah tergelincir, pedang yang tidak pernah 

berkarat, pasukan yang tak pernah terkalahkan, dan benteng yang sangat kokoh 

yang tak dapat dirobohkan. Sabar tak ubahnya bagaikan kendaraan yang tidak akan 

menyesatkan penunggangnya. Sabar dan kemenangan  bagaikan saudara kandung, 

karena datangnya kemenangan adalah berkat kesabaran. Sabar lebih menolong 

pelakunya daripada bantuan  yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan segala 

peralatan  dan jumlah yang banyak.    

Kedudukan sabar dalam mencapai keberhasilan sama halnya dengan kepala 

bagi sosok tubuh. Sabar adalah jalan menuju kepada kesuksesan  dan kebahagian. 

Sabar adalah suatu keutamaan yang diperlukan oleh manusia, baik dalam urusan 

agama maupun dunianya. Kedaan manusia adakalanya harus bersabar terhadap 

perintah yang wajib dilakukan dan dilaksanakan olehnya, bersabar terhadap taqdir 

yang tak bisa terelakan dari dirinya, dan bersabar terhadap nikmat yang 

mengharuskannya bersyukur kepada Alloh  yang telah memberikannya nikmat 

tersebut. Apabila keadaan-kedaan ini tidak dapat terpisahkan darinya, maka sabar 

merupakan  suatu keharusan baginya sepanjang hayatnya. 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Hidup ini tidak akan baik dan lurus, kecuali dengan kesabaran. Sabar 

merupakan obat penawar terhadap segala mcam problema di dunia yang penuh 

cobaan ini. Sabar adalah bekal yang sangat diperlukan oleh seorang mujahid apabila 

pertolongan datang terlambat kepadanya. Sabar adalah bekal yang sangat 

diperlukan oleh seorang da’i manakala manusia terlihat lambat merespon 

seruannya. Sabar adalah bekal yang diperlukan oleh seorang alim saat ilmu mulai 

diasingkan, baik oleh orang besar maupun orang kecil, laki-laki maupun wanita. 

Dengan bekal sabar, mereka memperoleh pegangan; mereka memperoleh 

perlindungan darinya, dan dengan sabar mereka dapat meraih apa yang mereka 

cita-citakan. Tentang keutamaan sabar ini, Alloh  berfirman:   

َِِّٰبِيَو .… ِ ٱلص  م ١٥٥َوبَّّشِ ٍُ َصََّٰبۡج
َ
ِيَو إَِذآ أ آ إََِلًِۡ َرَِّٰجُعََن ٱَّل  ِ ِإَون  َٓاْ إِى ا ّلِِل  ُ ِصيَبةٞ َقال َّٰٞت ١٥٦نُّ ٍِۡم َصلََو ۡي

ْوَلَٰٓئَِك َعلَ
ُ
أ

َجُدوَن  ٍۡ ُم ٱلُۡه ٌُ ْوَلَٰٓئَِك 
ُ
ۖٞ َوأ ٍِۡم َورَۡۡحَةٞ ِ ّب  ١٥٧ّنِو ر 

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. (Yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Innaa lillaahi 

wa innaa ilaihi rooji'uun". (Sesungguhnya kami adalah milik Alloh dan hanya 

kepada-Nya kami akan kembali)Mereka itulah yang mendapatkan pujian dari Robb 

mereka dan rahmat yang besar, mereka itulah orang-orang yang mendapat 

hidayah.” (QS. al-Baqoroh: 155-157)      

Dan juga dalam firman Alloh  surat al-Qoshosh ayat 54: 

ّيِئََة  واْ َويَۡدرَُءوَن بِٱۡۡلََسَيةِ ٱلس  َتۡۡيِ بَِها َصَِبُ ر  م ن  ٌُ ۡجَر
َ
َن أ َۡ ْوَلَٰٓئَِك يُۡؤثَ

ُ
ۡم يُيفُِقََن أ ٍُ ا َرزَۡقَنَّٰ   ٥٤َوِمه 

“Orang-orang yang sifatnya telah hadir tersebut diberi pahala amal perbuatan 

mereka dua kali; atas iman  mereka kepada kitab mereka dan atas iman mereka 

kepada al-Qur’an, karena kesabaran mereka. Dan di antara sifat-sifat mereka 

adalah bahwa mereka menolak keburukan dengan kebaikan, mereka 

menginfakkan sebagian dari apa yang Kami izinkan kepada mereka di jalan 

kebaikan dan kemuliaan” 

ََّوِإي اكَُّ ََّونَ َفَعِِنْ َّاْلَعِظْيِم، َّاْلُقْرآِن َِّف ََّوَلُكْم َِّلْ َّاهلُل ََّىَذاَّبَاَرَك َّقَ ْوِلْ َّأَقُ ْوُل َّاْلَِْكْيِم. ََّوالذِّْكِر َّْاآليَاِت َِّمَن َِّفْيِو َِّبَا ْم
ََّواْلُمْسِلَماِتََّفاْستَ ْغِفُرْوُهَِّإنُّوَُّىَوَّاْلَغُفْوُرَّالّرِحْيمَََّّوَأْستَ ْغِفُرَّاهللََّ   اْلَعِظْيَمَِّلََّْوَلُكْمََّوِلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْْيَ
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KHUTBAH KEDUA:  

َّإَِّ نُُوََّوَنْستَ ْغِفرُْهََّونَ ُعوُذَّبِاهلِلَِّمْنَُّشُرْوِرَّأَنْ ُفِسَناََّوِمْنََّسيَِّئاِتَّن  َأْعَمالَِنا،ََّمْنَّيَ ْهِدِهَّاهلُلََّفالَّاْلَْْمَدَّلِل ِوَََّنَْمُدُهََّوَنْسَتِعي ْ
َّوََّ َِّإال َّاهلُل َِّإَلَو َّاَل ََّأْن ََّوَأْشَهُد ََّلُو. ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيْضِلْل ََّوَمْن ََّلُو ََّعْبُدهَُّمِضل  َُّمَُم ًدا ََّأن  ََّوَأْشَهُد ََّلُو ََّشرِْيَك َّاَل ْحَدُه

َّ:َّأَم اَّبَ ْعدََّّ،َوَرُسْولُو
Kaum Muslimin rohimakumulloh    

Telah kita ketahui bersama, kedudukan dan keagungan sifat sabar yang mana 

sifat ini amatlah penting bagi setiap mukmin. Namun perlu diketahui juga definisi 

sabar itu sendiri. 

Sabar menurut pemahaman bahasa artinya menahan dan mencegah diri. Alloh  

 telah berfirman: 

ۖۥٞ  ًُ ٍَ م بِٱۡلَغَدوَّٰةِ َوٱۡلَعِشِّ يُرِيُدوَن وَۡج ٍُ ِيَو يَۡدُعََن َرب    ٢٨ ...َوٱۡصِِبۡ َنۡفَسَك َنَع ٱَّل 
“Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Robbnya 

dipagi dan petang hari dengan mengharap keridhaan-Nya.” (QS. Al-Kahfi: 28)  

Adapun sabar menurut pengertian syari’at ialah menahan diri untuk tetap 

mengerjakan sesuatu yang disukai oleh Alloh atau menahan diri dari melakukan 

sesuatu yang dibenci oleh-Nya. Dengan kata lain, sabar ialah bertahan dalam suatu 

perkara yang diperintahkan Alloh dan menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang 

dilarang oleh-Nya. Dengan demikian, dalam makna sabar terkandung pengertian 

mencegah, tetap dalam pendirian dan keengganan. 

Berdasarkan keterangan diatas,dapat disimpulkan bahwa sabar itu ada tiga 

macam, yaitu sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Alloh, Sabar dalam 

meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir  yang membuat pedih. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Setelah kita mengetahui kedudukan dan definisi sabar maka yang tak kalah 

penting yang harus kita ketahui adalah faktor-faktor yang menunjang  kesabaran itu 

sendiri. Diantaranya adalah: 

1. Mengenali watak dan tabi’at kehidupan dunia yang memang penuh dengan 

penderitaan dan susah payah. Alloh  menciptakan manusia berada dalam 

kondisi tersebut. Dia akan berkerja sungguh-sungguh menuju Robbnya. Maka 

pasti dia akan  menemui-Nya. Sesungguhnya penderitaan, kekeruhan, dan 

berbagai macam cobaan itu termasuk watak dari kehidupan dunia ini. 

Sehubungan dengan hal ini, Alloh   telah berfirman: 
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َِۡف َوٱۡۡلَُِع َونَقۡ  ءٖ ّنَِو ٱۡۡلَ ى ُكم بَِشۡ ََ َِِّٰبِيَو َوََلَۡبلُ ِ ٱلص  ىُفِس َوٱثل َهَرَِّٰتِۗ َوبَّّشِ
َ
َِّٰل َوٱۡۡل ۡنَو

َ
  ١٥٥ٖص ّنَِو ٱۡۡل

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqoroh: 155)  

2. Mengimani bahwa dunia seluruhnya adalah milik Alloh . Dia memberikan 

kepada siapa yang dikehendakinya dan mencegah dari siapa yang 

dikehendakinya. 

ِ َوَنا بُِكم ّنِو ّنِۡعَهةٖ فَِهَو   ٱّلِل 
“Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka datangnya dari Alloh.” (QS. An-Nahl: 53)     

3. Mengenali ganjaran dan pahala dari sikap sabar. Alloh  telah berfirman: 

َّٰرُ  ىَۡه
َ
ا ٱۡۡل ٍَ م ّنَِو ٱۡۡلَي ةِ ُغَرٗفا ََتۡرِي ِنو ََتۡجِ ٍُ َِئي  َّ َّٰلَِحَِّٰت ََلَُب َاْ ٱلص  َاْ وََعِهلُ ِيَو َءاَنُي ۡجُر َوٱَّل 

َ
ا  ىِۡعَم أ ٍَ ِيَو ِِي ِِ َََّٰٰ 

ََُن  ٥٨ٱۡلَعَِّٰهلَِۡي  َّك  ََ ٍِۡم َيَج ِ َّٰ َرّب
واْ َولََعَ ِيَو َصَِبُ   ٥٩ٱَّل 

“Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal sholeh. Sungguh mereka 

akan Kami tempatkan pada tempat-tempat tinggi di dalam surga yang mengalir 

sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik 

balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu mereka yang bersabar dan 

bertawakkal kepada Robb mereka.” (QS. al-Ankabut: 58-59) 

 .ْسِلْيًماِإن َّاهلَلََّوَماَلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبِّ،َّيَاَّأَيُّهاَّال ِذْيَنََّءاَمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواَّتََّ

ْيٌدََّمَِْيدَّاَلل ُهم ََّصلَِّّ .ََّوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَم،َِّإن َكََّحَِ
ْيٌدَّ  .َمَِْيدََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَم،َِّإن َكََّحَِ

 .إِن َكََّسَِْيٌعََّقرِْيٌبََّمُِْيُبَّالّدَعَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَََّواْلُمْسِلَماِت،ََّواْلُمْؤِمِنْْيَََّواْلُمْؤِمنَاِتَّاَْْلْحيَاِءَِّمن ُْهْمََّواْلَْمَواتَّ

يََّ ْخَوانَِناَّال ِذيَنََّسبَ ُقونَاَّبِاِْلِ  اِنََّواَلَََّتَْعْلَِّفَّقُ ُلوبَِناَِّغاّلًَّلِّل ِذيَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُؤوٌفَّر ِحيمٌََّرب  َناَّاْغِفْرََّلَناََّوِلِِ

َِّمَنَّاْْلَاِسرِينَّ َّتَ ْغِفْرََّلَناََّوتَ ْرََحَْناََّلَنُكوَنن   َرب  َناَّظََلْمَناَّأَنُفَسَناََّوِإنََّّلْ 

ََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالّناِر.ََّربَ َناََّءاتَِناَِّفَّالّدنْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّْاَْلِخَرةَِّ

َّاْلَعَلِمْْيَ. ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ
ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ
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BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدُه َوَرسُ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل   ْولُُو.َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

َها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي يَا أَي ُّ ﴿. ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدايَا ﴿.﴾َواْْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 ﴾َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوًزا َعِظيًما

ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل،   دٍ أَمَّ َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ َوَشرَّ ْاْلُُمْوِر  صلى اهلل عليو وسلم َوَخي ْ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Jamaah Jum’at yang dirahmati oleh Alloh   

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Alloh . Dialah Alloh satu-satunya 

Robb yang berhak mendapat pujian serta ucapan syukur. Karunia dan rahmat-Nya 

telah banyak kita dapatkan, hidayah dan inayahnya telah banyak kita rasakan. 

Kesyukuran yang hakiki hanya dapat diwujudkan jika kita berusaha menjalankan 

semua perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena tanpa semua itu, 

maka kita termasuk orang-orang yang ingkar akan nikmat-Nya.  

Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad . Nabi yang 

telah memperjuangkan agama Islam dan tidak pernah mengenal lelah di waktu 

malam dan siang, hujan maupun panas, dikala sempit maupun lapang. Beliau telah 

menunaikan amanah, memberi pencerahan kepada umat dan beliau telah berjihad 

dijalan Alloh  dengan penuh kesungguhan lagi benar, hingga beliau meninggalkan 

umat ini dalam keadaan telah tercerahkan dengan hidayah dan taufik dari Alloh . 

Jika seseorang meniti jalan lain maka dia akan tersesat di dunia maupun di akhirat. 

Jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh 

 Ketika seorang ibu tidak dihargai lagi, maka hal ini akan menyebabkan 
datangnya bencana untuk anak-anaknya. Berapa banyak seorang ibu yang disia-
siakan oleh anak-anak-nya. Berapa banyak ibu yang ditelantarkan oleh anak-
anaknya, berapa banyak ibu yang tidak lagi diakui anak-anaknya. 
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Setiap manusia yang hidup di dunia ini, semuanya dilahirkan dari seorang ibu. 

Sebelum kita terlahir ke dunia, Alloh  telah menitipkan kita dalam rahim seorang 

ibu. Lalu, apakah kita tega jika sampai menyia-nyiakan seorang ibu? Berbuat baiklah 

kepada ibu, wahai saudaraku! Sebagaimana Alloh telah berfirman dalam al-Qur’an 

surat al-Ahqof ayat 15:  

ۡيَوا نَسَٰنَ  َوَوصَّ ىُ  ٱۡۡلِ مُّ
ُ
ۖ ََحَنَۡجُى أ يۡىِ إِۡحَسًَٰوا َِِٰلَ ُنىُ  ۥبَِو ۖ وَََحۡ ٰٓ إَِذا  ۥَوفَِصَُٰنىُ  ۥُكۡرٗيا َوَوَضَعۡجُى ُكۡرٗيا ًراۚ َحَّتَّ ًۡ َُٰثٌَن َش ثََل

هُ  ُشدَّ
َ
ۡشُكَر هِۡعَمَجَك  ۥبَنََغ أ

َ
ۡن أ

َ
ۡوزِۡعِِنٓ أ

َ
ۡربَعِنَي َسَوٗة قَاَل َرّبِ أ

َ
ۡعَمَل  ٱمََِّّتٓ  َوبَنََغ أ

َ
ۡن أ

َ
يَّ َوأ َٰ َوَِِٰلَ َّ َولََعَ ۡنَعۡمَت لََعَ

َ
أ

ۖٓ إِّّنِ  ۡصنِۡح ِِل ِِف ُذّرِيََِّّتٓ
َ
  ١٥ ٱلُۡمۡسنِِمنيَ ُتۡبُت إََِلَۡك ِإَوّّنِ ِمَن َصَٰنِٗحا ثَۡرَضىَُٰى َوأ

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang tuanya, 

ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan 

susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh 

bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia 

berdoa: "Ya Tuhanku, berilah aku taufik untuk mensyukuri nikmat Engkau yang 

telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan agar aku dapat 

berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi; berilah kebaikan kepadaku yang terus 

mengalir pada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada-Mu dan 

Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”. 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh   

 Sosok seorang ibu itu amatlah penting, tanpa hadirnya seorang ibu maka kita 

tidak dapat terlahir ke dunia ini. Ibulah yang mengandung kita selama 9 bulan, 

ibulah yang menyusui kita, merawat dan membesarkan kita hingga dewasa. Coba 

kita bayangkan betapa besar pengorbanan seorang ibu, demi sang buah hati.  

Lelah, letih bahkan rasa  ngantuk pun tidak dia perdulikan. Pertanyaanya, 

mampukah kita membalas kebaikan seorang ibu? 

 Mengenai kemuliaan seorang ibu ini, Rosululloh  bersabda: 

ا َرُسْوَل اهلِل، َمْن َأَحقُّ َعْن َأِبْ ُىَريْ َرَة َرِضَي اهللُ َعْنُو َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإََل َرُسْوِل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَ َقاَل :يَ 
َك، َقاَل ُُثَّ َمْن؟ َقاالنَّاِس ِِبُْسِن َصَحاَبِت  َك، َقاَل ُُثَّ َمْن؟ َقاَل أُمُّ َك، َقاَل ُُثَّ َمْن، َقاَل أَبُ ْوكَ ؟ َقاَل أُمُّ  َل أُمُّ

“Dari Abu Hurairoh  ia berkata, “Seseorang datang kepada Rosululloh  , ia 

bertanya: Wahai Rosululloh, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi 

 menjawab, “Ibumu!’ dan orang tersebut kembali bertanya?, Nabi 

 menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya lagi ‘lalu siapa lagi?’ Beliau 

menjawab, ‘ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi  

menjawab, ‘Kemudian ayahmu.”(HR. Bukhori dan Muslim) 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh  

 Wahai saudaraku, kalaulah ada manusia yang diperbolehkan untuk sujud 

kepada manusia lainya, maka manusia yang pantas mendapatkan kemuliaan itu 

adalah ibu. Tetapi sujud manusia hanyalah untuk Alloh  semata. Dan oleh karena 

itu, Alloh  memberikan kesempatan kepada manusia untuk senantiasa 

memuliakan ibunya yakni dengan berbakti kepadanya. 

ْيِم َوتَ َقبََّل ِمِنِّ َوِمْنُكْم بَاَرَك اهللُ ِل َولُكْم ِِف اْلُقرآِن اْلَعِظْيِم. َونَ َفَعِِن َوِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن اْْليَاِت َوالذِّْكِر اْلَْكِ 
ْيَ  ُر الرَِِّحِ ِمْيُع اْلَعِلْيُم , َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخي ْ  .ِتاَلَوَتُو ِإنَُّو ُىَو السَّ

KHUTBAH KEDUA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه، َونَ ُعوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفاَل  إنَّ ال َحْمَد لِّلِو نَ ْحَمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأن الَّ إَِلَو ِإالَّ اهلل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو َوَأْشَهدُ   .َوَرُسولُو َأنَّ ُم َحمَّ

Ma’asyirol Muslimin rohimakumulloh  

 Semua  kita sering mendengar, bahkan mungkin pernah melihat dengan mata 

kepala kita sendiri kelakuan anak yang tidak beradab terhadap ibunya sendiri. 

Karena ibu dianggapnya dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangganya, 

merepotkan dirinya, mengganggu ketenangan hidupnya hingga dirinya tega 

menitipkan ibunya dipanti-panti jompo. Wahai saudaraku, tidakkah kita menyadari 

bahwa ibulah yang telah merawat dan membesarkan kita selama ini. Bahkan ibu 

tidak menginginkan ada sedikit kotoran pun yang menempel ditubuh kita, jika ada 

sedikit kotoran maka ibu pun langsung membersihkannya. Lalu tegakah kita jika 

membalas kasih sayang itu dengan menyia-nyiakannya, apalagi sudah tua renta? 

Bahkan kemudian dengan seenaknya kita menitipkan mereka di panti jompo.  

Banyak kita jumpai, seorang anak yang dengan tega mengusir ibunya dari 

rumahnya. Bahkan akhir-akhir ini, tidak sedikit kasus kriminal dimana seorang 

anak tega menghabisi nyawa orang tua kandungnya, hanya disebabkan hal spele. 

Na‘udzubillah. Sangatlah tidak pantas bagi seseorang yang mengaku hamba Alloh  

berbuat demikian, apalagi terhadap seorang ibu. Alloh  berfirman dalam al-Qur’an 

surat an-Nisa ayat 36:  

ْ وَ  َ  ٱۡعُبُدوا ٌاْ بِىِ  ٱّللَّ ِ  ٔٗ َشۡي  ۦَوََل تُۡۡشُِك يۡنِ اۖ َوب َِِٰلَ  إِۡحَسَٰٗوا  ٱۡمَو
“Sembahlah Alloh dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. 

Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua.”  
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Kaum Muslimin rohimakumulloh  

 Meskipun ibu kita sudah tiada, kesempatan untuk senantiasa berbakti 

kepadanya masih terbuka lebar. Sebagaimana diriwayatkan bahwa ada seorang 

sahabat mendatangi Nabi , Kemudian ia berkata: 
َقاَل نَ َعْم الصَّاَلُة َعَلْيِهَما َوااِلْسِتْغَفاُر َْلَُما يا َرُسوَل اللَِّو َىْل بَِقَي ِمْن ِبرِّ أَبَ َويَّ َشْيٌء أَبَ رُُُّهَا ِبِو بَ ْعَد َمْوِِتَِما 

 َوِإنْ َفاُذ َعْهِدُِهَا ِمْن بَ ْعِدُِهَا َوِصَلُة الرَِّحِم الَِّت اَل تُوَصُل ِإالَّ ِِبَِما َوِإْكَراُم َصِديِقِهَما

“Wahai Rosululloh, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku 

setelah keduanya meninggal? “Beliau  menjawab, “Ya, dengan mendoakannya, 

memintakan ampun untuknya, melaksanakan wasiatnya  menyambung silaturahmi 

yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan 

teman-temannya”. (HR. Abu Dawud) 

 Tidak ada batasan jika kita ingin senantiasa memuliakan ibu bapak kita 

meskipun mereka telah tiada, terlebih ketika mereka masih ada. Apalagi di zaman 

yang serba teknologi seperti sekarang, rasanya sangat mudah untuk membaktikan 

diri kita kepada orang tua kita. Bisa melalui telpon, sms atau media sosial yang lain 

ketika jauh, dan bisa  merawatnya dengan baik ketika orang tua berada dekat 

dengan kita. 

 Marilah mulai saat ini, detik ini kita berusaha supaya terus bisa 

memuliakan orangtua kita, menyayanginya, merawatnya dengan penuh ikhlas serta 

sabar. Rawatlah dan bahagiakan mereka sekuat dan semampu kita. Dawamkan doa-

doa kita untuk keduanya, agar kita menjadi manusia yang bertaqwa dengan cara 

berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga Alloh  selalu memberikan 

petunjuk kepada diri pribadi ini dan kepada kaum muslimin semuanya.    

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 

ٍد  ْيٌد. َوبَارِْك اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك ِحَِ َوَعَلى آِل ُمَُمَّ
ْيدٌ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك ِحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ْعَواِت.مَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَ َواْلُمْسِلَماِت اَللَّهُ  ْيُب الدَّ ْيٌع َقرِْيٌب َمُِ ُهْم َواَْلْمَواِت اِنََّك َسَِ  َواْلُمْؤِمِنْيَ َواْلُمْؤِمَناِت اََْلْحَياِء ِمن ْ

ابُ  َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َىَديْ تَ َنا َوَىْب َلَنا ِمن لَُّدْنَك َرِْحَةً  ْ  .ِإنََّك أَْنَت ٱْلَوىَّ َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن َّلَّ
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. .تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرَِحَْنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِينَ   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

ا َيِصُفوَن َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلينَ َواْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِميَ ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ   اْلِعزَِّة َعمَّ
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KEBAHAGIAAN SEJATI ADALAH KEBAHAGIAAN DI AKHIRAT 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

ِر أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت  غحِفرُُه َونَ ُعوحُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروح ت َ نُُو َوَنسح َتِعي ح َدِ هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح مح َمالَِناِإنَّ اْلَح ِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  َأعح َمنح يَ هح
َهُد َأنَّ مَُ َلُو،  َدُه اَل َشرِيحَك َلُو، َوَأشح َهُد َأنح اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللُ َوحح ِللح َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأشح لُُو.َوَمنح ُيضح داً َعبحُدُه َوَرُسوح  مَّ

َماَلكُ  ِلحح َلُكمح َأعح مح َويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطعح اهلَل َوَرُسوَلُو يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًدا. ُيصح
زًا َعِظيًما  فَ َقدح َفاَز فَ وح

دٍ  ُي مَُمَّ ِي َىدح َدح َر اْلح ِديحِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ح َدَق اْلَح ا بَ عحُد: َفِإنَّ َأصح َوَشرَّ احألُُموحِر ُمحَدثَاتُ َها،  صلى اهلل عليو وسلم أَمَّ
َعٍة َضاَلَلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ  َعٌة، وَُكلَّ ِبدح  .وَُكلَّ ُمحَدثٍَة ِبدح

Jamaah Jum’at rohimakumulloh   
Kebahagiaan hakiki bukan hanya berupa harta melimpah, hidup nan serba 

mudah dan jauh dari musibah atau apapun kebahagiaan lain di dunia seperti 

dianggap kebanyakan orang, melainkan berupa kebahagiaan dan ketenangan ruhani 

karena berada di bawah naungan ridho Alloh . 

Jamaah Jum’at rohimakumulloh   

Manusia akan mengalami salah satu dari empat model nasib berikut ini. 

Pertama, orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Inilah nasib 

yang paling diidamkan semua orang. Tapi benarkah ada orang yang di dunia kaya 

dan saat di akhirat beruntung mendapat Jannah-Nya? Tentu saja ada. Itulah orang 

yang mendapat fadhlulloh atau anugerah istimewa dari Alloh . 

Dalam sebuah hadis yang cukup panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim 

disebutkan bahwa suatu ketika para sahabat yang ekonominya lemah mengadu 

pada Nabi tentang rasa iri mereka terhadap sahabat lain yang kaya. Yang kaya bisa 

infak banyak tapi juga melakukan ibadah yang sama dengan yang mereka lakukan 

setiap hari.     

Setelah mendapat pengaduan mereka, Rosululloh  mengajarkan dzikir-

dzikir yang dapat mengimbangi pahala infak sahabat dari kalangan orang kaya. Tapi 

ternyata sahabat yang kaya juga mendengar dzikir ini lalu mengamalkannya.  

Kemudian para sahabat yang lemah ekonominya kembali mendatangi Rosululloh  

dan mengadukan hal tersebut.  

Kemudian Rosululloh  menjawab, “ Itulah anugerah Alloh yang akan 

diberikan kepada siapapun yang dikehendaki.”  
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Itulah anugerah Alloh . Alloh  membagi rezeki sesuai kehendak-Nya. Ada 

yang sedikit ada yang banyak. Sebagian orang ada yang dikarunia rezeki melimpah, 

hidupnya pun serba mudah. Namun begitu, ternyata semua itu tidak 

memalingkannya dari cahaya hidayah dan kebenaran. Harta yang dianugerahkan 

dia belanjakan di jalan Alloh . Harnyanya dia investasikan untuk negeri 

akhiratnya. Ia juga menyalurkan hartanya untuk fakir miskin dan anak-anak yatim 

sebagai proyek amal jariyah.   

Lebih dari pada itu, harta itu juga digunakan untuk membeli berbagai fasilitas 

yang dapat membantu meraup ilmu mulai dari buku hingga biaya untuk belajar 

kepada para guru. Kesehatan dan kemudahan hidup digunakan untuk 

meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian kepada Alloh . 

Dengan semua ini, insyaAlloh, kebahagiaan yang lebih abadi di akhirat telah 

menanti. Kalau sudah begini, manusia semacam ini memang sulit ditandingi. Itulah 

karunia Alloh  yang diberikan kepada siapa pun yang dikehendaki. 

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Kemudian yang kedua, orang yang sengsara di dunia tapi bahagia di 

akhirat. Ini nasib kebanyakan orang-orang beriman. Kehidupan di dunia bagi 

mereka seringnya menjadi tempat pelatihan atau ujian untuk menempa iman. 

Kesulitan hidup berupa sempitnya rezeki memicu munculnya ujian-ujian kehidupan 

seperti tak terpenuhinya kebutuhan logistik, pendidikan, sandang, pangan dan 

papan. Atau kesulitan hidup berupa kekurangan dalam hal fisik. Semua kesusahan 

itu kerap membuat sedih dan sempit jiwa.  

Akan tetapi, iman mereka menuntun agar bersabar menghadapi semua dan 

tetap berada di jalan-Nya. Dan pada akhirnya, selain iman yang meningkat, semua 

kesengsaraan itu akan diganti dengan kebahagiaan yang berlipat. Rasa sakit, sedih 

dan ketidaknyamanan hati seorang mukmin akan menjadi penebus dosa dan atau 

meningkatkan derajat. Sedang di akhirat, hilangnya dosa berarti hilangnya halangan 

menuju kebahagiaan di dalam jannah dengan keindahannya yang memikat. Dan 

tingginya derajat keimanan adalah jaminan bagi seseorang untuk mendapatkan 

kemuliaan di akhirat.   Alloh  berfirman: 

ءٖ ّنَِو  َوََلَۡبلَُوىَُّكم َٰلِ َوَنۡقٖص ّنَِو  ٱۡۡلُوعِ وَ  ٱۡۡلَوِۡف بََِشۡ ۡنَو
َ
ىُفِس وَ  ٱۡۡل

َ
َِٰت  وَ  ٱۡۡل ِ  ٱثلََّهَر َِِٰبِيوَ َوبَّّشِ ِيوَ  ١٥٥ ٱلصَّ  ٱَّلَّ

آ إََِلۡهِ َرَِٰجُعوَن  ِ ِإَونَّ ِصيَبةٞ َقالُٓواْ إِىَّا ّلِِلَّ َصََٰبۡتُهم نُّ
َ
ْوَلَٰٓئَِك  ١٥٦إَِذآ أ

ُ
ئَِك ُهُم  أ ْوَلَٰٓ

ُ
ۖٞ َوأ ّبِِهۡم َورَۡۡحَةٞ َٰٞت ّنِو رَّ َعلَۡيِهۡم َصَلَو

  ١٥٧ ٱلُۡهۡهَتُدونَ 

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, 
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mereka mengucapkan:”Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un”.Mereka itulah yang 

mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Robbnya, dan mereka 

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS. al-Baqoroh: 155-157) 

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Ketiga, orang yang bahagia di dunia tapi sengsara di akhirat. Kalau yang 

ini adalah gambaran rata-rata kehidupan orang-orang kafir dan manusia durhaka. 

Sebagian mereka bergelimang harta, hidup mewah dan dihujani kenikmatan-

kenikmatan melimpah. Mereka bebas mencari harta, tanpa peduli mana halal mana 

haram. Sebagian yang lain barangkali tidak mendapatkan yang semisal. Tapi mereka 

mendapatkan kebebasan dalam hidup karena merasa tidak terikat dengan aturan 

apapun. Aturan yang mereka patuhi hanya satu “boleh asal mau atau tidak malu”. 

Merekalah yang menjadikan dunia sebagai surga. Mereka memandang sepele 

ampunan Alloh . Mereka menyangka Alloh  akan mengampuni mereka dan 

memasukan mereka ke dalam surga dengan mudah.  Padahal sejak di dunia mereka 

telah diperingatkan:   

  ٢٤إََِلَٰ َعَذاٍب َغلِيٖظ ُنَهّتُِعُهۡم قَلِيٗلا ُثمَّ ىَۡضَطرُُّهۡم  
“Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian Kami paksa mereka 

(masuk) ke dalam siksa yang keras.” (QS. Luqman: 24) 

Kebahagiaan dunia itu akan musnah rasanya setelah celupan pertama di 

neraka.  Na’udzubillah min dzalik.  

Jamaah Jum’at Rohimakumulloh   

Keempat, Orang yang sengsara di dunia sengsara pula di akhirat. Inilah 

orang paling celaka dalam sejarah kehidupan manusia, dunia akhirat. Di dunia 

hidup miskin, susah payah mencari sesuap nasi dan hutang menumpuk karena 

usaha selalu tekor hingga hidup pun tak nyaman karena diburu-buru debt kolektor, 

Hidup dalam keterbatasan karena cacat di badan dan masih ditambah ekonomi 

yang pas-pasan. Dengan kondisi itu, mereka tidak memiliki harapan untuk hidup 

bahagia di akhirat meskipun sedikit, karena iman tidak tumbuh dalam hatinya.   

Di penghujung hidup mereka mati dalam kondisi kafir, menolak beriman 

kepada Alloh . Dan di akhirat, neraka yang menyala-nyala telah menanti. Karena 

ketiadaan iman, mereka tidak akan mendapatkan belas kasihan. Hukuman akan 

tetap dijalankan karena di dunia mereka telah diperingatkan. Na’udzu billah, 

semoga kita terhindar dari keburukan ini. 

Padahal yang didunia sempat merasakan kesenangan saja, apabila dicelupkan 

ke dalam neraka, akan musnah semua rasa yang pernah dirasakannya. Lantas 

bagaimana dengan yang sengsara di dunia dan berakhir dengan siksa di neraka? 
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كِ آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكمح ِف الحُقرح  ِر اْلَح ِل ٰىَذا ِن الحَعِظيحِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكمح ِبَا ِفيحِو ِمَن احاۤليَاِت َو الذِّكح ُل قَ وح يحِم .أَقُ وح
ُه، ِإنَُّو ُىَو الحَغُفوحرُ  تَ غحِفُروح َ ِمنح ُكلِّ َذنحٍب. َفاسح ِلِمْيح تَ غحِفُر اهلَل ِل َوَلُكمح َو ِلَسائِِر الحُمسح   الرَِّحيحُم. َوَأسح

 
KHUTBAH KEDUA:   

ًرا َكَما  ُد لِلَِّو ََححًدا َكِثي ح مح ُد لِلَِّو, َاْلَح مح ًدا َعبحُدهُ َاْلَح َهُد َأنَّ مَُمِّ َدُه اَل َشرِيحَك َلُو َوَأشح َهُد َأنح اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللُ َوحح أََمَر. َأشح
ا بَ عحُد؛ ِعَباَد اهلِل،  يحِن، أَمَّ ِم الدِّ َساٍن ِإََل يَ وح َحاِبِو َوَمنح تَِبَعُهمح بِِإحح لُُو َوَعَلى آِلِو َوَأصح ِصيحُكمح َوِإيَّاَوَرُسوح َوى أُوح َي بِتَ قح

نَ  ِلُموح سح تُنَّ ِإالَّ َوأَنُتمح مُّ  .اهلِل، َفات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوح

Dari keempat kondisi yang telah khotib sebutkan tadi, sebisanya kita 

tempatkan diri kita pada yang pertama, yakni yang bahagia di dunia dan di akhirat. 

Bagaimana caranya? Caranya dengan sungguh-sungguh bekerja agar kehidupan 

dunia sukses dan mulia. Bersamaan dengan itu, kesuksesan itu kita gunakan untuk 

membeli kebahagiaan yang jauh lebih kekal di akhirat.   

Akan tetapi, Jika tidak bisa, pilihan kita hanya tinggal kondisi kedua, yakni 

sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Insya Alloh, segala kepedihan yang kita 

rasakan di dunia tidak ada apa-apanya dibanding kebahagiaan di akhirat kelak. 

Harapan agar dimasukkan ke dalam surga yang serba mewah, atas ijin dan ridho 

dari Alloh  Yang Maha Pengampun lagi Maha Pemurah.   

ِليح  َن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذيحَن أََمنُ وحا َصلُّوحا َعَليحِو َوَسلُِّموحا َتسح   ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّوح

ٍد َكَما َصلَّيحَت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم، ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل مَُمَّ يحٌد. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى مَُمَّ ََِ يحٌد    َحَِ

َت َعَلى ٍد َكَما بَارَكح ٍد َوَعَلى آِل مَُمَّ يحدٌ ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل  َوبَارِكح َعَلى مَُمَّ ََِ يحٌد    .ِإب حَراِىيحَم، ِإنََّك َحَِ

َواتِ  يَاِء ِمن حُهمح َواحألَمح َ َوالحُمؤحِمنَاِت احأَلحح ِلَماِت، َوالحُمؤحِمِنْيح َ َوالحُمسح ِلِمْيح يحٌع َقرِيحبٌ ، اَللَُّهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح عحَواتِ  إِنََّك َسَِ يحُب الدَّ َُِ  

قَّ َحقِّا  ِتَنابَوُ اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَح َنا اجح زُق ح َنا ات َِّباَعُو، َوَأرِنَا الحَباِطَل بَاِطاًل َوارح  .َوارحزُق ح

َقى َوالحَعَفاَف َوالحِغََن. َُدى َوالت ُّ أَُلَك اْلح  اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنسح

َعلحَنا لِلحُمتَِّقْيَ   ِإَماًما.  َرب ََّنا َىبح َلَنا ِمنح أَزحَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأعحُْيٍ َواجح
ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   .َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

 َ ُد لِلَِّو َربِّ الحَعاَلِمْيح مح َ َواْلَح َن، َوَساَلٌم َعَلى الحُمرحَسِلْيح ا َيِصُفوح  .ُسبحَحاَن َربَِّك َربِّ الحِعزَِّة َعمَّ
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AGAR TERHINDAR DARI SIHIR 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ُنوََََُّّنَْمُدهََُّّللَََِّّّاْلَْْمدََِّّإن َّ َُّمِضلَََّّّفلَََّّاللََُّّيَ ْهِدهَََِّّمنَََّّأْعَمالَِناََّوَسّيَئاتََّّأَنْ ُفِسَناَُّشُرْورََِِّّمنََّّبِاللَََِّّونَ ُعْوذَََُّّوَنْستَ ْغِفرُهَََُّّوَنْسَتِعي ْ
ََّوَرُسْوُلوَََُّّعْبُدهََُُّّمَُّمًداََّأنَََّّوَأْشَهدََّّاللََُِّّإلََِّّّإلوَََّّلََََّّأنَََّّْأْشَهدَََّّلوَََُّّىاِديَََّّفلَََُّّيْضِللَََّّْوَمنَََّّلوَُّ

َّ.الّدْينَّيَ ْومَََّّلَّإََِّّبِِإْحَسانََّّتَِبَعُهمَََّّْوَمنََّّوَِأْصَحاِبوََِّّآِلوَََِّّوَعلىَُّمَُّمدٍَََّّعلىََّوَسل مَََّّْصل ََّّاَلل ُهمَّّ
َُّمْسِلُمْونَََّّوأَنْ ُتمََِّّْإل ََََّّتُْوتُنَََّّولَََّّتُ َقاتِوَََِّّحقََّّاللَََّّات  ُقواَّآَمنُ ْواَّال َذْينََّّيَاأَيّ َها
ََّوِنَساءًَََّّكِثي ًْراََّّرَِجالًََِّّمن ُْهَماََّوَبثَََّّزْوَجَهاَِّمن َْهاََّوَخَلقَََّّواِحَدةٍََّّنَ ْفسََِّّمنَََّّخَلَقُكمََّّْاّلِذيََّرّبُكمََُّّاتّ ُقْواَّالَناسََّّيَاأَي َُّها
ََّرِقْيًباََّعَلْيُكمَََّّْكانَََّّّاللَََِّّإنَََََّّّّوْاأَلْرَحامَِّبوَََِّّتَساَءُلْونََّّاَلِذيَّاللََََّّواتّ ُقوا
ََّوَرُسْوَلوََُّّاللَََّّيُِطعَََّّوَمنََّّمَُّْذنُ ْوَبكَََُّّويَ ْغِفْرَلُكمَََّّْأْعَماَلُكمَََّّْلُكمََُّّْيْصِلحَََّّْسِدْيًداَّقَ ْولًَََّّوقُ ْوُلْواَّاللَََّّاتّ ُقواَّآَمنُ ْواَّاّلِذْينََّّيَاأَي َُّها
َّ:بَ ْعدََّّأَّماََّعِظْيًما،َّفَ ْوًزاََّفازََّّفَ َقدَّ
َّوَُكلََُُّّّمَْدثَاتُ َها،َّْاألُُمْورَََِّّوَشرَََّّوَسّلَم،ََّعَلْيوََِّّاللََّصّلىَُّمَُّمدٍَََّّىْدىََّّاْْلَْدىَََّّوَخي ْرََّّالِل،َِّكَتابَََّّّاْلَِْدْيثَََّّأْصَدقَََّّفِأن َّ

 .الّنارََِِّّفَََّّضَلَلةََِّّوَُكلَََّّّضلََلًة،َِّبْدَعةٍََُّّكلََّّوََِّّبْدَعةٌََُُّّمَْدثَةٍَّ

Di zaman modern seperti ini ada sesuatu hal yang mungkin sering kita 

lupakan, salah satunya adalah perkara ghoib, sihir misalnya. Kita sering mengira 

bahwa hal-hal tersebut hanya sebatas hayalan atau ilusi belaka.  

Namun demikian, perlu kita ketahui bahwa perkara-perkara tersebut memang 

benar adanya. Kita harus waspada bahwa bahaya sihir dapat sewaktu-waktu 

mengancam kita. Sihir bisa saja datang dari orang yang membenci kita. Hal ini pun 

bisa saja disebakan karena sakit hati atau iri dan hasad seseorang kepada 

saudaranya yang lain. 

Akhirnya untuk melampiaskan rasa hasad dan benci nya ia mendatangi 

tukang-tukang sihir yang bekerjasama dengan setan untuk menyakiti orang yang 

dibencinya itu. 

Sihir berasal dari bahasa Arab yaitu ashiru, yang memiliki akar kata saharo. 

Kalimat saharo memiliki dua makna yaitu waktu sebelum fajar, dan waktu akhir 

malam. Sedangkan makna sihir secara bahasa adalah “Sesuatu yang dilakukan 

secara tersembunyi.” 

Alloh  dan rosulnya  telah mengajarkan kepada kita agar selalu berdzikir 

dan berdoa kepada-Nya supaya terhindar dari segala bahaya yang tidak kita 
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inginkan. Salah satu dari marabahaya tersebut adalah kejahatan sihir dan 

pelakunya. 

Hadirin sidang Jum‘at rohimakumulloh 

Sebelum sihir datang dan menghampiri kita, kita perlu membentengi diri 

dengan doa dan dzikir sebagai penangkalnya. Agar kita bisa terhindar dengan izin 

Alloh  dari pengaruh sihir, berikut doa dan dzikir tersebut.   

1. Membaca ayat kursi 

Ayat 255 dalam Qur’an surat al-Baqoroh ini dibaca pada pagi dan petang hari, 

serta setiap selesai melaksanakan shalat fardhu. Keutamaan ayat ini adalah setan 

tidak dapat mendekati orang yang membacanya, dan merupakan sebab masuknya 

seseorang kedalam surga, jika selalu dibaca selepas sholat fardhu. 

 

2. Membaca dua ayat terakhir dari surat al-Baqorah 

Dua ayat ini dibaca sekali pada petang hari atau sebelum tidur. Faidah ayat ini 

adalah melindungi pembacanya dari segala macam keburukan (Kejahatan). 

 

3. Membaca surat al-Ikhlas, al-Falaq dan an-Nas 

Dibaca tiga kali di pagi dan petang hari. Keutamaan dari membaca ketiga surat 

tersebut adalah melindungi orang yang membacanya dari segala kejahatan.  

 

4. Membaca dzikir-dzikir perlindungan, seperti: 

Pertama: Dzikir  agar di jaga dari musibah dan marabahaya. 

Musibah dan marabahaya bisa saja datang secara tiba-tiba, seperti jatuh dari 

kendaraan, kecelakaan kecil ketika berolahraga, atau sakit yang lainnya. Adapun 

doa yang dianjurkan untuk dibaca:  

 اْلَعِليمََُّّالس ِميعَََُّّوُىوََّّالس َماءََِّّفَََّّولَََّّاأَلْرضََِّّفَََّّشْىءٌََّّاْسِْوَََِّّمعَََّّيُضرََُّّّلَََّّال ِذىَّالل وََِِّّبْسمَّ

“Dengan nama Alloh yang dengan nama-Nya tidak ada sesuatu di bumi dan dilangit 

dapat mencelakakan, dan  Dialah Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.” 

Doa ini dibaca 3 X di waktu pagi dan petang hari. Jika seseorang membaca 

dzikir tersebut insyaAlloh akan terhindar dari marabahaya, termasuk di dalamnya 

adalah pengaruh sihir. 

 

Kedua: Dzikir  agar ketika berada ditempat tinggalnya, terhindar dari marabahaya. 

 َخَلقَََّّماََّشر ََِّّمنََّّالت ام اتََّّالل وََِِّّبَكِلَماتَََّّأُعوذَُّ

“Aku berlindung dengan kalimat Alloh yang sempurna dari kejahatan (mahluk yang) 

Dia ciptakan.” 
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Do’a ini dibaca 3 X pada petang hari. 

ََّوِمْنُكْمَِّتَلَوَتُوَّاِن ُوَُّىَوَّالس َّ  ِمْيُعَّاْلَعِلْيُمَّبَاَرَكَّاللَِّلََّْوَلُكْمَّبِاْاآليَاتَاِتََّوالذ ْكِرَّاْلَِْكْيِمََّوتَ َقب َلَِّمن 

KHUTBAH KEDUA:  

َّأََّ ََّوَسّيَئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِالِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه َّاْلَْْمَدَّلِل ََّفلَِّإن  َّالُل َّيَ ْهِدِه ََّمْن ْعَمالَِنا
 َأّنَُّمَُّمًداََّعْبُدُهََّوَرُسْولُُوََُّّمِضّلََّلُوََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفَلََّىاِدَيََّلُوََّأْشَهُدََّأْنََّلَِّإلَوَِّإّلَّاللََّوَأْشَهدَّ

Selanjutnya, sidang Jum‘at rohimakumulloh 

Yang ketiga: Dzikir agar dicukupi, dijaga dan terhindar dari gangguan setan. 

Setan tidak akan pernah lengah dalam menyengsarakan anak Adam. Dan perlu 

diketahui bahwa dalam diri setiap manusia selalu ada setan yang akan menyesatkan 

dan menyakitinya.  

Untuk itu, agar kita terhindar dari gangguan setan dalam diri kita sendiri, 

maka setiap keluar dari rumah bacalah doa: 

 بِالل وََِِّّإل ََّّقُ و ةََََّّوَلَََّّحْولَََّّلََّّالل ِو،ََّعَلىَّتَ وَك ْلتََّّالل وََِِّّبْسمَّ

“Dengan menyebut nama Alloh, aku bertawakal kepada Alloh, tidak ada daya dan 

kekuatan dengan pertolongan Alloh.”   

 

Keempat: Dzikir agar terlepas dari perasaan was-was, malas dan sedih. 

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa salah satu pengaruh sihir adalah 

rasa malas, merasa tertekan yang tidak wajar. Kita pun memang terkadang merasa 

hal-hal seperti itu, sebelum rasa malas itu benar-benar pengaruh dari bahaya sihir, 

alangkah baiknya kita segera membentengi diri dengan selalu membaca doa: 

َّوَََِّّبكَََّّأُعوذَُّوََََّّواْلَكَسلَََّّعْجزَِِّمَنَّالَََِّّّْبكَََّّأُعوذَُّوََََّّواْلََْزنََّّاْْلَم ََِّّمنََِّّبكَََّّأُعوذََُِّّإِن ََّّالل ُهم َّ َِّبكَََّّأُعوذَُّوَََّّاْلُبْخلَِّمَنَّاْلُْْْبِ
ْيِنََّوَّقَ ْهِرَََّّغَلَبةَِِّمَنَّ  الر َجالَّالد 

“Ya Alloh, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan dan kesedihan, aku berlindung 

kepada-Mu dari sifat lemah dan malas, aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut 

dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang dan penindasan orang.” 

 

Kelima: Dzikir  untuk menjaga diri dari godaan syetan. 

Pahala kita dapatkan ketika membaca dzikir ini, sebanding dengan 

memerdekakan budak, memperoleh sepuluh kebaikan, menghapus sepuluh 

kesalahan dan mengangkat sepuluh derajat. Yaitu membaca:  

 َقِديرَََّّشْىءََُّّكل َََّّعَلىََّوْىوََّّاْلَْْمُد،ََّوَلوََُّّاْلُمْلكَََّّلوَََُّّلُو،ََّشرِيكََّّلََََّّوْحَدهََُّّالل ُو،َِّإل ََِّّإَلوَََّّلََّ
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“Tiada Tuhan yang hak selain Alloh, tidak ada sekutu baginya, milik-Nya kerajaan 

dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.” 

 Dzikir ini dibaca sepuluh kali pada waktu pagi dan juga sepuluh kali pada 

waktu petang. 

Kemudian, salah satu benteng yang kokoh dari bahaya sihir adalah betawakal 

kepada Alloh  dalam sgala urusan kita. Dengan kita bertawakal kepada Alloh , 

maka Alloh  akan melindungi dan mencukupi kita dari semua keburukan. Hal ini 

sebagaimana firman Alloh dalam surat ath-Tholaq ayat 3: 

ۡ لََعَ  ِ ٱَوَمن َيَتَوَّكل  َفُهَو َحۡسُبهُ  ّللل

“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Alloh, niscaya Alloh akan mencukupkan 

(keperluan)nya.” 

Tawakal adalah sikap bergantung kepada Alloh  sepenuhnya, disertai 

keyakinan yang mantap bahwa hanya Alloh-lah satu-satunya dzat yang mampu 

memeberi manfaat atau menolak madhorot. Seorang hamba yang bertwakal kepada 

Alloh  berarti dia telah berlindung kepada dzat yang Maha Perkasa lagi Maha 

hidup. Maka tidak ada jalan bagi syetan untuk mengangggu atau menguasai hamba-

hamba Alloh  yang bertwakal kepada-Nya dengan sebenar-benarnya. 

Semoga Alloh  senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, 

memberikan kecukupan rizki yang baik dan berkah, juga selalu melindungi kita dari 

godaan setan yang terkutuk, terutama godaan sihir. 

َِّذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسل ُمْواََّتْسِلْيًما.إن َّالَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِب َّيَآي َُّهاَّال َّ

َِّإن كَّ َِّإبْ َراِىْيَم ََّوَعَلىَّآِل َّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَم ََّكَما ََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍد ََّعَلىَُّمَُم ٍد ََّصل  ْيٌدََّمَِْيٌد.ََّوبَارِْكََّّاَلل ُهم  َحَِ
ْيٌد.َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّّ ْيٌدََّمَِ  َكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكََّحَِ

ََّواْلُمْؤِمَناِتَّْاأَلْحَياِءَِّمن ُْهْمََّوْاأَلْمَواتَّ ََّواْلُمْسِلَماِت،ََّواْلُمْؤِمِنْْيَ َّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ ٌُ ْي ََّمُِ ٌٌ ْيٌعََّقرِْي ،َِّإن َكَّْسَِ
 .َعَواتَّالدَّ

 نُ ْوَبََّواِلَديْ َناََّواْرََحُْهَماََّكَماََّرب  َيانَاَِّصَغاًرا الل ُهم َّاْغِفْرَلَناَُّذنُ ْوبَ َناََّوَّذَُّ

ميَاِنََّوَلَََّتَْعْلَِّفَّقُ ُلوبَِناَِّغّلًَّل ل ِذيَنَّآ ْخَوانَِناَّال ِذيَنََّسبَ ُقونَاَّبِاِْلِ       ن َكََّرُؤوٌفَّر ِحيمٌََّمُنواََّرب  َناَّإََِّرب  َناَّاْغِفْرََّلَناََّوِلِِ

َِّمَنَّاْْلَاِسرِينَّ َّتَ ْغِفْرََّلَناََّوتَ ْرََحَْناََّلَنُكوَنن  ََّرب  َناَّظََلْمَناَّأَنُفَسَناََّوِإنََّّلْ 
 َربَ َناََّءاتَِناَِّفَّالّدنْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّْاأَلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالّناِر.

ًرايَّْلَِّسَّْتَََّّدٍََّعَلىَُّمَُم ََّّمَََّسل َّوَََّّىَّاللََُّوَصل ََّّ َّاْلَعاَلِمْيََّّرَّآخَّوَََّّ.ًماََّكثي ْ  . َدْعَوانَاََّواْلَْْمُدَّلِل ِوََّرب 
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CINTA DUNIA TAKUT MATI 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

نُوََََُّّنَْمُدهََُّّللَََِّّّاْلَْْمدََِّّإن َّ ََّفلَََّّاللََُّّيَ ْهِدهَََِّّمنَََّّأْعَمالَِناََّوَسّيَئاتََّّأَنْ ُفِسَناَُّشُرْورََِِّّمنََّّبِاللَََِّّونَ ُعْوذَََُّّوَنْستَ ْغِفرُهَََُّّوَنْسَتِعي ْ
  َوَرُسْولُوَََُّّعْبُدهََُُّّمَُّمًداََّأنَََّّوَأْشَهدََّّاللََُِّّإلََِّّّإلوَََّّلََََّّأنَََّّْأْشَهدَََّّلوَََُّّىاِديَََّّفلَََُّّيْضِللَََّّْوَمنَََّّلوََُُّّمِضلَّّ

َُّمْسِلُمْونَََّّوأَنْ ُتمََِّّْإل ََََّّتُْوتُنَََّّولَََّّتُ َقاتِوَََِّّحقََّّاللَََّّات  ُقواَّآَمنُ ْواَّال َذْينََّّيَاأَيّ َها

ََّوِنَساءًَََّّكِثي ْرًاََّّرَِجالًََِّّمن ُْهَماََّوَبثَََّّزْوَجَهاَِّمن َْهاََّوَخَلقَََّّواِحَدةٍََّّنَ ْفسََِّّمنَََّّْخَلَقُكمََّّْاّلِذيََّرّبُكمََُّّاتّ ُقْواَّالَناسََّّيَاأَي َُّها
ََّرِقْيًباََّعَلْيُكمَََّّْكانَََّّّاللَََِّّإنَََََّّّّوْاأَلْرَحامَِّبوَََِّّتَساَءُلْونََّّاَلِذيَّاللََََّّواتّ ُقوا

ََّوَرُسْوَلوََُّّاللَََّّيُِطعَََّّوَمنََُّّذنُ ْوَبُكمَََّّْويَ ْغِفْرَلُكمَََّّْأْعَماَلُكمَََّّْلُكمََُّّْيْصِلحًََّّْداَسِديََّّْقَ ْولًَََّّوقُ ْوُلْواَّاللَََّّاتّ ُقواَّآَمنُ ْواَّاّلِذْينََّّيَاأَي َُّها
 َعِظْيًماَّفَ ْوًزاََّفازََّّفَ َقدَّ

َّوَُكلََُُّّّمَْدثَاتُ َها،َّْاألُُمْورَََِّّوَشرَََّّوَسّلَم،ََّعَلْيوََِّّاللََّصّلىَُّمَُّمدٍَََّّىْدىََُّّاْْلَْدىَََّّوَخي ْرََّّالِل،َِّكَتابَََّّّاْلَِْدْيثَََّّأْصَدقَََّّفِأن َّ
 الّنارََِِّّفَََّّضَلَلةََِّّوَُكلَََّّّضلََلًة،َِّبْدَعةٍََّّوَُكلََِّّّبْدَعةٌََُُّّمَْدثَةٍَّ

 :بَ ْعدََّّأَّما .الّدْينَّيَ ْومََِّّإَلََّّبِِإْحَسانََّّتَِبَعُهمَََّّْوَمنََّّوَِأْصَحاِبوََِّّآِلوَََِّّوَعلىَُّمَُّمدٍَََّّعلىََّوَسل مَََّّْصل ََّّاَلل ُهمَّّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Dalam sebuah hadisnya, Rosululloh  bersabda:  

ُسوَلَّالل ِوَّأَِمْنَِّقل ٍةَّيُوِشُكََّأْنََّتَداَعىََّعَلْيُكْمَّاأْلَُمُمَِّمْنَُّكلَِّّأُُفٍقََّكَماََّتَداَعىَّاأْلََكَلُةََّعَلىََّقْصَعِتَهاََّقاَلَّقُ ْلَناَّيَاَّرََّ
َِّمْنَّقُ ُلوِبََّعُدوُِّكْمَّبَِناَّيَ ْوَمِئٍذََّقاَلَّ َّاْلَمَهابََة َوََيَْعُلَِّفَّأَنْ ُتْمَّيَ ْوَمِئٍذََّكِثرٌيََّوَلِكْنََّتُكونُوَنَُّغثَاًءََّكغُثَاِءَّالس ْيِلَّيَ ْنَتزُِع

َّاْْلََياِةَّوََكَراِىَيُةَّاْلَمْوتَّ َّقُ ُلوِبُكْمَّاْلَوْىَنََّقاَلَّقُ ْلَناََّوَماَّاْلَوْىُنََّقاَلَُّحبُّ
“Akan datang suatu zaman yang ketika itu umat-umat lain akan memperebutkan 

kalian seperti memperebutkan makanan dalam hidangan. Sahabat bertanya 

“Apakah kami jumlahnya sedikit pada saat itu?’. Jawab Rosululloh; “Bukan, bahkan 

sesungguhnya jumlah kalian banyak, tetapi kalian ibarat buih yang terapung di atas 

air dan di dalam hati dijadikan kelemahan jiwa’’. Sahabat bertanya ‘Apa yang 

dimaksud kelemahan jiwa?’ Rosululloh  menjawab, yaitu cinta dunia dan 

membenci kematian”. (HR. Ahmad) 
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Sungguh tepat isyarat yang digambarkan oleh Rosululloh   dalam sabdanya 

di atas bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam akan mengalami kelemahan dan 

penurunan kualitas iman. Sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh 

berbagai macam cobaan dan kegemerlapan dunia yang serba menggiurkan. Ibarat 

buih yang terapung di atas air akan terhempas kemana-mana. Padahal 

sesungguhnya lezat dan pahitnya dunia ini sangatlah sebentar. Sama seperti halnya 

makanan, yang kenikmatannya hanya terasa lezat sampai di tenggorokan saja. 

Jamaah Jum’at yang dimuliakan Alloh   

Salah satu penyebab ketergelinciran manusia adalah karena kecintaan 

terhadap dunia. Orang yang sangat mencintai dunia segala pikiran dan 

pandangannya selalu diukur oleh perhitungan dunia, bahkan kadang-kadang ada di 

antara umat Islam yang melaksanakan urusan akhirat bukan untuk tujuan akhirat 

akan tetapi hanya sebagai pengelabuan kepada orang lain untuk mencapai cita-cita 

dunia.  

Bangsa kita khususnya, yang umat terbanyaknya adalah umat Islam, tentu saja 

agama kita sangat mengharapkan prilaku umatnya berjalan sesuai dengan aturan 

agamanya. Tetapi realitanya masih sangat jauh dari apa yang diharapankan. 

Persoalan bangsa kita yang kian hari makin bertambah, belum terselesaikan. 

Bahkan secercah cahaya untuk sekedar menemukan titik terang menuju suatu 

perubahan pun belum terlihat. 

Memang dunia ini manis rasanya dan sangat sedap dipandang,  maka pantas 

jika manusia  juga sangat tertarik untuk mendapatkannya.  Betapa banyak manusia 

yang hanya sibuk memburu dunia setiap saat tanpa mengenal waktu, siang dan 

malam, panas dan dingin. Apapun rela dilakukan, hanya untuk mengejar 

kenikmatan yang hanya sementara itu. Semuanya siap dikorbankan untuk 

mendapatkan keuntungan terbesar di dunia, tanpa memperdulikan keselamatan 

akhirat. Sampai-sampai ada sebagian orang yang rela menggadaikan agama dan 

keyakinannya, demi memperoleh sedikit harta dunia yang dijanjikan calon 

pemimpin yang dibelanya. Bahkan sering kita jumpai pula orang-orang yang yang 

rela mengorbankan akidahnya, hanya untuk memenangkan pimpinan yang bahkan 

tidak seakidah dengannya. Semua itu dilakukan demi memuluskan langkah ia 

memperoleh jabatan yang diinginkannya.   

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Harus kita pahami, bahwa bukan berarti agama Islam melarang kita untuk 

mencari dunia dari jalan yang halal. Agama kita tetap memberikan peluang seluas-

luasanya bagi umatnya untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Islam tidak 

melarang untuk kaya. Akan tetapi, cara mendapatkan dan memanfaatkan harta 
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itulah yang harus sesuai dengan syari‘at Islam. Dan tidak menjadikan dunia sampai 

menjadi segala-galanya.  

Demikian pula sebaliknya, jangan meninggalkan dunia hanya karena hendak 

fokus dalam ibadah kepada-Nya. Agama kita menyatakan bahwa dunia adalah 

sarana untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Dunia dengan segala 

fasilitasnya, seharusnya kitalah yang mengendalikannya. Bukan sebaliknya, malah 

dunia yang mengatur kita. Begitu pun harta yang kita miliki, kitalah yang harus 

harus mengatur dan memanfaatkan harta itu untuk mencukupi kesejahteraan 

keluarga dan membela agama Alloh . 

Hal ini berlaku juga bagi sebagian diantara kita yang diamanahkan 

dipundaknya sebuah jabatan, jangan sampe kita diperbudak olehnya. Bekerjalah 

dengan amanah, karena apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di 

hadapan-Nya. Bekerjalah dengan adil, karena pemimpin yang adil dicintai rakyatnya 

di dunia, dan dicintai Robbnya, Alloh . Bahkan Alloh  menjanjikan naungan pada 

hari dimana hari itu tidak ada naungan selain naungan Alloh , salahsatu dari tujuh 

golongan itu adalah pemimpin yang adil. Bekerjalah dengan jujur, akan negri kita 

makmur dan mendapat keberkahan Alloh . 

Semoga Alloh  selalu menganugerahi kita dengan pemimpin-pemimpin yang 

sholih, jujur, adil, amanah, mau mendahulukan kepentingan bangsa dan agama dan 

akhiratnya, serta tidak hanya mementingkan dunianya saja. Amiin 

َِّفْيِوَِّمَنَّْاۤليَاِتََّوَّالذِّْكِرَّاْلَِْكْيِمَّ.أَقُ ْوُلَّقَ ْوِلَّٰىَذاَّآبَاَرَكَّالُلَِّلََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقرَّ ِنَّاْلَعِظْيِمََّوَّنَ َفَعِِنََّوَِّإي اُكْمَِّبَا
َِّمْنَُّكلََِّّذْنٍب.ََّفاْستَ ْغِفُرْوُه،َِّإن ُوَُّىَوَّاْلَغُفْورَّ  الر ِحْيُم.ََّوَأْستَ ْغِفُرَّالَلَِّلََّوَلُكْمََّوَِّلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْْيَ

KHUTBAH KEDUA:  

َّأََّ ََّوَسّيَئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِالِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه َّاْلَْْمَدَّلِل ََّفلَِّإن  َّالُل َّيَ ْهِدِه ََّمْن ْعَمالَِنا
 َأّنَُّمَُّمًداََّعْبُدُهََّوَرُسْولُُوََُّّمِضّلََّلُوََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفَلََّىاِدَيََّلُوََّأْشَهُدََّأْنََّلَِّإلَوَِّإّلَّاللََّوَأْشَهدَّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Jika umat Islam sudah menomorsatukan dunia di atas segala-galanya, enggan 

menyuarakan kebenaran dan melarang kemungkaran maka Alloh akan mencabut 

keberkahan, kebesaran dan kejayaan umat Islam dari permukaan bumi ini. 

Ketika umat Islam sangat mencintai dunia, dengan sendirinya pasti muncul 

sifat kedua yaitu takut akan mati. Pertanyaannya, mengapa mereka takut mati? 

Padahal semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati, bersembunyi di balik 

benteng yang tertutup rapat sekalipun.  
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Hal ini sebagaimana firman Alloh  dalam surat an-Nisa ayat 78:   

ۡيَنَما
َ
ُم  أ َشيََّدةٖٖۗ  ٱلَۡمۡوُت تَُكونُواْ يُۡدرِككُّ   َولَۡو ُكنُتۡم ِِف بُُروٖج مُّ

“Di mana saja kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian, kendatipun kalian 

di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh...” 

Orang yang takut mati mungkin saja karena takut meninggalkan hartanya atau 

mungkin juga mereka takut karena belum ada persiapan untuk menghadapi 

kematian itu.  Takut mati termasuk salah satu di antara penyakit umat manusia 

dalam perjuangannya. Sebab dalam perjuangannya selalu diliputi oleh rasa 

kehawatiran akan terkena resiko. Akibatnya, mereka baru mau berjuang kalau tidak 

ada resiko yang menimpa, asal dirinya selamat. Dan untuk menyelamatkan diri 

maka dalam memperjuangkan Islam kadang memutarbalikkan fakta, yang hak 

dinyatakan batil, yang batil dinyatakan hak. Na‘udzubillah. 

Padahal kita harus sadari dan membuka mata lebar-lebar serta mengambil 

pelajaran beberapa peristiwa yang terjadi, baik peristiwa bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, gempa bumi dan bencana lainya yang sering menghampiri 

kita. Ataupun kejadian non-alam termasuk mahalnya harga-harga pokok dan 

sebagainya, itu semua adalah peringatan bagi kita semua dari Alloh .  

Dipenghujung khutbah ini, marilah kita berdoa kepada Alloh  senantiasa 

memperbaiki diri kita, keluarga kita, masyarakat kita dan para pemimpin negeri ini 

agar kembali kepada aturan Alloh .Sehingga akhirnya, keberkahan pun akan 

kembali diraih oleh kita semua.   

  ًماإَنَّاللََّوَمَلَِّئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَّيَاَّاَي َُّهاَّال ِذْيَنَّاََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِليَّْ

َّ َِّإبْ َراِىْيَم ََّوَعَلىَّآِل َّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَم ََّكَما ََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍد ََّعَلىَُّمَُم ٍد ََّصلِّ ْيٌدََّمَِْيٌد.ََّوبَارِْكَّاَلل ُهم  ِإن َكََّحَِ
ْيٌدََّمَِْيدَّ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكََّحَِ

ََّواْلُمْؤِمَناِتَّاََّ ْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ
ُ
ََّوامل   َلْحَياِءِمن ُْهْمََّوْاَلْمَواتَّاَلل ُهم َّاَْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ

َوحِِّدْيِنَّ
ُ
َّ.َواْنُصْرِعَباَدَكَّامل َّالشِّْرَكََّواْلُمْشرِِكْْيَ ََّواَِذل  ْسِلِمْْيَ

ُ
 َواْلُمْبَتِدَعةََّ َواَْىِلِكَّاْلَكَفرَةََّاَلل ُهم َّاَِعز ْاِلْسَلَمََّوامل

َّ.ََّواَْعِلََّكِلَماِتَكَِّاَلَّيَ ْوِمَّال ْينََِّوالظ اِلِمْْيَ  . دِّ

 َربَ َناََّءاتَِناَِّفَّالّدنْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّْاأَلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالّناِر.َّ

َّاْلَعاَلِمْيَّ  . َوَصلىَّاللَّوَسلمََّعَلىَُّمَُمدَّتسليًماََّكثي ًْراَّوآخرََّدْعَوانَاََّواْلَْْمُدَّلِل ِوََّربِّ



69 
  

APA HUBUNGAN ISLAM DENGAN ARAB 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

 

 

. 

Jamaah jum’at yang dirahmati Alloh   

Pada kesempatan khutbah yang mulia ini tidak lupa khotib mewasiatkan untuk 

diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita 

kepada Alloh , karena dengan takwa inilah bekal terbaik untuk kehidupan kita di 

dunia maupun di akhirat. 

Saudaraku yang beriman... 

Kata Islam berasal dari kata aslama-yuslimu artinya berserah diri kepada Alloh 

atau keselamatan. Kedua makna tersebut dapat dikatakan saling melengkapi antara 

satu dengan yang lainnya.  

Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rosululloh   dalam surat-

suratnya yang dikirim kepada para Raja Romawi, Habasyah dan Mesir yang selalu 

mencantumkan kalimat “aslim taslam” yang berarti “berislam lah anda, maka anda 

akan selamat”. Dan apa yang disampaikan oleh Rosululloh   tersebut menunjukan 

pentingnya seseorang untuk memasuki agama yang mulia ini,  yaitu siapa saja yang 

masuk Islam maka dia akan selamat dan akan dimasukan ke dalam Surga Alloh . 
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Pesan Nabi  kepada para raja tersebut adalah sebagai bentuk aplikasi dari 

firman Alloh : 

ۡهَل 
َ
نَّ أ

َ
ۡو أ

َ
ِبِٱَول

َٰ
ِكَت

ۡ
 وَِ ل

ْ
ِٱَءاَمُنوا

ْ
ۡوا

َ
ق ا َعۡنُهۡم َسيِِّ تَّ

َ
ۡره فَّ

َ
ك

َ
ِ  ِ ل

ُهۡم َننََّٰ
َٰ
َن
ۡ
ن
َ
ۡخل

َ َ
ِعيِمِٱاِهِهۡم َوَأ  لنَّ

“Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami hapus kesalahan-

kesalahan mereka, dan tentulah Kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang 

penuh kenikmatan di dalamnya.” (QS. al-Maidah: 65) 

Jamaah Jum‘at yang dirahmati Alloh ..  

Seperti yang dijelaskan tadi bahwa dalam memahami Islam kita harus 

berusaha mengkajinya secara mendalam, maka yang perlu dipahami di sini adalah 

bahwa Islam memiliki ruang lingkup ajarannya. Ruang lingkup agama Islam 

tersebut terdiri dari: Aqidah, Syariat dan Akhlak. 

Adapun makna aqidah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan, 

kepercayaan atau keyakian yang kuat. Dan aqidah secara syar‘i adalah iman yang 

teguh dan pasti yang tidak  ada keraguan sedikitpun bagi orang yang meyakininya. 

Sedangkan makna syari‘at secara bahasa adalah jalan. Dan menurut imam al-

Qurtubhi artinya madzhab, cara atau aliran. Sedangkan secara istilah syari‘at adalah 

Agama yang Alloh gariskan untuk hamba-Nya. Dan perlu kita ketahui bahwa aqidah 

Islam tetap sama pada setiap zaman, sedangkan syari‘atnya terkadang berbeda-

beda dari nabi yang satu ke nabi yang lain. Alloh  berfirman: 

َنا
ۡ
ّلّٖ َنَعن

ُ
ۡم ِشۡرعَِِمنِْ ِلك

ُ
ِك

 
ا ة َِوِمۡنَهان   ۚ  

“Untuk tiap-tiap umat di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang”

(QS. al-Maidah: 48)  

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Lalu apa hubungannya Islam dengan Arab? Sebab sering ada pernyataan yang 

mengatakan jika anda beragama Islam maka jangan menjadi orang Arab? Secara 

makna hakiki, hal ini bisa saja dipahami, sebab kita tidak mungkin berubah menjadi 

orang Arab, kulit Indonesia kita tak akan berubah menjadi kulit orang Arab, lidah 

dan kesukaan makan kita pun tidak akan sama dengan orang Arab. Akan tetapi ada 

makna majazi yang tersirat dalam ucapan tersebut, yang menjurus bahwa Islam itu 

tidak harus bersumber dari Arab, bahwa jilbab adalah budaya Arab, ibadah haji pun 

tidak usah ke Arab cukup di Indonesia saja, jangan-jangan al-Qur’an pun diganti 

dengan bahasa daerah yang lebih membudaya. Inilah yang akan kita luruskan. 
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Jamaah Jum’at yang dimuliakan Alloh   

Untuk menjawab pertanyaan tadi mari kita perhatikan firman Alloh   ini:  

ۡدِ
َ
ق

َ
ا  َول

َ
ر

َٰ
اِس ِفي َه ُقۡرَءاِنِٱَضَرۡبَنا ِلننَّ

ۡ
ُروَن  ل

َّ
ك

َ
ُهۡم َيَتر

َّ
َعن

َّ
لّٖ ل

َ
ّلِ َمث

ُ
ۡرَءاًها ٧٢ِمن ك

ُ
ۡيَر ِذي ِعَوجّٖ  ق

َ
ا غ َعَرِبيًّ

ُقوَن  ُهۡم َيتَّ
َّ
َعن

َّ
  ٧٢ل

“Dan sungguh telah Kami buatkan bagi manusia dalam al-Qur’an ini segala macam 

perumpamaan supaya mereka mengambil pelajaran. Yaitu al-Qur’an dalam bahasa 

Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa kepada 

Alloh.” (QS. az-Zumar: 27-28)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah   berkata, 

 

“Bahasa Arab adalah syi’ar Islam dan syi’ar kaum muslimin.”  

Dari satu keterangan ini saja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa bahasa Arab 

adalah bahasa syari‘at, dialah sumber ilmu pengetahuan untuk memahami al-Qur’an 

dan al-Hadis. Dan ketika kita belajar bahasa Arab dengan niat untuk menunnut ilmu 

agama berarti kita sedang belajar syari‘at agama ini. 

Jamaah Jum‘at yang berbahagia 

Memang betul, kita tidak harus mengikuti budaya sebuah negara tertentu, 

mengikuti gaya hidup tertentu, tapi jadi lah diri kita sendiri. Jati diri kita adalah jati 

diri seorang muslim yang dimana gerak gerik kita, tingkah laku kita, cara ibadah 

kita sudah diatur dalam syari‘at Islam.  

Dan setiap budaya, setiap gaya hidup yang Islami maka kita harus mencontohnya, 

kita harus mengikutinya, sebab dengan pengikutan tersebut kita akan mendapatkan 

pahala. Dalam al-Qur’an dijelaskan: 

  ٨٠١ ٱلُۡمشِۡرِكين و م ٓا أ ن ا۠ ِمن   ٱللَِّوو ُسبۡح َٰن   ٱتَّب ع ِنيۖع ل ىَٰ ب ِصير ٍة أ ن ا۠ و م ِن  ٱللَِّوِۚس ِبيِلٓي أ دُۡعٓوْا ِإل ى  ۦى َِٰذِه ُقلۡ

“Katakanlah: ‘Inilah jalan (agama) ku, Aku dan orang-orang yang mengikutiku 

mengajak (kamu) kepada Alloh dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Alloh, dan Aku 

tiada termasuk orang-orang yang musyrik"..” (QS. Yusuf: 108). 

Anehnya, ada sebagian orang yang bangga mengikuti kebiasaan penganut agama 

lain, kebiasaan orang barat, tapi jika mengikuti Arab disangka nya kita mau 

arabisasi, dan lain-lain. Padahal kita hanya sebatas menjalankan syari‘at yang telah 

ditentukan oleh Alloh dan Rosul-Nya .  
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Sungguh, ini adalah tipu daya mereka orang-orang kafir yang ingin menjauhkan 

umat ini dari agama-Nya. Semoga Alloh menjaga kita kaum muslimin dari makar 

orang-orang kafir. 

 

 

KHUTBAH KEDUA: 

 

Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Alloh…. 

Islam memiliki ruang lingkup ajarannya, yaitu aqidah, syari‘at dan akhlak. 

Termasuk salah satu syari‘at tersebut adalah bahasa Arab. Belajar bahasa Arab 

berarti kita sedang belajar budaya Arab, dan budaya Arab sangat dekat dengan 

Islam sebab disanalah nabi kita diutus. Akan tetapi jika ada budaya yang tidak 

sesuai dengan ajaran Nabi  walaupun itu datangnya dari Arab maka kita tidak 

mesti mengikutinya. Sebaliknya jika ada adat budaya dari Indonesia yang sesuai 

dengan ajaran Rosul dan Islam maka kita pun harus mencontohnya, seperti 

tatakrama, budaya sopan santun yang dimana hal tersebut cerminan dari akhlak 

yang mulia, sedangkan akhlak termasuk bagian dari ruang lingkup ajaran Islam.  

Semoga Alloh  memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankan 

semua syari‘at yang telah diturunkan kepada umat ini. 
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SEPULUH KEUTAMAAN SHOLAT BERJAMAAH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

نُوُ  َوَنْستَ ْغِفرُهُ  َونَ ُعْوذُ  بِاللِ  ِمنْ  ُشُرْورِ  أَنْ ُفِسَنا َوَسّيَئاتِ  َأْعَمالَِنا َمنْ  يَ ْهِدهِ  اللُ   ِإن   اْلَْْمدَ  ِ للِ  ََنَْمُدهُ  َوَنْسَتِعي ْ
 َفلَ  ُمِضلّ  َلوُ  َوَمنْ  ُيْضِللْ  َفلَ  َىاِديَ  َلوُ  َأْشَهدُ  َأنْ  لَ  ِإلوَ  ِإلّ  اللُ  َوَأْشَهدُ  َأنّ  ُمَُّمًدا َعْبُدهُ  َوَرُسْولُوُ 

 .اَلل ُهمّ  َصل   َوَسل مْ  َعلى ُمَُّمدٍ  َوَعلى آِلوِ  وَِأْصَحاِبوِ  َوَمنْ  تَِبَعُهمْ  بِِإْحَسانٍ  ِإَل  يَ ْومِ  الّدْين
 يَاأَيّ َها ال َذْينَ  آَمنُ ْوا ات  ُقوا اللَ  َحقّ  تُ َقاتِوِ  َولَ  ََتُْوتُنّ  ِإل   َوأَنْ ُتمْ  ُمْسِلُمْونَ 

يَاأَي َُّها الَناسُ  اتّ ُقْوا َرّبُكمُ  اّلِذي َخَلَقُكمْ  ِمنْ  نَ ْفسٍ  َواِحَدةٍ  َوَخَلقَ  ِمن َْها َزْوَجَها َوَبثّ  ِمن ُْهَما رَِجالً   َكِثي ًْرا َوِنَساءً  
 َواتّ ُقوا اللَ  اَلِذي َتَساَءُلْونَ  ِبوِ  َوْاأَلْرَحام َ  ِإنّ  اللَ   َكانَ  َعَلْيُكمْ  َرِقْيًبا

يَاأَي َُّها اّلِذْينَ  آَمنُ ْوا اتّ ُقوا اللَ  َوقُ ْوُلْوا قَ ْولً  َسِدْيًدا ُيْصِلحْ  َلُكمْ  َأْعَماَلُكمْ  َويَ ْغِفْرَلُكمْ  ُذنُ ْوَبُكمْ  َوَمنْ  يُِطعِ  اللَ  َوَرُسْوَلوُ  
 فَ َقدْ  َفازَ  فَ ْوًزا َعِظيْ ًما، أَّما بَ ْعدُ 

َفِأن   َأْصَدقَ  اْلَِْدْيثِ   ِكَتابُ  الِل، َوَخي ْرَ  اْْلَْدىِ  َىْدىُ  ُمَُّمدٍ  َصّلى الل َعَلْيوِ  َوَسّلَم، َوَشرّ  ْاألُُمْورِ  ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلّ  
 .ُُمَْدثَةٍ  ِبْدَعةٌ  وَُكلّ  ِبْدَعةٍ  َضلََلًة، وَُكلّ  َضَلَلةِ  ِف  الّنارِ 

Jamaah Jum‘at yang dirahmati Alloh   

Sholat berjamaah merupakan syi‘ar Islam yang sangat agung, menyerupai 

shofnya malaikat ketika mereka beribadah, dan ibarat pasukan dalam suatu 

peperangan, ia merupakan sebab terjalinnya semangat saling mencintai sesama 

muslim, saling mengenal, saling mengasihi, saling menyayangi, serta menampakkan 

kekuatan dan kesatuan.  

Alloh  telah mensyari‘atkan bagi umat Islam berkumpul pada waktu-waktu 

tertentu, di antaranya ada yang setiap hari seperti sholat lima waktu, ada yang satu 

kali dalam seminggu seperti sholat jum‘at, ada yang setahun dua kali seperti dua 

hari raya, dan ada yang satu kali dalam setahun bagi umat islam keseluruhan 

seperti wukuf di arofah, dan ada pula yang dilakukan pada kondisi tertentu seperti 

sholat istisqo' dan sholat kusuf.  

Pahala dan keutamaan menghadiri sholat berjamaah di masjid sungguh luar 

bisa di sisi Alloh , jelaslah bagi kita betapa besar keagungan dan urgensinya di 

dalam Islam berdasarkan teks-teks al-Qur‘an dan as-Sunah. 
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Dari Abu Hurairoh , Rosululloh  bersabda: 

ََ أَن ُو إَذا َصَل  رِيَن ِضْعًفا، َوذِل ْْ ًََْسا َوِع ُُ َعَلى َصلتِِو ِف بَ ْيتِو وف ُسوِقِو  َاعٍة ُتَضع  ََ تَ َوض أ ُة الر ُجِل ف 
ْسِجِد، ل ُُيرُِجُو إل  الص لُة، 

َ
َلَْ َُيُْط َخْطَوًة إل  رُِفَعْت َلُو ِِبَا َدَرَجٌة، َوُحط ْت َفأْحَسَن الُوُضوَء، ُُث  َخرََج إل امل

لِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْيِو َما َداَم ف ُمَصل ُه، َما َلَْ ُُيِْدث، تق
َ
وُل: الل ُهم  َصلِّ َعنُو ِِبَا َخِطيَئٌة، َفإَذا َصل ى َلَْ تَ َزِل امل

  َصلٍة َما انْ َتَظَر الص َلةَ ُل ِف َعَليِو، الل ُهم  اْرََحُْو، َوَل يَ َزا

“Sesungguhnya sholat seseorang secara berjamaah dilipatgandakan 25 kali lipat 

dari pada dia sholat di rumahnya atau di pasarnya. Jika dia berwudhu, kemudian dia 

baguskan wudhunya, dan dia tidak ke masjid kecuali dia hendak sholat, maka dia 

tidak melangkahkan satu langkah kakinya kecuali diangkat derajatnya dan 

dihapuskan dosanya. Dan jika dia sholat maka para malaikat senantiasa 

mendoakannya selama dia masih tetap di tempat sholatnya dan tidak berhadas. 

Para malaikat berkata, “Ya Alloh limpahkanlah sholawat atasnya, rahmatilah dia, 

dan dia senantiasa dalam kondisi sholat selama dia menunggu sholat.” (HR. 

Bukhori dan Muslim)     

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh   

Berdasarkan hadits tersebut, dapat kita rangkum faidah dan keutamaan sholat 

berjamah adalah: 

Yang pertama, pahala langkah kaki seseorang yang berjalan ke masjid, maka 

tiap langkah kakinya akan diberikan satu pahala, dihapuskan satu dosa, dan 

dinaikkan satu derajat oleh Alloh . 

Yang kedua, pahala menunggu waktu sholat banyak diantara kita yang 

berangkat ke masjid hanya ketika adzan supaya segera selesai. Tapi yang luar biasa, 

kita dapat meraih pahala yang besar kalau kita duduk di masjid sebelum waktu 

sholat. Jadi sebaiknya gunakan waktu menunggu sholat untuk berdzikir. Orang yang 

menunggu sholat di masjid diberi pahala seperti sedang sholat. 

Yang ketiga, didoakan malaikat bagi siapa yang menunggu sholat, mulai dari 

masuk masjid sampai waktu sholat berikutnya, maka ia akan didoakan malaikat: “Ya 

Alloh ampunila dia, Ya Alloh ampunilah dia”, tanpa henti sampai waktu sholat 

berikutnya.   

Keutamaan yang keempat, akan mendapat naungan Alloh  pada hari kiamat. 

Dari Abu Hurairoh , Nabi  bersabda, “Tujuh golongan yang dinaungi Alloh dalam 

naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang 

pertama Imam yang adil, yang kedua seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam 
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beribadah kepada Alloh, dan seseorang yang hatinya bergantung ke masjid,.. (HR. 

Bukhori dan Muslim) 

Yang kelima, akan mendapat doa malaikat untuk shof terdepan.  

Sabda Rosululloh : “Sesungguhnya para malaikat memberikan sholawat kepada 

orang-orang yang berada di shof pertama.” Menanggapi sabda beliau, para sahabat 

bertanya, “Apakah juga kepada orang-orang yang berada di shof kedua wahai 

Rosululloh? ” Kemudian Rosululloh berkata, “Juga kepada orang-orang yang berada 

di shof kedua.” (HR. Ahmad dan Thobroni) 

Selanjutnya, ketika seseorang melaksanakan sholat berjamaah di masjid 

maka ia akan mendapatkan pahala yang luar biasa, sebagaimana sabda Nabi : 

رِيَن َدَرَجةً  ْْ  َصَلُة اْلََْماَعة أْفَضُل ِمْن َصَلِة اْلَفذِّ ِبَسْبٍع َوِع

“Sholat berjamaah lebih afdhol dari pada sholat sendirian sebanyak 27 kali lipat.” 

(HR. Bukhori dan Muslim) 

Yang ketujuh terhindar dari sifat munafiq. 

Sabda Rosul : “Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang-orang munafiq dari 

pada sholat subuh dan isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang terkandung 

di dalam kedua sholat itu, pastilah mereka mendatangi kedua sholat itu meskipun 

dengan merangkak.” (HR. Bukhori)     

Selanjutnya, sholat berjamaah menjadi sebab diampuni dosanya oleh Alloh . 

Rosululloh  bersabda: 

“Jika imam mengucapkan  ِ ُضوبِ َغۡير رَمغر ٓاّلِيَ َعَليرِهمر َوََل  ٱل  maka ucapkan amin, karena ,  ٱلضَّ

sesungguhnya siapa yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan malaikat 

maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” (HR. Bukhori) 
Dalam hadits lain Nabi  bersabda:  

“Barangsiapa yang berwudhu untuk sholat dan menyempurnakan wudhunya, lalu 

berjalan untuk menunaikan sholat, dan ia sholat bersama manusia atau berjama’ah 

atau di dalam masjid, maka Alloh akan mengampuni dosa-dosanya.”(HR. Muslim) 

Yang kesembilan, mengembangkan sifat disiplin dan berakhlak mulia. 

Sholat berjamaah mengajarkan disiplin, seorang makmum senantiasa mengikuti 

gerakan imam dan berada di belakang imam. Hal ini tentu membiasakan melatih 

kedisiplinan dalam kehidupan seseorang, menghilangkan sikap egois, menghargai 

perbedaan dan sikap taat serta patuh kepada pimpinannya dengan penuh 

kerendahan hati, yaitu imam.” 

Yang terakhir, tumbuhnya persaudaraan, kasih sayang dan persamaan. 
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Apabila kita bertemu lima kali dalam sehari, maka akan tumbuh kasih sayang 

diantara sesama muslim. Dan jika suatu waktu ada saudara kita yang biasa 

berjamaah kemudian beberapa waktu tidak hadir di masjid, maka kita akan 

bertanya-tanya, ada apa atau mengapa ia tidak berjamaah? Seandainya jawaban 

yang didapat bahwa ia sedang sakit, maka tentu para jamaah yang lain akan 

bergegas menjenguk dan mendoakannya. 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإي اُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْاۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك الُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 الَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإن ُو ُىَو اْلَغُفْوُر الر ِحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر 

 

KHUTBAH KEDUA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِالِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوسَ  ّيَئاِت َأْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه الُل َفَل ِإن  اْلَْْمَدِ لِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
  أَم ا بَ ْعُد: . ُه َوَرُسْولُوُ ُمِضّل َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َىاِدَي َلُو َأْشَهُد َأْن َل ِإلَو ِإّل اللُ َوَأْشَهُد َأّن ُمَُّمًدا َعْبدُ 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Sholat merupakan tiang agama, jika kita senantiasa mendirikan sholat maka 
kita telah mendirikan tiang agama kita ini, yakni dengan kita melkasanakan sholat 
tersebut secara berjamaah. 

Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dan hidayah 
dari Alloh untuk senantiasa melaksanakan sholat secara berjamah. 

 ًما.إن  الَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى الن ِبِّ يَآي َُّها ال ِذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 
ْيٌد َمَِْيٌد. َوبَارِْك  اَلل ُهم  َصلِّ َعَلى ُمَُم ٍد َوَعَلى آِل ُمَُم ٍد َكَما ّصل ْيتَ  ََ َحَِ َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإن 

ْيٌد َمَِْيدٌ  ََ َحَِ  .َعَلى ُمَُم ٍد َوَعلَى آِل ُمَُم ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإن 

اَلل ُهم  اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت، . َب َواِلَديْ َنا َواْرََحُْهَما َكَما َرب  َيانَا ِصَغاًرانُ وْ  الل ُهم  اْغِفْرَلَنا ُذنُ ْوبَ َنا َو ذُ 
ْيٌع َقرِْيٌب َمُِْيُب الّدَعَواتِ  ََ َسَِ  .َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ُْهْم َوْاأَلْمَواِت، ِإن 

ميَاِن َوَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغّلً لِّل ِذيَن آَمُنوا َرب  َنا إِ َرب  َنا اْغِفْر  ْخَوانَِنا ال ِذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ ٌٌ ر ِحيمٌ َلَنا َوِلِِ ََ َرُؤو       ن 

 َرب  َنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن َلْ  تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرََحَْنا َلَنُكوَنن  ِمَن اْْلَاِسرِينَ 

 َربَ َنا َءاتَِنا ِف الّدنْ َيا َحَسَنًة َوِف ْاأَلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الّناِر.

ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ لِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ.
ُ
ََ َربِّ اْلِعز ِة َعم ا َيِصُفْوَن َوَسَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربِّ
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POTRET MASYARAKAT KERA DALAM AL-QUR’AN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:     

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
ُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوبَ  يَا

 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوخَ  دٍ أَمَّ َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  ملَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  ي ْ

 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 
Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Alloh   telah menerangkan kepada kita satu kondisi masyarakat yang 

berubah menjadi kera yang hina sebanyak tiga kali dalam al-Qur’an. Semua yang 

dimaksudkan adalah orang-orang yahudi untuk memperingatkan kaum muslimin 

jangan sampai meniru perilaku masyarakat kera. 

Masyarakat yang berubah menjadi kera adalah masyarakat yang dikutuk Alloh 

 karena mereka melakukan tindak kriminalitas agama. Ada tiga bentuk tindak 

kriminalitas agama yang menjadi potret masyarakat kera, yaitu: Pertama, 

melanggar aturan hukum Alloh .  

Alloh  berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat 65:  

ُخُمَۡۡولََقدۡ  ِيوََۡعلِه  ْۡۡٱَّلذ ا َخَدو  ِِۡفۡۡٱع  ت جِِۡنيُكم  َاْۡقَِرَدةًَۡخَِٰسۡۡٱلسذ ُۡلَىُ م  ٍُ َ َياۡل   ٦٥َيَِۡۡٔفُقل 
“Dan sesungguhnya telah Kalian ketahui orang-orang di antara kalian yang 

melanggar pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: ‘Jadilah kalian kera 

yang hina”.   

Jamaah Jum‘at rohimakumulloh   

Ayat ini menjelaskan sebuah pelanggaran yang dilakukan sekelompok orang 

Yahudi, ketika mereka bermaksiat kepada Alloh  dan merusak janji-Nya yang 

diambil dari mereka, berupa menghormati hari Sabtu, seperti yang diterangkan oleh 

Alloh  dalam surat al-A’rof ayat 163:  
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ۡ مۡ ََۡٔۡوس  ٍُ يَثَِعِوۡۡل  ۡۡٱلذِتۡۡٱل َقر  ةَ َۡحاِِضَ رََِۡكىَج  َح 
ُدوَنِِۡفۡۡٱۡل  َۡيع  ت جِۡإِذ  َ َمۡسَۡۡٱلسذ ۡيَ م  ٍُ ِۡحيَخاُن ٍِم  تِي

 
ۡحَأ ۡإِذ  ُُۡشذٗعا ٍِم  ب خِ

ُسُقََنۡ مۡةَِهاََۡكىَُاَْۡيف  ٌُ َٰلَِكَۡنت لَُ َۚۡۡلَذ ٍِم  تِي
 
بُِخََنََۡلۡحَأ َ َمََۡلۡيَس    ١٦٣َويَ

“Dan tanyakanlah kepada Bani Isroil tentang negeri yang terletak di dekat laut 

ketika mereka melanggar larangan Alloh pada hari Sabtu, di waktu datang kepada 

mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan 

air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. 

Demikianlah kami mennguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik.” 

Ikan dalam kisah ini merupakan media untuk menguji sejauh mana kesabaran 

orang-orang Yahudi dan keistiqomahan mereka terhadap janji kepada Robbnya. 

Ternyata sejarah dan fakta selalu membuktikan bahwa kaum Yahudi dan yang 

sejenisnya senantiasa tidak sabar dalam menjalankan agama Alloh  dan tidak 

menepati janji mereka kepada Alloh . 

Jamaah Jum‘at rohimakumulloh 

Bentuk pelangaran mereka yang Kedua, yaitu menyembah toghut. 

Alloh  berfirman dalam surat al-Maidah ayat 60:  

ۡ َٰلَِكَۡنُثَبًَثِۡعيَدۡۡقُل  ّّٖۡنِوَۡذ ىَّبِئُُكمۡبَِشّ
ُ
ۡأ ل  ِۚۡٱٌَ ۡۡللذ ًُ ُۡٱَنوۡلذَعَي ُمۡۡللذ ٍُ ََيازِيرَۡٱوَۡۡل قَِرَدةَۡٱوََغِضَبَۡعلَي ًِۡوََجَعَلِۡني  ۡۡل 
َُٰغََتۚۡۡٱوََعَتَدۡ ََآءِۡۡلطذ َۡعوَۡس َضلُّ

َ
ََكنااَۡوأ ۡنذ ّٞ ْوَلَٰٓئَِكَُۡشّ

ُ
بِيلِۡٱأ   ٦٠ۡلسذ

“Katakanlah: Apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang 

lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Alloh, yaitu orang-

orang yang dikutuk dan dimurkai Alloh, dijadikan kera dan babi dan orang yang 

menyembah Toghut". Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari 

jalan yang lurus.”   

Jamaah Jum‘at rohimakumulloh   

Secara kasat mata, orang-orang Yahudi memang tidak terlihat menyembah 

para rahib mereka. Akan tetapi mereka mematuhi dan mengikuti aturan rahib-rahib 

mereka dan meninggalkan ajaran-ajaran Alloh . Mereka tidak menyembah 

penguasa atau toghut dalam bentuk sujud dan ruku. Tetapi dalam pengertian 

menjadi loyalis atau mengekor serta tunduk secara buta kepada rahib-rahib mereka 

tersebut. Ini adalah bentuk ibadah atau pengabdian yang mengeluarkan pelakunya 

dari beribadah kepada Alloh  dan dari agama Alloh . 

Alloh  berfirman dalam surat at-Taubah ayat 31:    

ْۡٱ َُذٓوا بَابااّۡنِوُۡدوِنَّۡۡتذ ر 
َ
ۡأ م  ٍُ َبََٰي  ٌ َۡوُر م  ٌُ َتاَر ح 

َ
ِۡٱأ ۡۡب وَۡٱۡل َهِسيحَۡٱوَۡۡللذ ًَ َٰ ٓۡإَِل اَۖۡلذ اَۡوَِٰحدا ٍا َٰ ُتُدٓواْۡإَِل ِِۡلَع  ِمُرٓواْۡإَِلذ

ُ
يََمَۡوَنآۡأ َمر 

ًُۡ ُست َحََٰي ۡۡۚ ََ ٌُ ۡ
ُِكََنۡۡۥإَِلذ اۡيُش    ٣١َعهذ
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“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Robb-

Robb selain Alloh, dan juga mereka menjadikan Robb al-Masih putera Maryam, 

padahal mereka hanya disuruh menyembah Ilah Yang Maha Esa; tidak ada Ilah yang 

berhak disembah selain Dia. Maha suci Alloh dari apa yang mereka persekutukan.”    

Jamaah Jum‘at rohimakumulloh  

Adapun bentuk pelanggaran yang Ketiga, yaitu takabbur, angkuh atau 

sombong. Mereka tidak mau menerima aturan Alloh dan menindas kaum muslimin.  

Alloh  berfirman dalam surat al-A’rof ayat 166:  

ا َاْۡقَِرَدةًَۡخَِٰسۡۡفَلَهذ ُۡلَىُ م  ٍُ َ ُۡقل َياۡل ًُ َاَْۡعي  ٍُ اُۡن اَْۡعوۡنذ  َ   ١٦٦َيَِۡۡٔعَخ
“Tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang 

mengerjakannya, Kami katakan kepada mereka: “Jadilah kalian kera yang hina”.    

 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Masyarakat yang sombong terhadap nasehat dan peringatan dari Alloh  

melalui para dai atau juru dakwah adalah masyarakat yang menantang datangnya 

siksaan yang keras dari Alloh . Siksaan yang keras untuk mereka adalah 

perubahan dari bentuk manusia menjadi kera. Mengapa mereka menjadi kera? 

Mereka berubah menjadi kera, karena kerelaan dan keridoannya untuk menyerah 

dan meninggalkan kemanusiaannya. Mereka lebih memilih dunia lain, yaitu dunia 

binatang, maka balasan kedzolimannya sepadan dengan pilihan kebinatangannya 

tersebut, yaitu menjadi kera yang hina.  Alloh  berfirman: 

ا ۡةًِِۡفَلَهذ ْ ُۡذّلُِروا َۡنا ْ َا ۡۡۦٓۡنَُس َيا جنَي 
َ
ِيوَۡٱأ َّۡۡلذ َۡعِو َن  َ ٍَ َٓءِۡٱَيي  ۡۡلسُّ ىَا َخذ 

َ
ِيوَۡٱَوأ َۡبَّۡۡلذ ۡةَِعَذابِۢ ْ َا ََۡكىَُاَِْۡۡٔظلَُه يب ۢۡةَِها

ُسُقََنۡ   ١٦٥َيف 
“Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami 

selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat dan Kami timpakan 

kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu 

berbuat fasik.” (QS. al-A`rof: 165)  

 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. 
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KHUTBAH KEDUA: 

َدُه اَل َشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ َاْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ الَعاَلِمْْيَ َواَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلَمْْيَ َوَأْشَهُد َأالَّ ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوحْ 
داً  ابَ ْعدُ  . َعْبُدُه َوَرُسْولُُو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ ُمَُمَّ  :أَمَّ

Jamaah Jum’at rohimakumulloh         

Apa yang akan terjadi ketika kita memilih siap menjadi masyarakat kera? 

Dalam potret masyarakat kera, segala bentuk komponen yang menjauhkan manusia 

dari Alloh  akan tumbuh subur tanpa ada penghalang  yang berarti. Rangsangan-

rangsangan birahi liar dan haram bermunculan di setiap pojok bangunan masyarakat. 

Krisis-krisis finansial global adalah saksi-saksi yang selalu bermunculan dari waktu 

ke waktu. Transaksi-transaksi riba akan menyebar dengan seluas-luasnya. Sistem 

ribawi adalah sistem kedzoliman yang menyedot kekayaan kebanyakan umat untuk 

dipersembahkan kepada segelintir manusia. Padahal dosa sesuap riba sama dengan 

dosa menyetubuhi ibu kandung sendiri. 

Pada masyarakat kera, pembusukan jiwa terus berproses, disebabkan dominasi 

mesin-mesin kemungkaran. Hasilnya adalah tindakan-tindakan kriminalitas yang kian 

hari semakin meningkat. Perilaku buruk terus menjamur dan mendominasi kehidupan 

masyarakat, menambah panjang deret angka kejahatan yang akan terus melonjak 

dengan sangat tajam. Pada masyarakat seperti ini, motivasi perilaku kebanyakan 

manusia hanya hawa nafsu, kejahilan dan memperoleh manfaat sementara. Dengan 

demikian pelanggaran-pelanggaran norma islami akan dilakukan oleh hampir semua 

tingkatan masyarakat, berbentuk tindak pidana ringan dari oknum-oknum pribadi 

maupun kejahatan sistematis dari banyak kelompok terorganisir.  

Semoga Alloh selalu membimbing dan menyelamatkan kita semua. Amin.. 

 الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها 

ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد َمَِْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ َحَِ
دٍ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.  َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ  َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ُهْم َوْاأَلْمَواتِ  ْيُب اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ْ ْيٌع َقرِْيٌب َمُِ ، ِإنََّك َسَِ
َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت الدَّ  ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك ْعَواِت. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

. َرب ََّنا آتَِنا ِف  ْْيَ نْ َيا َحَسَنًة َوِف اخآِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحِ  الدُّ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّا ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  ُب الرَِّحْيُم.َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

 . ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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BANGUN BUDAYA BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:    

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي ﴿ .﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِذي َتَسََءُلْوَن ِبِو َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم ﴿. ﴾َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا
 ﴾َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوًزا َعِظيًما

ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب  دٍ أَمَّ َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  صلى اهلل عليو وسلم اهلِل، َوَخي ْ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Ibnu ‘Abbas  meriwayatkan bahwasannya Rosululloh  bersabda: 
“Umat nabi-nabi telah diperlihatkan kepadaku. Maka aku lihat ada seorang Nabi 

yang berjalan bersama seorang umat. Ada nabi yang berjalan bersama sekelompok 

orang. Ada nabi yang berjalan bersama sepuluh orang. Ada nabi yang berjalan 

bersama lima orang. Dan ada nabi yang berjalan seorang diri. Kemudian aku lihat 

ada sekumpulan orang yang banyak sekali, aku pun bertanya: “Wahai Jibril,    

apakah mereka umatku?”. Jibril  menjawab: “Bukan. Cobalah lihat ke ufuk sana”. 

Lalu aku lihat ke ufuk, ternyata di sana ada kerumunan orang yang banyak sekali. 

Jibril  berkata: “Merekalah umatmu, dan bersama mereka ada 70.000 orang yang 

tidak dihisab dan tidak di azab”. Aku bertanya kembali: “kenapa demikian wahai 

Jibril?” Jibril  menjawab: “Mereka dahulu tidak berobat dengan kay, tidak minta 

diruqyah, tidak meramal kesialan, mereka bertawakal kepada Alloh , Robb 

mereka”. Ukasyah  berdiri mendekati Rosululloh , lalu berkata: “Berdoalah 

kepada Alloh agar aku menjadi salah seorang dari mereka”. Rosulullloh  berdoa: 

“Ya Alloh, jadikanlah `Ukasyah salah seorang dari mereka”. Lalu ada orang lain yang 

mendekati Rosululloh  dan berkata: “Berdoalah kepada Alloh agar Dia menjadikan 

aku salah seorang dari mereka”. Rosululloh  bersabda: “Engkau sudah didahului 

`Ukasyah”. (HR. Bukhori)  
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Jamaah Jum’at yang dimuliakan Alloh    

Pemuda yang pertama kali bangkit adalah Ukasyah bin Mihson . Karena 

antusias dan semangatnya pada kesempatan yang pertama, permohonannya di 

‘amini’ oleh Rosululloh . Seperti api yang menyala-nyala, seperti itulah semangat 

Ukasyah yang hadir di awal, bukan di akhir. Inilah sahabat Rosululloh , mereka 

memiliki satu budaya yang sudah lama kita tinggalkan. Budaya fastabiqul khoirot, 

yaitu budaya berlomba-lomba dalam kebaikan. Terkait hal ini Alloh  berfirman:    

َٰٓئِك َ ْول 
ُ
َِِفََأ َٰرُِعٌن  َٰتَِيُس  ََٱۡلخ يخر  َٰتُِقٌن  اَس   ً َل    ٦١و ُيمخ

“Mereka itu orang-orang yang bersegera dalam meraih kebaikan, dan merekalah 

orang-orang yang terdepan dalam memperolehnya,” (QS. al-Mukminun: 61)     

Jamaah Jum’at yang rohimakumulloh      

Ketika turun ayat tentang hijab, tanpa membuang tempo, para sohabiyah 

langsung mengambil kain-kain mereka dan melilitkan ke seluruh tubuhnya. Para 

sohabiyah yang berada di pasar-pasar lantas tidak langsung pulang ke rumah. 

Mereka memilih untuk bersembunyi di balik batu-batu besar, menunggu malam 

yang sepi barulah mereka pulang ke rumah. Ini adalah bukti bahwa para sahabat 

Rosululloh  adalah orang-orang yang memiliki budaya fastabiqul khoirot. 

Faktanya, kondisi kekinian dalam masyarakat kita berbeda, budaya kompetisi 

ini lebih digandrungi dalam bidang keduniaan. Manusia sekarang sibuk berlomba-

lomba dalam memperkaya diri, mempercantik rupa, menggagah-gagahkan sikap, 

mengejar jabatan, mencicil gelar demi gelar dan menumpuk atribut-atribut 

keduniaan lainnya. Rosululloh  pernah bersabda:  

نْ َيا َكَما بُِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن فَ َواهلِل اَل اْلَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم َوَلِكْن َأَخَشى َعَلْيُكْم َأْن تُ ْبَسَط َعلَ  ْيُكُم الدُّ
ُهمْ  َلُكْم فَ تَ َناَفُسوَىا َكَما تَ َناَفُسوَىا َوتُ ْهِلَكُكْم َكَما َأْىَلَكت ْ  قَ ب ْ

“Demi Alloh bukanlah kefaqiran yang aku hawatirkan terjadi pada kalian, tetapi aku 

hawatir jika kemewahan atau kesenangan dunia dibentangluaskan atas kalian, 

kemudian karenanya kalian berlomba-lomba untuk meraihnya seperti yang pernah 

terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Maka akhirnya kalian binasa sebagaimana 

mereka juga binasa karenanya,” (HR. Bukhori dan Muslim) 

Jamaah Jum’at yang rohimakumulloh     

Fastabiqul khoirot adalah sifat utama orang-orang yang terpilih. Dalam surah 

Fatir ayat 32, Alloh menggambarkan tipe manusia yang beriman kepada Al-Qur’an 

menjadi tiga macam: 
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ََُثمَ  ثخو ا ر  وخ
 
َأ َٰب  ِينَ َٱمخِكت  يخو اَٱَّل  ف  ط  ِسىََِٱصخ َّّلِ فخ الِٞم َظ  مخ ًُ َۖف ِموخ َِعت ادِه ا اةُِقََُۢۦِمنخ َس  مخ ًُ ِموخ َو  ت ِصٞد قخ مَمُّ ًُ ِموخ و 

َِ َٰتَِة ِهَبِإِذخِنََٱۡلخ يخر  ََٱلل   ٌ َُي َٰلِك  ُلَذ  ضخ تِيََُٱمخف    ٣٢َٱمخك 
“Kemudian kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih diantara 

hamba-hamba kami, lalu diantara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang 

pertengahan dan ada pula yang terdepan berbuat kebaikan dengan izin Alloh. Yang 

demikian itu adalah karunia yang besar,”    

Jenis pertama adalah mereka yang dzolim. Keburukan mereka lebih banyak dari 

pada kebaikan yang mereka ukir. Mereka menghabiskan usia pada perkara-perkara 

yang Alloh  tidak ridohi. 

Jenis yang kedua adalah mereka yang pertengahan. Dalam artian, disatu waktu 

mereka melakukan keburukan tetapi di waktu lain merekapun melakukan 

kebaikan. Merekalah orang yang ibadahnya jalan, keburukannya pun jalan. 

Dan yang ketiga adalah mereka yang selalu membangun budaya berlomba-lomba 

dalam ketaatan dan kebaikan. Inilah karakteristik dari para sahabat Rosululloh .   

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh      

Para sahabat Nabi  adalah “khoiru ummah” atau generasi yang terbaik. 

Mereka tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menjalankan ketaatan kepada 

Alloh . Mereka selalu memaksimalkan setiap pintu kebaikan yang Alloh  

bukakan.  

Sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan ghiroh ataupun semangat 

beribadah kebanyakan dari kita sekarang. Seringkali kita tidak memiliki semangat 

untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita seolah merasa cukup dan baik-baik 

saja berada di luar arena.  

Terkadang kita hanya memposisikan diri sebagai penonton atau bahkan 

komentator dan kritikus perlombaan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain tanpa 

terlibat dalam perlombaan meraih ridho Alloh . Sebuah peran yang sangat 

melelahkan dan membuang-buang waktu. Sebuah musibah jika kita kehilangan  

kesempatan dalam ketaatan kepada Alloh , lantas kita tenang-tenang saja. 

Oleh karena itu, jangan hanya jadi penonton, mari kita bangun bersama 

budaya fastabiqul khoirot yang telah lama tertinggal, yaitu budaya berlomba-lomba 

dalam kebaikan. 

نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا ِن اْلَعِظْيِم َو آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 الرَِّحْيُم. َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْورُ 
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KHUTBAH KEDUA:   

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئاَ إِ  َفاَل  ِت أَْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ نَّ اْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
ًدا َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ ا هلُل َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو.  :أَمَّ
Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh       

Pernah Hasan al-Bashri  mengungkapkan: 

 .هِ رِ  َنَْ ا ِف هَ قِ لْ أَ فَ  اكَ يَ ن ْ  دُ ِف  كَ سَ افَ نَ  نْ مَ ، وَ وُ سْ افِ نَ ف َ  كَ نِ يْ  دِ ِف  كَ سَ افَ نَ  نْ مَ 

“Siapa yang berlomba denganmu dalam agamamu, maka berlombalah dengannya. 
Siapa yang berlomba denganmu dalam duniamu, maka lemparkan saja dunia itu ke 
leher orang itu”.  

Wuhaib bin al-Ward  juga pernah berkata: 

 لْ عَ اف ْ فَ  دٌ حَ أَ   اهللِ َل إِ  كَ قَ بِ سْ يَ  الَّ أَ  تُ عْ طَ تَ اسْ  نِ إِ 

“Jika kau mampu tak ada satu orangpun yang bisa mendahuluimu dalam meniti 

ridho Alloh, maka lakukanlah”.     

Semoga Alloh  memberikan kita anugerah termasuk golongan mereka yang 
selalu berlomba-lomba dalam kebaikan.    

 ماً ِإنَّ اللََّو َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبِّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلي

ٍد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم، ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ََِ ْيٌد.   َمَِ

ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم، ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيدٌ  َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ََِ  ِإنََّك 
ُهْم َواأَلْمَواِت ِإنََّك سَِ  ْعَوةِ اللُهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواملْسِلَماِت َواملْؤِمِنْْيَ َواملْؤِمَناِت اأَلْحَياِء ِمن ْ ْيُب الدَّ  ْيٌع َقرِْيٌب َمُِ

َنا اللَُّهمَّ أَلِّْف بَ ْْيَ قُ ُلوبَِنا، َوَأْصِلْح َذاَت بَ ْيِنَنا، وَ  اَلِم، َوََنَِّنا ِمَن الظُُّلَماِت ِإَل النُّوِر، َوَجنِّب ْ اْىِدنَا ُسُبَل السَّ
َها َوَما َبَطَن، َوبَارِْك َلَنا ِف َأْسَاِعَنا، َوأَْبَصارِنَا، َوقُ ُلوبَِنا، َوَأْزَواِجَنا، َنا  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َوُذرِّيَّاتَِنا، َوُتْب َعَلي ْ

َناأَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم، َواْجَعْلَنا َشاِكرِيَن لِِنَعِمَك ُمْثِنَْي ِِبَا َعَلْيَك، َقابِِلَْي َْلَا، َوأَتِْمَها عَ ِإنََّك   َلي ْ
ابُ  ًََْة ِإنََّك أَْنَت اْلَوىَّ  َرب ََّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َىَديْ تَ َنا َوَىْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك َر

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ َرب َّ   َنا آتَِنا ِف الدُّ
ٍد َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو وَ َمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَل يَ ْوِم الّدْين. َنا ُمَُمَّ  َوَصلَّى اهللُ َعَلى نَِبي ِّ

 اَلِمْْيَ َوآِخُر َدْعَوانَا َأِن اْلَْْمُد هلل َربِّ اْلعَ  
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MUHASABAH DIRI 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:     

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َمْن  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّداً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ 

يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْ  الَِّذي ﴿. ﴾ َُمُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْ  ُمْسِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َوالَ ﴿
ِذي َتَسََءُلْوَن ِبِو َخَلَقُكْ  ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ُْهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَّ 

يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْ  أَْعَماَلُكْ  ﴿. ﴾اَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْ  َرِقيًباَوْاأَلْرحَ 
 ﴾َويَ ْغِفْر َلُكْ  ُذنُوَبُكْ  َوَمْن يُِطْع اهلَل َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوًزا َعِظيًما

: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي َْر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمٍَّد صلى اهلل عليو وسل  َوَشرَّ ْاألُُمْوِر أَمَّا بَ ْعدُ 
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh 
Alloh   berfirman:  

 َ َۚ إِنذ ٱَّللذ َ َمتت لَِغد ٖۖ َوٱتذُقواْ ٱَّللذ ا قَدذ ٞس مذ َنُظرت نَفت َ َوۡلت ِيَن ءَاَمُنواْ ٱتذُقواْ ٱَّللذ َها ٱَّلذ يُّ
َ
أ َ نُوَن َيَٰٓ َت ر ُِِۢ ََِ ا َت َِ  ١٨  

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok di akhirat, 

dan bertakwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang 

kalian kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)        

Imam Ibnul Qoyim  menjelaskan tafsir  ayat ini dengan berkata: 

“Ayat ini menunjukkan akan wajibnya malakukan muhasabah atau instrokpeksi diri. 

Alloh  memerintahkan, “Supaya kita memperhatikan amalan apa yang telah kita 

persiapkan untuk hari kiamat kelak. Apakah amal sholih yang akan menyelamatkan 

diri kita? Ataukah amal kejelekan yang justru akan menyengsarakan kita?” 

Imam Hasan al-Bashri  juga mengatakan: 
“Tidak ada waktu yang tersisa yang menjumpai seorang mukmin melainkan harus 
gunakan untuk muhasabah. Apa yang akan dikerjakan? Apa yang ingin dia makan 
dan minum? Adapun orang fajir pelaku maksiat maka dirinya terus berlalu tidak 
pernah menghisab dirinya sendiri”.  
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Hadirin jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh 
Maka sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Alloh  

dan hari pembalasan, untuk selalu memuhasabah dirinya dan tidak pernah lalai dari 

muhasabah dan mempersempit ruang geraknya, baik ketika bertindak, dalam 

keadaan diam, berpikir, serta berjalan. Karena setiap desahan nafas keluar 

merupakan bagian dari umur kita yang sangat berharga yang tidak mungkin bisa 

dibeli dengan harta paling berharga sekalipun. Sehingga menyia-nyiakan desahan 

nafas ini, atau pemiliknya berusaha untuk membelinya maka tidak akan merubah 

kebinasaanya. Serta kerugian sangat besar yang tidak akan dirasakan kecuali oleh 

orang yang minim akalnya. Hanya saja kerugian nyata ini, akan dirasakan pada hari 

pembalasan kelak.  

Dan perkara yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah lalai dan 

enggan untuk muhasabah, membiarkan dan bermudah-mudahan dalam urusannya 

berjalan apa adanya. Inilah keadaan orang yang tertipu, memicingkan mata, tidak 

mau tahu akan akhir perjalanannya dan tidak pernah menghiraukan murka dan 

kemarahan Alloh , padahal Alloh  telah mengingatkan dalam banyak ayatnya 

akan adanya hari pembalasan. Dan semua yang ia lakukan akan ditampakkan 

kepadanya tanpa sedikitpun tersembunyi di sisi Alloh . Hal ini sebagaimana Alloh 

 berfirman dalam (surat Ali Imron ayat 30)   

نذ ََيتَنَها َوبَيت 
َ
ا َوَما َعِ نَتت ِمن ُسوٓء  تََودُّ لَوت أ تََضٗ َِ ۢت  ُّمُّ ا َعِ نَتت ِمنت  س  مذ َمَدِا َََِيٗداۗ يَوتَم ََتُِد ُُكُّ َنفت

َ
ۥٓ أ  َنُه

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala amal kebaikan dihadapkan 

dimukanya, begitu juga keburukan yang telah dikerjakannya; ia ingin kalau kiranya 

antara ia dengan hari itu ada masa yang jauh.”        

Hadirin jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh 

Para ulama kita terdahulu telah membagi muhasabah menjadi dua jenis, yaitu 

muhasabah sebelum berbuat dan muhasabah setelah melakukan perbuatan. 

Adapun jenis yang pertama, yaitu hendaknya kita merenung sejenak ketika 

timbul keinginan serta kemauan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Apakah 

perbuatan tersebut sesuai perintah Alloh  dan Rosul-Nya atau tidak? Jika sesuai 

maka teruskan, namun jika menyelisihi maka tinggalkan.    

Selanjutnya lihat, apakah perbuatan itu jika dikerjakan membawa kabaikan 

apa sebaliknya yaitu keburukan dan kebinasaan? Jika lebih benar kemungkinan 

yang kedua maka segera tinggalkan. Kemudian lihat lagi, kalau tujuan beramalnya 

untuk Alloh  maka segera lakukan, namun bila hanya mencari kedudukan, atau 

pujian atau harta dari makhluk maka segera tinggalkan.   

Adapun jenis yang kedua, yaitu muhasabah setelah mengerjakan suatu 

perbuatan yang banyak kekurangan di dalamnya, atau muhasabah atas larangan-
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larangan Alloh  yang ada, jika seseorang menjumpai dirinya telah menerjang 

salah satu larangan Alloh  maka segera iringi dengan taubat, istighfar, dan amalan-

amalan kebaikan yang dapat menghapus dosa dan kesalahan kita.   

Kaum Muslimin rohimakumulloh      

Sahabat Umar bin al-Khottob  pernah berkata “Hisablah diri kalian sendiri 

sebelum datangnya hisab atas kalian. Timbanglah amal sholih kalian sebelum 

ditimbang kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya lebih mudah atas kalian 

menghisab pada hari ini dari pada penghisaban esok dihari penghisaban. 

Perbaguslah amalan-amalan yang baik sebagai bekal esok, sebagai persiapan pada 

hari yang ketika itu akan dinampakkan amal semua manusia sehingga tidak ada 

yang tersembunyi sedikitpun.”  

ِن اْلَعِظْيِ  َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْ  ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِ  .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْ  ِف اْلُقرْ 
 اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُ .َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْ  َو ِلَسائِِر 

 

KHUTBAH KEDUA:   

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئاَ إِ  َفاَل  ْن يَ ْهِدِه اهللُ ِت أَْعَمالَِنا مَ نَّ اْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
نَّ ُمَُمًَّدا َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد أَ 

 أَمَّا بَ ْعُد:  َوَرُسْولُُو.
Hadirin jamaah sholat jum’at rohimakumulloh    

Ketika seseorang memuhasabah dirinya, maka dia akan mendapatkan 

beberapa manfaat yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lalai yaitu orang 

yang tidak pernah menghisab dirinya. Di antara faidah yang didapatakan adalah: 

Pertama: Dia akan menjumpai adanya kekurangan dalam dirinya sehingga ia akan 

berusaha memperbaiki diri. Berbeda dengan orang yang tidak menyadari adanya 

kekurangan pada dirinya, maka tidak mungkin ia akan memperbaiki diri. 

Kedua, Sebagai bukti akan takutnya kepada Alloh , dan persiapan untuk bertemu 

dengan-Nya.   

Ketiga, Dengan mengintropeksi diri akan menjadi jelas bagi seorang mukmin 

hakikat keuntungan dan kerugian.  

Keempat, Muhasabah di dunia akan memudahkan perjalanan seorang mukmin 

kelak pada hari kiamat.     



 

88 
 

Kelima, Muhasabah sebagai bentuk mematuhi perintah dari Alloh . 

Selanjutnya, Muhasabah akan menjauhkan diri dari kelalaian atau terjatuh dalam 

lumpur kemaksiatan dan dosa.   

Kemudian, dengan muhasabah akan memudahkan dirinya untuk mengetahui 

kekurangan dirinya dan segera memperbaiki dan menyempurnakannya.   

Lalu, Muhasabah akan menumbuhkan kecintaan kepada Alloh  dan mendapatkan 

ridho-Nya.     

Dengan, Muhasabah seseorang akan mengetahui hak Alloh yang harus ditunaikan.   

Dan seseorang akan merasakan hati yang selalu dalam keadaan baik jika sering 

bermuhasabah. Dan sebaliknya hati akan selalu rusak jika jauh dari muhasabah. 

Semoga Alloh  memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. 

Amin.       
 يََي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ 

ْيٌد.اَللَُّه َّ َصلِّ َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَ  َوَعَلى آِل ِإبْ َراىِ  ْيٌد َمَِ  ْيَ  ِإنََّك َحَِ

ْيٌد َمَِْيٌد.َوبَارِْك َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعلَى   آِل ُمَُمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَ  َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَ  ِإنََّك َحَِ

 اَللَُّه َّ اْغِفْرَلَنا ُذنُ ْوبَ َنا َوِلَواِلِديْ َنا َكَما َرب َّْونَا ِصَغاًرا 

  َواْلِغَن اَللَُّه َّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف 

 اللَُّه َّ ِإنِّا َنْسأَُلَك ِعْلًما نَاِفًعا، َورِْزًقا طَيًِّبا، َوَعَماًل ُمتَ َقبَّاًل 

  ْ ىُ رَ وْ مُ أُ  لْ هِّ سَ وَ   ْ هُ امَ دَ قْ أَ  تْ بِّ ث َ , وَ  ْ ىُ رْ صُ انْ . وَ انٍ كَ مَ  لِّ  كُ ِف  نَ يْ دِ اىِ جَ مُ الْ  رِ صُ انْ  اَللَُّه َّ 

ميَاِن َواَل ََتَْعْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغاّلً لِّلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنَّكَ َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاِْلِ  َرُؤوٌف رَِّحي ٌ  َوِلِِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ.    ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ 
ُ
  اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل
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GAMBARAN SURGA  

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرُسْولُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،َّ

َُّمْسِلُمونَّ﴿ َِّإال ََّوأَنْ ُتْم َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّالن اُسَّ﴿.َّ﴾يَا َّأَي َُّها َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكْم ات  ُقوا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََّخَلَقُكْم ِذيََّتَسََءُلْوَن

َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا .َُّيْصِلْحََّلُكْمَّأَْعَماَلُكْمَّهلَلََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًداآَمُنواَّات  ُقواَّايَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّ﴿.َّ﴾َوْاأَلْرَحاَمَِّإن 
َّ﴾َويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوًزاََّعِظيًما
ََّىدَّ َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َّْاألُُمْوِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي

َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارََُُِّّمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،
Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh   

Pada kesempatan khutbah yang mulia ini tidak lupa saya berwasiat untuk diri 

pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada 

Alloh , karena dengan takwa inilah bekal terbaik untuk kehidupan kita di dunia 

maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana Alloh  berfirman: 

 َ ُدواْ فَإِنَّ َخۡير ادِ َوتََزوَّ َيى    ٱلزَّ ْوِِل  ٱتَُّقينِ وَ  ٱتلَّقر
ُ
أ لرَب  َيَٰٓ

َ   ١٩٧ِب ٱۡلر
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah 

kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.” (QS. al-Baqoroh: 197) 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh   

Salah satu bentuk iman kita kepada yang ghoib yaitu beriman tentang adanya 

surga. Surga yang dijanjikan oleh Alloh  sebagai balasan bagi orang-orang yang 

beriman dan bertakwa kepada-Nya. Surga yang didalamnya penuh dengan 

kenikmatan dan kebahagian. Surga yang wujud hakikatnya belum pernah terlihat 

oleh mata, belum terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati-hati 

manusia.   

Hal ini sebagaimana sabda Rosululloh , “Alloh  berfirman: Aku telah 

sediakan bagi hamba-hambaku yang sholih surga yang tidak pernah dilihat oleh 

mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pula terlintas dalam hati 

manusia.” (HR. al-Bukhori dan Muslim) 
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Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Para ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga telah ada saat ini. 

Bahkan sudah ada sejak diciptakannya Nabi Adam . Keyakinan atau akidah ini 

berdasarkan firman Alloh :   

َرى   َولََقدر  خر
ُ
لًَة أ َرةِ   ١٣رََءاُه نَزر رُمنَتَه  ِعنَد ِشدر َوىَٰٓ ِعنَدَوا َجنَُّة   ١٤ ٱل

ر
رَمأ   ١٥ ٱل

“Dan sesungguhnya Nabi Muhammad  telah melihat Jibril itu dalam rupa yang 

aslinya pada waktu yang lain, yaitu di Sidrotul Muntaha, di dekatnya ada surga 

sebagai tempat tinggal.” (QS. an-Najm: 13-15) 

Selain itu, dalam sebuah hadis, Anas  meriwayatkan bahwa Rosululloh  

bersabda, “Demi Dzat yang jiwa Muhammad  berada di Tangan-Nya, sekiranya 

kalian melihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak 

menangis! Para sahabat bertanya, ‘apa yang engkau lihat wahai Rosululloh?’ 

Rosululloh menjawab, ‘Aku melihat surga dan neraka.’ (HR. Muslim)   

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Surga memiliki 8 pintu, dan salah satunya adalah pintu ar-Royyan dan hanya 

dimasuki oleh orang-orang yang menjalankan puasa.  

Menegenai hal ini, Nabi  bersabda: 

“Di surga terdapat 8 pintu, diantaranya adalah pintu ar-Royyan, tidaklah 

seorangpun memasukinya kecuali orang-orang yang puasa. (HR. al-Bukhori dan 

Muslim)    

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh   

Surga memiliki tingkatan-tingkatan, semakin tinggi tingkatan surga, maka 

semakin besar anugerah Alloh  yang diberikan kepadanya. Firdaus adalah surga  

yang paling tinggi derajatnya. Dia adalah pertengahan surga dan dari sana terpancar 

sungai-sungai surga.   

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh : 

“Sesungguhnya di surga ada 100 derajat yang Alloh sediakan untuk para mujahidin 

fii sabilillah, jarak antara setiap derajat seperti jarak anatara langit dan bumi, jika 

kalian meminta kepada Alloh maka mintalah Firdaus, karena Firdaus itu 

pertengahan surga, dan surga yang paling tinggi, dan atapnya adalah ‘Arasyur 

Rohman, dari sanalah terpancar sungai-sungai surga.” (HR. Bukhori)   

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Di dalam surga Firdaus terdapat suatu tempat yang disebut al-Wasilah, yaitu 

tempat tertinggi di tengah-tengah firdaus, dan ini adalah tempat khusus yang akan 

diberikan kepada Nabi .  

Hal ini berdasarkan sabda Rosululloh : 

“Jika kalian mendengar adzan, maka tirukanlah apa yang diucapkan muadzin, lalu 

bacalah sholawat kepadaku. Barangsiapa yang membaca sholawat kepadaku 1 
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kali, maka Alloh ta’ala akan membalasnya 10 kali. Kemudian mintalah al-Wasilah 

kepada Alloh untukku karena sesungguhnya wasilah adalah satu tingkat di surga 

yang tidak patut kecuali untuk seorang hamba dari hamba-hamba Alloh. aku 

berharap akulah orangnya. Barangsiapa yang memintakan al-Wasilah untukku 

maka ia berhak mendapat syafaatku.” (HR. Muslim)   

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Surga memiliki bangunan-bangunan, dan bangunan surga terbuat dari emas, 

ruangnya dipenuhi mutiara-mutiara dan tanahnya dari kasturi. Sabda Rosululloh  

“Aku dimasukkan ke dalam surga, ternyata di dalamnya ada kubah-kubah dari 

mutiara dan tanahnya dari misk kasturi." (HR. al-Bukhori)    

َِّفْيِوَِّمَنَّْااۤليَاِتََّوَّالذِّْكِرَّاْلَِْكْيِمَّ.أَقُ ْوُلَّق ََّآبَاَرَكَّاهلُلَِّلََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقرَّ ْوِلَّٰىَذاَِّنَّاْلَعِظْيِمََّوَّنَ َفَعِِنََّوَِّإي اُكْمَِّبَا
َِّمْنَُّكلََِّّذْنٍب.ََّفاْستَ ْغِفُرْوُه،َِّإن ُوَُّىَوَّاْلَغُفْورَّ  الر ِحْيُم.ََّوَأْستَ ْغِفُرَّاهلَلَِّلََّوَلُكْمََّوَِّلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْْيَ

 

KHUTBAH KEDUA:    

ُنُوََّوَنْستَ ْغِفرُُهََّونَ ُعْوُذَّ َّاْلَْْمَدَّهلِل،َََّنَْمَدُهََّوَنْسَتِعي ْ َفاَلََّّبِاهلِلَِّمْنَُّشُرْوِرَّأَنْ ُفِسَناََّوِمْنََّسيِّئَاِتََّأْعَمالَِناََّمْنَّيَ ْهِدِهَّاهللَُِّإن 
 َأن َُّمَُم ًداََّعْبُدُهََّوَرُسْوُلوََُُّّمِضل ََّلُوََّوَمْنَُّيْضِلْلُوََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّأْشَهُدََّأْنَّاَلَِّإٰلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّاَلَشرِْيَكََّلُوََّوَأْشَهدَّ

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    

Selanjutnya adalah makanan dan minuman surga yang amat lezat serta segala 

sesuatu yang memuaskan jiwa-jiwa penduduk surga, sebagaimana firman Alloh , 

َتِىيهِ  ... نُفُس ٱَوفِيَىا َما تَشر
َ ُيُ  ٱَوتَََلُّ  ۡلر عر

َ وَن  ۡلر نُتمر فِيَىا َخ ِِلُ
َ
  ٧١َوأ

“Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati  dan sedap 

dipandang mata dan kalian kekal di dalamnya.” (QS. az-Zukhruf: 71)   

Minumannya dari sungai air, sungai madu, sungai susu, dan sungai khomr. Hal 

ini berdasarkan sabda Rosululloh : “Sesungguhnya di surga terdapat lautan air, 

lautan madu, lautan susu, dan lautan khomr; dan kemudian bercabang menjadi 

sungai-sungai” (Shohihul Jami’)   

Buah-buahan surga sangat segar dan tidak akan pernah habis, mudah dipetik 

dan merendah dekat sekali.  Alloh  berfirman yang artinya, “Dan buah-buahan dari 

apa yang mereka pilih,” (QS. al-Waqi‘ah: 20)       
Di surga terdapat isteri-isteri yang bermata jeli, cantik jelita dan baik 

akhlaknya. Baik dari wanita ahli surga ataupun bidadari surga. Alloh  berfirman, 

“Dan bagi mereka ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.” (QS. al-

Baqoroh: 25) 

Dan jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh    
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Kenikmatan tertinggi di surga adalah memandang wajah Alloh . Hal ini 

berdasarkan sabda Rosululloh  yang artinya, “Apabila penduduk surga telah 

masuk surga dan penduduk neraka telah masuk neraka, berserulah seorang 

penyeru: “Wahai penduduk surga, sesungguhnya kalian mempunyai janji di sisi 

Alloh yang akan Dia tunaikan kepada kalian”. Mereka berkata: ‘‘Apakah itu? 

Bukankah Alloh telah memberatkan timbangan-timbangan kami, memutihkan 

wajah-wajah kami, memasukkan kami ke dalam surga, dan menyelamatkan kami 

dari api neraka?’’. Maka disingkapkanlah hijab, lalu mereka melihat-Nya. Maka demi 

Alloh, tidak ada sesuatupun yang Alloh berikan kepada mereka yang lebih dicintai 

dan lebih menyenangkan mereka selain dari melihat wajah-Nya”. (Shohihul Jami’) 

Hal ini menguatkan firman Alloh  dalam al-Qur’an:     

ةٌ  وُُجيه     ٢٣إََِل  َرّبَِىا نَاِظَرة    ٢٢يَيرَمئِٖذ نَّاِِضَ
“Pada hari itu wajah-wajah kaum beriman berseri-seri. Kepada Robbnya mereka 

melihat.” (QS. al-Qiyamah: 22-23) 

Itulah sedikit gambaran surga yang sangat indah. Dan masih banyak 

keindahan-keindahan surga yang tidak dapat disampaikan pada kesempatan 

khutbah yang singkat ini.      

Akhir kata, marilah kita berdoa kepada Alloh , agar kita, keluarga kita serta 

seluruh kaum muslimin dicatat oleh Alloh  sebagai calon penghuni surga. Amin.        

 أََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِلْيًما.إن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيََي َُّهاَّال ِذْيَنَّ
ْيٌد.ََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن كَّ ْيٌدََّمَِ  َحَِ

ْيٌدََّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّ َّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكََّحَِ
ْيٌعََّقرِْيٌبََّمُِْيُبَّالد ْعَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَََّواْلُمْؤِمنَاِتَّاأَْلْحيَاِءَِّمن ُْهْمََّواألَْموَاتَّ  .إِن َكََّسَِ

 اَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّاْْلَُدىََّوالت َُّقىََّواْلَعَفاَفََّواْلِغََن.َّ
.َّاَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّالث َباَتَِّفَّْاألُُمْوِر،ََّوَنْسأَُلَكََّعزِْْيََةَّالرُّْشِد،ََّوَنْسأَُلَكَُّشْكَرَّنِْعَمِتَكَّيََّ  اََّأْرَحَمَّالر اَِحِْْيَ

 نْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدَُّّ
َناَِّإن َكَّأَْنَتَّالت  و اُبَّالر ِحْيُم.  َرب  َناَّتَ َقب ْلَِّمن اَِّإن َكَّأَْنَتَّالس ِمْيُعَّاْلَعِلْيُم.ََّوُتْبََّعَلي ْ

َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمَّعََّ َّاْلَعَلِمْْيَ.ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ
ُ
 َلىَّامل
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TAWAKKAL KEPADA ALLOH 
 

KHUTBAH PERTAMA: 

ُنُو َوَنْستـَْغِفرُُه َونـَُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنـُْفِسَنا َوَسيِّئَاِت أَ  ِدِه اهلُل َََا إنَّ ْاحَلْمَد هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعيـْ ْْ ْْعَماَِِنا  َمْن َـَ
ُد َأْن اَل ِإََِو ِإالَّ  ُمِضلَّ َُِو َوَمْن َُْضِلْل َََا َىاِدَي َُِو  َْ ُد َأنَّ ُمَُمًَّدا َْعْبُدُه وَ اهللُ َأْش َْ  .َرُسْوُِوُ   َوَأْش

ا اَِِّذََن آَمُنوا اتَـُّقوا اِلََّو َحقَّ تـَُقاتِِو َواَل ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ﴿ َْ َُـّ ا اِنَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم اَِِّذي ﴿. ﴾ََا َأ َْ َُـّ ََا َأ
َُْما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َواتَـُّقوا اِلََّو  ا َوَبثَّ ِمنـْ َْ ا َزْوَج َْ اَِِّذي َتَساَءُِوَن ِبِو َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ا اَِِّذََن آَمُنوا اتَـُّقوا اِلَّوَ ﴿  .﴾َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اِلََّو َكاَن َْعَلْيُكْم َرِقيًبا َْ َُـّ َوُقوُِوا قَـْواًل َسِدًَدا َُْصِلْح َُِكْم َأْْعَماَُِكْم  ََا َأ
 .﴾َوَـَْغِفْر َُِكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن َُِطِع اِلََّو َوَرُسوَُِو ََـَقْد ََاَز ََـْوًزا َْعِظيًما

َِْث ِكَتاُب اهلِل َوَخيـَْر ْاهلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّدٍ    َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ِلَُّو َْعَلْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى ا أَمَّا بـَْعُد  ََِإنَّ َأْصَدَق ْاحَلِد
ا  وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَْعٌة وَُكلَّ ِبْدَْعٍة َضاٌََِة وَُكلَّ َضاٍََِة ِف اِنَّاِر. َْ  ُُمَْدثَاتـُ

Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Diantara bentuk ketaqwaan seorang hamba kepada Alloh yaitu selalu 

bertawakkal kepada-Nya. Tawakkal kepada Alloh adalah ciri dari seorang hamba 

yang jujur menyembah-Nya. Makna tawakkal adalah kejujuran hati seorang muslim 

dalam bersandar kepada Alloh untuk mendapatkan kebaikan dan menolak 

keburukan dari urusan dunia dan akhirat. Alloh   berfirman dalam al-Qur’an surat 

al-Furqon ayat 58: 
ۡ َّكل ََ َ َۡۡوح َحِّۡلََعَ يۡٱلل ِۡۡٱََّلِ ِده ِِۡبَهل ِحل ََۡلَۡيُهَُتَۡوَسّت ِۡۡۦ  ۡةًِ َكََفٰ ِۡۡۦَو رًِياۡۡۦةُِذىَُِبِۡعَتادِه ٥٨َۡۡخت

“Bertawakkal kepada Alloh yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan bertasbihlah 

dengan memuji-Nya. dan cukuplah Dia Maha Mengetahui dosa-dosa hamba-Nya”  

 Dalam surat Ali ‘Imron ayat 122, Alloh  berfirman: 

ۡ َِۡولََعَ ۡۡٱّلَل َّكِ ََ َيَخ ِنُيَنَۡفَلل لُهؤل ١٢٢ۡۡۡٱل
“Dan hendaklah kepada Alloh saja orang-orang mukmin, bertawakkal” 

Kaum Muslimin rohimakumulloh.. 

Wujud tawakkal seorang hamba, bisa dilihat dari beberapa sikap berikut: 

Pertama: Menjauhi dosa dan kemaksiatan kepada Alloh. Jika seorang hamba 

gemar berbuat dosa, maka hal ini bertentangan dengan sifat tawakkal, sebab 
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bagaimana mungkin seseorang berharap kebaikan dari Alloh dan berharap 

dilindungi dari keburukan, sedangkan ia terus membuat Alloh murka. 

Maka seorang hamba yang bertawakkal, tidak mungkin terus-menerus berada 

dalam kemaksiatan, akan tetapi ia akan bangkit dan menggantinya dengan 

ketakwaan. Alloh  berfirman dalam  Qur’an surat al-Baqoroh ayat 197: 

ۡ َ ريل َِنَۡخ ىٰۡۡٱلَزادَِۡوحََزَوُدواْۡفَإ ََ  ۡٱتَلقل
“Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”  

Kedua, wujud tawakkal seorang hamba yaitu ia sangat mengimani bahwa 

segala sesuatu yang telah Alloh tulis pasti terjadi. Segala sesuatu akan bergulir 

sesuai dengan takdir dan ketantuan-Nya. Dan seorang muslim akan meyakini 

bahwa semua pilihan Alloh adalah pilihan yang terbaik untuk dirinya, walaupun hal 

itu terasa pahit di dunia.  

Alloh  berfirman dalam Qur‘an surat at-Taubah ayat 51: 

َۡكَخَبۡ  َنا آۡإََِلۡ ۡۡٱّلَلُۡقُلَۡلوۡيُِصيبََي َولََعَ  ۡ لَىَٰيا َل َم ۡ ََ ٌُ ََِۡلَاۡ ۡۡٱّلَل َّكِ ََ َيَخ ِنُيَنَۡفَلل لُهؤل   ٥١ۡٱل
“Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang tidak ikut berperang itu, 

‘Sekali-kali tidak akan menimpa kami sesuatu melainkan apa yang telah ditetapkan 

dan ditakdirkan Alloh untuk kami. Dialah pelindung dan penolong kami, dan hanya 

kepada Alloh orang-orang yang beriman hendaknya bertawakal.” 

Ketiga, wujud tawakkal seorang hamba sama sekali tidak bertentangan 

dengan usaha atau ikhtiar yang dia lakukan. Tawakkal adalah amalan hati dan 

keyakinan bahwa Alloh akan menolong orang yang berserah diri kepada-Nya, 

sedangkan usaha adalah sikap fisik menuju kebaikan yang diinginkan. Alloh  

berfirman dalam Qur‘an surat al-Anfal ayat 60: 

ْۡ وا ِعدُّ
َ

َۡۡوأ ا َن ۡ م ٍُ َ ُخمل عل َخَط ۡۡٱسل ّرِبَاِط ۡ َٖۡوِنو ة ََ ۡقُ و لِّۡنِ يل َ ۡلل ِۡۡٱ ةًِ ۡ ٌُِتََن ۡۡۦحُرل َِۡعُدَو ّلَل ۡۡٱ ٍِمل ِ ُۡدوى و ِن ۡ َو َخرِي َۡوَءا وََعُدوَُكمل
ُمۡ ٍُ لَُهََن عل ۡۡٱّلَلََُۡلَۡت مل  ٍُ لَُه عل َۡي

“Dan Siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi 

dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)  

kalian menggentarkan musuh Alloh serta musuh  kalian dan orang orang selain 

mereka yang  kalian tidak mengetahuinya, sedang Alloh mengetahuinya” 

Dalam ayat ini, keagungan tawakkal Rosululloh  dan para sahabatnya serta 

kaum mukminin yang mengikutinya tidak menjadikan mereka diam, akan tetapi ada 

persiapan-persiapan fisik yang dilakukan dari waktu-kewaktu demi mengawal 

keagungan agama Alloh.  
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Alloh  berfirman dalam al-qur’an surat al-Jumu‘ah ayat 10: 

 ۡ ۡقُِضَيِج ةُۡفَإَِذا َٰ ْۡفَۡۡٱلَصلَ وا ۡۡٱىتَِِشُ ِضِِۡف ۡر
َ ْۡوَۡۡٱۡلل َا ُغ َخ ۡۡٱبل ِل ۡفَضل ِِۡنو ْۡوَۡۡٱّلَل ُكُروا ۡۡٱّلَلَۡۡٱذل لُِحََن ُۡتفل َعَلُكمل َۡل رِٗيا ١٠َكث  

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, dan 

carilah karunia Alloh dan ingatlah Alloh banyak-banyak supaya kalian beruntung.” 
Ayat ini menunjukan keyakinan seorang muslim bahwa rezeki sudah 

ditentukan oleh Alloh, tidak bertentangan dengan perintah untuk keluar dari masjid 

dan berusaha mencari rezeki sebagai karunia dari Alloh. 

َّاُكْم ِبَا َِْيِو ِمَن ْااۤلََاِت َو اِذِّْكِر احلَِْكْيِم .أَقـُْوُل قَـْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَُِكْم ِف اُِْقرْ  ِن اَِْعِظْيِم َو نـََفَعِِن َو ِإ
 ْن ُكلِّ َذْنٍب. ََاْستَـْغِفُرْوُه  ِإنَُّو ُىَو اَِْغُفْوُر اِرَِّحْيُم.َوَأْستَـْغِفُر اهلَل ِل َوَُِكْم َو َِِسائِِر اُِْمْسِلِمْْيَ مِ 

 

KHUTBAH KEDUA:   
 َوَْعَلى آِِِو َوَصْحِبِو َأْْجَِعْْيَ  احَلْمُد هلِل َربِّ اَِعاملِْْيَ َواِصََّاُة َواِسََّاُم َْعَلى َأْشَراِف اأَلنِْبَياِء َواملْرَسِلْْيَ نَِبيـَِّنا ُمَُمَّدٍ 

Maasyirol muslimin rohimaniyallohu waiyyakum 

Orang-orang yang bertawakal kepada Alloh, akan mendapatkan buah tawakal 

yang sangat manis, keagungan tiada tara dan kebahagiaan yang tak terhingga. 

Pertama: Ia akan mendapatkan kecintaan dari Alloh . Sebagaimana firman 

Alloh  dalam al-Qur‘an: 

ۡ لََعَ ۡ َّكل ََ َجَۡفَخ َۡعَزنل ِۡ فَإَِذا َِنۡۡٱّلَل ۡۡٱّلَلَۡإ ِبُّ ُُِۡي ّكِ ََ لُهَخ   ١٥٩َيۡٱل
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada 

Alloh. Sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya..” 

(QS. Ali ‘Imron: 159) 

Kedua: orang yang bertawakal akan mendapatkan surga, sebagai harapan 

tertinggi seorang muslim. Alloh   berfirman: 

يوَۡوَۡ ْۡۡٱََّلِ َا ِهلُ ْۡوََع َا َنُي َِحٰجَِۡءا ۡۡٱلَصٰل َو ّنِ ۡ م ٍُ َِئَي َّ َيثََِلَُت َ ۡلل ۡۡٱ ا ٍَ ِ خ ََۡتل ِنو ۡ رِي ََۡتل لَهٰرُُۡغَرٗفا ى
َ ۡۡٱۡلل ُر جل

َ
ۡأ َم ِعل ى  ۡ ا ٍَ ۡفِي يَو َخِِٰلِ

ِيَۡ َعِٰهل يوَۡ  ٥٨ۡٱلل َكََُنۡۡٱََّلِ ََ َۡيَخ مل ٍِ ِ َۡرّب ٰ واَْۡولََعَ ََبُ   ٥٩َص
“Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal sholih. Sungguh mereka 

akan Kami tempatkan pada tempat-tempat tinggi di dalam surga yang mengalir 

sungai-sungai di bawahnya, dan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik 

balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Yaitu mereka yang bersabar dan 

bertawakkal kepada Robb mereka”. (QS. al-Ankabut: 58-59) 
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Ketiga: Tawakkal kepada Alloh akan menjadikan seorang hamba 

mendapatkan rezeki yang melimpah. Seorang hamba yang bertawakal sangat 

meyakini bahwa tidak ada yang mampu mencelakakan dan tidak ada juga yang 

mampu memberikan manfaat kecuali Alloh . Tidak ada yang memberi dan 

menahan rezeki kecuali Alloh, maka jika ia bertawakal seperti ini, kemudian dia 

berusaha sesuai kemampuannya, niscaya ia akan meraih rezeki yang cukup. Dari 

Umar bin Khottob  , Rosululloh  bersabda: 

 ْم تـَتَـوَكَُّلوَن َْعَلى اهلِل َحقَّ تـَوَكُِّلِو  ََِرَزَقُكْم َكَما َـَْرُزُق اِطَّيـَْر  تـَْغُدو ِِخَاًصا َوتـَُروُح ِبطَانًاَِْو أَنَّكُ 

“Seandainya kalian bertawakal kepada Alloh dengan tawakal yang benar, niscaya 

kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung diberikan rezeki, dia keluar dari 

sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, dan kembali di sore hari dalam 

keadaan kenyang.” (HR. Ahmad) 

Sebelum ayat tadi, Alloh  juga berfirman dalam al-Qur‘an menjamin kecukupan 

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Alloh  berfirman:  

ۡ لََعَ ۡ َّكل ََ َِۡوَنوَۡيَخ ًُۡۡٱّلَل ُت َۡحسل ََ ٍُ  َف

“Barangsiapa yang bertawakkal kepada Alloh, niscaya Alloh akan mencukupkan 

keperluanya.” (QS. at-Tolaq: 3) 

 Semoga Alloh  senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua, 

memberikan rizki yang baik dan berkah. Dan hanya kepada-Nya kita semua 

bertawakal. 

ا اَِِّذََن آَمُنوا َصلُّوا َْعَلْيِو َوَسلُِّموا َتْسِلي َْ َُـّ  ماً ِإنَّ اِلََّو َوَمَاِئَكَتُو ََُصلُّوَن َْعَلى اِنَِّبِّ ََا َأ

ُْمَّ َصلِّ َْعَلى ُمَُمٍَّد َوَْعَلى آِل  ْيٌد. َوبَارِْك اَِلَّ ْيٌد َمَِ ُمَُمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َْعَلى ِإبـَْراِىْيَم َوَْعَلى آِل ِإبـَْراِىْيَم  ِإنََّك َحَِ
ْيٌد َمَِْيدٌ   َْعَلى ُمَُمٍَّد َوَْعَلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما بَارَْكَت َْعَلى ِإبـَْراِىْيَم َوَْعَلى آِل ِإبـَْراِىْيَم  ِإنََّك َحَِ

ُْمَّ اْغِفْر ِِ  ُْْم َواأَلْمَواتِ اِل   ُْمَّ إنَّا َنْسَأَُِك اهلَُدىاِلَّ . ْلُمْسِلِمْْيَ َواملْسِلَماِت َواملْؤِمِنْْيَ َواملْؤِمَناِت اأَلْحَياِء ِمنـْ
ُْمَّ اْكِفنا ِِبََاَِِك َْعْن َحَراِمَك َوَأْغِنَنا بَِفْضِلَك َْعمَّْن ِسَواكَ .  واِتـَُّقى   واَِعَفاَف   واِِغَن   .اَِلَّ

نـَْيا َوَْعَذاِب اآلِخرَةِ   ا َوَأِجْرنَا ِمْن ِخْزِى اِدُّ َْ ُْمَّ َأْحِسْن َْعاِقَبتَـَنا ِِف األُُموِر ُكلِّ نـَْيا َحَسَنًة َوِف   .اِلَّ َربَـَّنا آتَِنا ِف اِدُّ
 .اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َْعَذاَب اِنَّارِ 

َْنَوَصلَّى اهللُ َْعَلى نَِبيـَِّنا ُمَُمٍَّد َوَْعلَ   ُْْم بِِإْحَساٍن ِإََل َـَْوِم اِّد  .ى آِِِو َوَصْحِبِو وَ َمْن تَِبَع

 َوآِخُر َدْْعَوانَا َأِن احلَْْمُد هلل َربِّ اَِْعاَِِمْْيَ  
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SEPULUH HARI TERAKHIR BULAN ROMADHON 

 

 

KHUTAH PERTAMA:   

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّداً َعْبُدهُ َوَرُسْولُوُ  َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل 

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 

ًِِرًا َوِنَسا ًً َها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ُْهَما رَِجاالً يَا أَي ُّ  ََ 
اَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا  َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآ ًَُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل ََ

ْن يُِطْع اهلَل الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َومَ يَا أَي َُّها 
 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

ََِتاُب اهلِل، َوَخي َْر الَْ  ، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، َوَُلَّ ُُمَْدثٍَة ْدِي َىْدُي ُمَُمٍَّد أَمَّا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث 
 ِبْدَعٌة، َوَُلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، َوَُلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin akromakumulloh 

Waktu terus berlalu, hari terus berganti, sehingga tanpa terasa saat ini kita 

akan memasuki sepuluh hari terakhir di bulan Romadhon.  

Berbicara tentang sepuluh hari terakhir di bulan Romadhon, maka sudah 

semestinya bagi setiap kita untuk mengetahui sikap atau ibadah apa saja yang 

disyariatkan didalamnya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, 

saya ingin menyampaikan tentang sikap atau ibadah yang seharusnya dilakukan 

oleh setiap muslim sebagaimana yang dilakukan oleh Rosululloh  ketika beliau 

menghadapi sepuluh hari terakhir dibulan romadon. 

Pertama: Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah di dalamnya. 

Ketika sepuluh hari terakhir di bulan Romadhon datang, maka Rosulullloh    

bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah di dalamnya yang mana hal ini, tidak 

pernah dilakukan oleh beliau pada bulan-bulan yang lainnya, hal ini sebagaimana  

dijelaskan dalam hadis sohih berikut ini:   

اَن َرُسوُل اللَِّو      ََيَْتِهُد ِِف اْلَعْشِر اأَلَواِخِر َما اَل ََيَْتِهُد ِِف َغًْرِهِ  ََ
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"Rosululloh  bersungguh-sungguh dalam sepuluh (hari) akhir (bulan Romadhon), 

hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya." (HR. Muslim)  

Yang kedua: Menghidupkan malam-malamnya.  

Ini mengandung kemungkinan bahwa beliau menghidupkan seluruh 

malamnya, dan mungkin juga beliau menghidupkan sebagian besar  dari padanya. 

‘Aisyah  berkata: 

“Aku tidak pernah mengetahui Rosululloh  sholat satu malam penuh hingga pagi.” 

 Yang ketiga: membangunkan keluarga dan kerabat untuk sholat pada malam-

malamnya. 

Sikap Rosululloh  yang lainnya dalam menghadapi sepuluh hari terakhir 

bulan Romadhon adalah membangunkan keluarganya di malam-malamnya untuk 

melaksanakan ibadah-ibadah di dalamnya. Dijelaskan dalam sebuah hadis: 

اَن َرُسوُل اللَِّو  َعْن َعاِئَشَة   ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َأْحَيا اللَّْيَل َوأَيْ َقَظ َأْىَلُو َوَجدَّ َوَشدَّ اْلِمئ َْزَر. َقاَلْت ََ

“Dari ‘Aisyah  berkata: adalah Rosululloh apabila datang sepuluh hari terakhir 

romadhon maka dia mengencangkan kain sarungnya, menghidupkan malamnya dan 

membangunkan keluarganya.” (HR. Muslim)   

Ini menunjukkan bahwa beliau sangat menekankan dalam  membangunkan 

mereka pada malam-malam yang diharapkan turun Lailatul Qodar di dalamnya. 

Dan dalam membangunkan keluarga atau kerabat, Rosululloh  tidak 

memandang usia kerabat yang dibangunkannya tersebut dengan catatan dia 

mampu melaksanakan sholat, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis beliau : 

Bahwa at-Thobroni meriwayatkan dari Ali : "Bahwasanya Rosululloh  

membangunkan keluarganya pada sepuluh akhir dari bulan Romadhon, dan setiap 

anak kecil maupun orang tua yang mampu melakukan sholat."  

Hal ini pun telah dilakukan oleh para sahabatnya, diantaranya Umar bin 

Khottob ,  

Dalam kitab al-Muwatho' karya Imam Malik  disebutkan dengan sanad 

shohih, bahwasanya Umar  melakukan sholat malam seperti yang dikehendaki 

Alloh, sehingga apabila sampai pada pertengahan malam, ia membangunkan 

keluarganya untuk sholat dan mengatakan kepada mereka: "Sholat! sholat!" 

Kemudian membaca ayat ini:   

ُمرۡۡ
ۡ
َِۡۡوأ ۡهلََكۡب

َ
ِۡأ لَٰوة وَۡۡ ََۡعلَۡيَهاََۖۡلۡنَۡسۡۡٱۡصَطِبۡۡوَۡۡٱلصَّ ُۡ ۡرَۡرقُاَُكۡ  ََّ  ١٣٢ۡلِلتَّۡقَوٰىۡۡٱۡلَعٰقَِبةُۡلَُكۡزِۡقۖااۖۡ

 “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu 

dalam mengerjakannya.” (QS. Thoha: 132)  
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ِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ  َْ َُْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّ ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّا
َُلِّ َذْنٍ . َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهللَ    ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِم ََْ ِمْن 

 

KHUTBAH KEDUA:   

. ِفيَ َْلْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِم ََْ َواْلَعااَ   ِل ،وَ َوَأْشَهُد َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللُة لِْلُمتَِّق ََْ َواَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِم ََْ
 أَمَّا بَ ْعُد: َوَعَلى آِلِو َوَصْحِبِو َأْْجَِع َْ. ًة لِْلَعاَلِم َْ حَْ ث رَ وْ عُ ب ْ مَ الْ  َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمًَّدا َعْبُدُه َورُِسْولُوُ  ، َْ اْلِِ صَّ الْ 

Hadirin akromakumulloh 

Yang keempat adalah I‘tikaf. 

I‘tikaf adalah salah satu ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan di 

sepuluh hari terakhir bulan Romadhon, hal ini sebagaimana dalam hadis yang 

tercantum di dalam Sohihain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah :  

اَن يَ ْعَتِكُف اْلَعْشَر اأَلَواِخَر ِمْن َرَمَضاَن َحَّتَّ تَ َوفَّاُه اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ ُُثَّ اْعَتَكَف َأْزَواُجُو   َأنَّ النَِّبَّ  َعْن َعاِئَشَة  ََ
 ِمْن بَ ْعِدِه.

“Dari ‘Aisyah  bahwasanya Nabi  senantiasa beri‘tikaf pada sepuluh hari terakhir 

dari Romadhon, sehingga Alloh mewafatkan beliau.”  

Dan ketika seseorang beri‘tikaf di Masjid dengan niat ibadah karena Alloh, 

maka sejak saat itu, hendaknya dia memutuskan hubungan dengan segenap 

makhluk, hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyambung penghambaan kepada 

aI-Kholiq. Karena,Orang yang beri‘tikaf sejatinya telah mengikat dirinya untuk taat 

kepada Alloh, berdzikir dan berdoa kepada-Nya, serta memutuskan dirinya dari 

segala hal yang menyibukkan diri dari-Nya. Maka Ia beri‘tikaf dengan hatinya 

kepada Robbnya, dan juga dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada-Nya. 

Dan Ia tidak memiliki keinginan lain kecuali Alloh dan ridho-Nya.        

Yang kelima adanya malam Lailatul Qodar   

Di dalam sepuluh hari terakhir bulan Romadhon terdapat satu malam agung 

nan mulia yang dinamakan dengan malam lailatul Qodar, yang mana malam 

tersebut lebih baik dari seribu bulan. Maksudnya adalah beribadah di malam 

tersebut, dengan ketaatan, sholat, membaca al-Qur’an, dzikir dan doa sama dengan 

beribadah selama seribu bulan, pada bulan-bulan yang di dalamnya tidak ada 

Lailatul Qadar. Dan seribu bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Usia yang jarang 

sekali dialami oleh umat Nabi Muhammad .   
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Dan cukuplah sebagai bukti akan keagungan malam ini dengan adanya satu 

surat dalam al-Qur’an yang dinamakan dengan surat al-Qodar, dimana dalam surat 

ini Alloh jelaskan keistimewaan-keistimewaanya. Maka dari itu sudah seharusnya 

bagi kita untuk bersunnguh-sungguh mendapatkannya, terutama saat kita berada 

dimalam-malam ganjil pada sepuluh terakhir di bulan Romadhon, sebagaimana 

yang dikabarkan oleh Rosululloh  dalam hadis sohihnya. 

Kemudian apa yang akan kita lakukan ketika kita mengetahui dan 

menganggap bahwa malam yang sedang kita jalani adalah malam Lailatul Qodar, 

maka, selain qiyamul lail imanan wahtisaban juga terdapat amalan khusus yang 

patut diamalkan oleh kita semua, amalan ini berupa doa sebagaimana dalam hadist 

yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin ‘Aisyah :  

: ُقوِل : َقالَ  ِفيَها؟ أَُقولُ  َما الَقْدرِ  َلي َْلةُ  َلي َْلةٍ  َأيُّ  َعِلْمتُ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ  اهللِ  َرُسولَ  يَا: قُ ْلتُ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ 
 .َعِنِّ  َفاْعفُ  اْلَعْفوَ  ُتُِ ُّ  ُعُفو   ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ 

“‘Aisyah  berkata: aku pernah bertanya: Ya Rosululloh apa pendapatmu jika aku 

mengetahui bahwa malam itu adalah kemungkinan malam lailatul Qadar, kira-kira 

apa yang harus aku baca?, Rosululloh  bersabda: bacalah: “Ya Alloh, sesungguhnya 

Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memaafkan maka maafkanlah aku.” (HR. 

at-Tirmidzi)       

Semoga Alloh  memberikan taufik kepada kita semua untuk dapat mengisi 

sepuluh hari terakhir bulan Romadhon ini dengan beribadah kepada Alloh  

dengan maksimal. Amin. 

 َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما. إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيوِ 

َما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراىِ  ْيٌد.اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَُمٍَّد ََ ْيٌد َمَِ  ْيَم ِإنََّك حَِ

َت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم  َما بَاَرَْ ْيٌد َمَِْيٌد.َوبَارِْك َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعلَى آِل ُمَُمٍَّد ََ  َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك حَِ

ْيٌع َقرِْيٌ  َمُِْيُ  اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِم ََْ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِن ََْ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَيا ًِ ِمن ُْهْم َوْاأَلْمَواتِ  ، ِإنََّك َسَِ
ْعَواِت. اَللَُّهمَّ ِإنَّا   َنْسأَُلَك اْلَُدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلكَ الدَّ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف  . َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ آلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا  اَعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِحِ ََْ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّا  ُب الرَِّحْيُم.َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْ  َعَلي ْ

ُْرَسِل ََْ َواْلَْ 
 ْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِم ََْ.ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل
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KEAGUNGAN AL-QUR`AN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َوَأْشَهُد َأنْ  َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو،  اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساءً يَا أَي َُّها النَّاُس ات َّقُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ  وا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا 

 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ ، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ٍد أَمَّ

 .ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Tanpa terasa kita telah melewati beberapa hari dari bulan Romadhon. Bulan 

Romadhon yang sedang kita jalani saat ini merupakan bulan yang penuh kemuliaan 

dan keutamaan. Karena Alloh  dan Rosul-Nya Muhammad  telah menganjurkan 

kita semua untuk senantiasa banyak melakukan kebaikan di bulan ini. Seperti 

berpuasa, sholat malam, bersedekah, berdoa, berdzikir, membaca al-Qur`an, dan 

lain sebagainya. 

Dan di antara amalan ibadah yang ditekankan untuk kita laksanakan di bulan 

yang mulia ini adalah membaca al-Qur`an. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa sisi,   

Pertama, bahwa Romadhon adalah bulan diturunkannya al-Qur`an. Hal ini 

berdasarkan firman Alloh : 

اِس َوبَّيَِنَٰٖت ّمَِن ٱلُۡىَدىَٰ َوٱۡلُفۡرَقاِنِۚ  نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُوٗدى ّلِلنذ
ُ
ِٓي أ  َشۡىُر َرَمَضاَن ٱَّلذ

“Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Romadhon, bulan yang di 

dalamnya diturunkan permulaan al-Qur’an sebagai hidayah bagi manusia dan 

penjelasan-penjelasan mengenai hidayah itu dan pembeda antara yang hak dan 

yang batil" (QS. al-Baqorah: 185) 

Bahkan, al-Qur’an diturunkan tepat pada malam kemuliaan, yaitu malam 

Lailatul Qodar. Hal ini sebagaimana firman Alloh  dalam surat ad-Dukhon ayat 3: 
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َبََٰركَ   نَزۡلَنَُٰه ِِف ََلۡلَةٖ مُّ
َ
ا ُمنِذرِيَن إِنذآ أ ِۚ إِنذا ُلنذ  ة 

“Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur’an pada suatu malam yang diberkahi 

yaitu malam Lailatul Qadar dan Sesungguhnya Kami-lah yang memberi peringatan” 

Pada bulan Romadhon juga terdapat satu malam yang lebih baik dari seribu bulan 

yaitu lailatul qodar, malam kemuliaan.  

Allah   berfirman, 

نَزۡلَنَُٰه ِِف ََلَۡلةِ ٱۡلَقۡدرِ 
َ
ََٰك َما ََلَۡلُة ٱۡلَقۡدرِ   .إِنذآ أ ۡدَرى

َ
ۡلِف َشۡىٖر   .َوَمآ أ

َ
 ََلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡۡيٞ ّمِۡن أ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan al-Qur’an pada lailatul qodar, malam 

kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu 

lebih baik dari seribu bulan.” (QS. al-Qodr: 1-3)   

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad  selalu membacakan hafalan al-

Qur`annya kepada Jibril di setiap malam di bulan Romadhon. Hal ini berdasarkan 

hadis yang diriwayatkan dalam Shohih Bukhori dan Muslim, dari Ibnu ‘Abbas , ia 

berkata: 

"Nabi  adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan pada 

bulan Romadhon, yaitu saat beliau ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya al-

Qur'an. Jibril menemui beliau setiap malam pada bulan Romadhon, lalu 

membacakan kepadanya al-Qur'an. Rosululloh  ketika ditemui Jibril beliau lebih 

dermawan dalam kebaikan dari pada angin yang berhembus.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Lalu yang Ketiga, al-Qur`an akan menjadi penolong bagi orang yang 

menjaganya baik yang membacanya, menghafalnya maupun orang yang 

mengamalkannya. Ia bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika 

mempertanggungjawabkan amal kita di hadapan Alloh . Hal ini berdasarkan hadis 

Rosululloh  yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abu 

Umamah , Nabi  bersabda: 

 ْصَاابِوِ قْ َرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَُّو يَْأِتى يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا أِلَ اِ 

“Bacalah oleh kalian al-Qur’an, karena sesungguhnya al-Qur’an itu kelak akan 

menjadi penolong bagi para penjaganya pada hari kiamat.” 

Dalam hadis lain, Rosululloh  bersabda: 

“Bacalah al-Qur’an karena al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai 

pemberi syafaat bagi yang membacanya (dengan tadabbur dan mengamalkannya). 

Bacalah az-Zahrowain (dua cahaya) yaitu surat al-Baqoroh dan Ali ‘Imron karena 

keduanya akan datang pada hari Kiamat nanti seperti dua awan atau seperti dua 

cahaya matahari atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya, 
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keduanya akan menjadi pembela bagi orang yang rajin membaca dua surat 

tersebut.” (HR. Muslim) 

Hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca al-Quran, 

dan bahwasanya ia memberikan syafaat bagi penjaganya yaitu orang-orang yang 

selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, melaksanakan 

perintahnya, dan menjauhi larangannya.  

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 ُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغفِ 

 

 

KHUTBAH KEDUA:   

. َوَأْشَهدُ  َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلل،َوِل  َاَْلْمُد لِلَِّو َربِّ اْلَعاَلِمْْيَ َواْلَعاِفَيُة لِْلُمتَِّقْْيَ َواَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمْْيَ
ُعْوث َرْْحًَة لِْلَعاَلِمْْي َوَعَلى آِلِو َوَصْاِبِو َأْْجَِعْْي.اْلصَّاِْلِْْي، َوَأْشَهُد  ًدا َعْبُدُه َورُِسْولُُو اْلَمب ْ ا بَ ْعُد: َأنَّ ُمَُمَّ  أَمَّ

Hadirin rohimakumulloh... 

Dengan beberapa keutamaan yang telah disebutkan di khutbah pertama tadi, 

terkait keagungan al-Qur`an. Maka, sudah selayaknya bagi kita semua di bulan yang 

mulia ini untuk mengagendakan diri kita untuk memperbanyak membaca al-Qur`an.   

Dan disunahkan bagi kita untuk mengkhotamkan bacaan al-Qur'an. Hal ini 

sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas , beliau mengatakan: 

“Ada seseorang yang bertanya kepada Rosululloh : “Wahai Rosululloh, amalan 

apakah yang paling dicintai Alloh?” Beliau menjawab, “al-Hal wal murthal.” Orang 

ini bertanya lagi, “Apa itu al-Hal wal murtahal, wahai Rosululloh?” Beliau menjawab, 

“Yaitu yang membaca al-Qur’an dari awal hingga akhir. Setiap kali selesai ia 

mengulanginya lagi dari awal.” (HR. Tirmidzi) 

Kemudian dari Abdulloh bin Amru bin Ash , beliau berkata: 

“Wahai Rosululloh, berapa lama aku sebaiknya membaca al-Qur’an?’ Beliau 

menjawab, “Khotamkanlah dalam satu bulan.” Aku berkata lagi, ‘Sungguh aku 

mampu lebih dari itu, wahai Rosululloh?’ Beliau menjawab, “Khotamkanlah dalam 

dua puluh hari.” Aku berkata lagi, ‘Aku masih mampu lebih dari itu, wahai 

Rosululloh.’ Beliau menjawab, “Khotamkanlah dalam lima belas hari.” ‘Aku masih 

lebih mampu lebih dari itu, wahai Rosululloh.’ Beliau menjawab, “Khotamkanlah 

dalam sepuluh hari.” Aku menjawab, ‘Aku masih lebih mampu lagi, wahai 

Rosululloh.” Beliau menjawab, “Khotamkanlah dalam lima hari.” Aku menjawab, 

“Aku masih lebih mampu lagi, wahai Rosululloh.” Namun beliau tidak memberikan 

izin bagiku. (HR. Tirmidzi) 
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Dan dari Abdulloh bin Amru bin Ash, dari Rosululloh  , beliau berkata: 

“Puasalah tiga hari dalam satu bulan.” Aku berkata, “Aku mampu untuk lebih 

banyak dari itu, wahai Rosululloh.” Namun beliau tetap melarang, hingga akhirnya 

beliau mengatakan, “Puasalah sehari dan berbukalah sehari, dan khotamkanlah al-

Qur’an dalam sebulan.” Aku berkata, “Aku mampu lebih dari itu, wahai Rosululloh?” 

Beliau terus malarang hingga batas tiga hari. (HR. Bukhori) 

Hadis ini menunjukkan batasan waktu paling minimal dalam membaca al-

Qur’an. Karena dalam hadis lain terkadang beliau membatasi hanya boleh dalam 5 

hari, dan dalam hadis yang lain dalam tujuh hari. Maka dari sini dapat disimpulkan, 

batasan paling cepat dalam mengkhotamkan al-Qur’an adalah tiga hari, jika 

seseorang mampu melakukannya. 

Dan makruh menunda khotam al-Qur'an lebih dari empat puluh hari, bila hal 

tersebut dikhawatirkan membuatnya lupa. Imam Ahmad   berkata:  

"Betapa berat beban al-Qur'an itu bagi orang yang menghafalnya kemudian 

melupakannya.” 

Semoga Alloh  menggolongkan kita semua termasuk para penjaga al-Qur’an, 

memberikan kekuatan agar kita mampu mengamalkan-Nya. Dan semoga Alloh  

menganugerahkan taufik-Nya kepada kita semua, agar kita dapat menjalankan 

ibadah-ibadah di bulan Romadhon dengan baik dan benar. Semoga amal ibadah 

Romadhon kita tahun ini diterima Alloh . Amin 

 اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ 
ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. ْحَِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ  ْيٌد َمَِ

ْيدٌ  ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك ْحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ   َمَِ

ْعَواتِ اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت اأَْلْحيَاِء  ْيٌع قَرِْيٌب َمُِْيُب الدَّ . ِمن ُْهْم َواألَْموَاِت، إِنََّك َسَِ
َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.   اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

.اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك  ْْيَ  ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاِْحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَّحِ  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  ْيُم.َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

ْرَسِلْْيَ 
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  .ُسْبَااَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
.  َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
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AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي يَا أَي َُّها ﴿. ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َتَسآَءُلْوَن ِبِو  ِذيْ َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُيْصِلْح َلُكْم ﴿. ﴾ًداُلوا قَ ْواًل َسِديْ َن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوقُ وْ الَِّذيْ يَا أَي َُّها ﴿. ﴾َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
 ﴾اهلَل َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطعِ 

رَ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ دٍ  أَمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  مَ لَّ سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى اهللُ لَّ صَ  اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Hadirin rohimakumulloh  

Sebagai umat manusia, kita harus menyadari bahwa dalam mengarungi 

kehidupan dunia ini banyak sekali badai cobaan dan godaan yang akan menghadang 

kita. Karena kita dikelilingi tiga musuh utama yang bisa menyimpangkan kita dari 

Sirotulmustaqim. Ketiga musuh tersebut adalah setan atau iblis, hawa nafsu, dan 

jiwa kita. 

Imbasnya, tak sedikit di antara manusia yang menyimpang dari sirotul 

mustaqim. Hal ini ditandai dengan banyaknya fenomena-fenomena pelanggaran 

syari‘at Alloh. Baik dalam bentuk meninggalkan perintah-perintah Alloh maupun 

mengerjakan larangan-larangan-Nya. Meninggalkan perintah-perintah Alloh 

contohnya seperti meninggalkan sholat, tidak menunaikan zakat, dan lain 

sebagainya. Sedangkan contoh mengerjakan larangan Alloh seperti berbuat 

kesyirikan, berzina, membegal dan lain sebagainya. 

Meski demikian, Alloh  telah menetapkan dalam kitab-Nya, dan Rosululloh  

juga telah menetapkan dalam hadisnya tentang langkah tepat untuk 

menyelamatkan umat manusia dari dari jurang pelanggaran syari‘at tersebut. Yaitu 

amar ma‘ruf nahi mungkar. Amar ma‘ruf berarti menyuruh kepada kebaikan, 

sedangkan nahi mungkar berarti mencegah dari kemungkaran. 
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Alloh  berfirman:    

ُعوَن إََِل  ةٞ يَدت نَّ
ُ
َُكو ّنِنُكمت أ ِ َوۡلت َيت

ِ  ٱۡلت ُمُروَن ب
ت
ُروِف َويَأ تَهعت َن َعِو  ٱل تُهنَكِر  َويَنتَهوت ْوَلَٰٓئَِك ُهُم  ٱل

ُ
لُِحونَ َوأ تُهفت   ٱل

“Hendaknya di antara kalian terdapat segolongan kelompok yang menyeru kepada 

kebaikan, menyuruh kepada yang ma‘ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan 

mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imron: 104) 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah bin al-Yaman, Nabi  

bersabda: 

عَ  َهُونَّ َعِن اْلُمْنَكِر أَْو َلُيوِشَكنَّ اللَُّو َأْن يَ ب ْ ْعُروِف َوَلتَ ن ْ
َ

ِعَقابًا ِمْنُو ُُثَّ َث َعَلْيُكْم َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَتْأُمُرنَّ بِامل
 َتْدُعونَُو َفاَل يُْسَتَجاُب َلُكمْ 

“Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan 

dan mencegah dari yang mungkar. Jika tidak, Alloh akan menimpakan azab kepada 

kalian kemudian kalian berdoa kepada Alloh tetapi tidak dikabulkan.” (HR. Tirmidzi) 

Hadirin Jamaah Jum’at rohimakumulloh  

Ketika kita menerapkan dan menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar, itu 

berarti kita telah melaksanakan perintah Alloh dan Rosul-Nya . Di samping itu, 

banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita raih ketika kita menegakkan amar 

ma’ruf dan nahi mungkar, diantaranya: 

Pertama, menyandang predikat umat terbaik. Sebagaimana firman Alloh : 

  ِ ُمُروَن ب
ت
رَِجتت لِلنَّاِس ثَأ خت

ُ
ٍة أ نَّ

ُ
َ أ تَهعتُروِف ُكنُجمت َخيت َن َعِو  ٱل تُهنَكرِ َوَتنتَهوت ِ  ٱل ِنُنوَن ب ِه َوثُؤت   ٱللَّ

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang 

ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Alloh” (QS. Ali 

‘Imron: 110) 

Dalam ayat ini Alloh menetapkan kebaikan bagi kita apabila kita menerapkan 

amar ma’ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Alloh.   

Kedua, menjadi orang yang beruntung di dunia dan di akhirat dan terhindar dari 

kerugian dan kesengsaraan. Hal ini sebagaimana firman Alloh dalam surat al-‘Ashr: 

ِ وَ  نَسَٰوَ إِنَّ  ١ ٱلتَعصت ِ
ٍ  ٱۡلت ِيوَ إَِّلَّ  ٢لَِِف ُخۡست َٰلَِحَٰتِ َءاَنُنواْ وََعِهلُواْ  ٱَّلَّ ِ  ٱلصَّ اْ ب َقِّ َوثََواَصوت ِ  ٱۡلت اْ ب ِ َوثََواَصوت بت   ٱلصَّ

“Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-

orang yang beriman, beramal sholih, saling menasihati dalam kebenaran dan 

kesabaran.” (QS. al-‘Ashr: 1-3) 
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Dalam ayat ini, Alloh  tegaskan bahwa semua manusia berada dalam 

kerugian dan kesengsaraan. Akan tetapi ada empat perkara yang dengannya 

manusia dikecualikan dari kerugian, di antaranya adalah orang-orang yang 

menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar. Di mana dalam surat ini diungkapkan 

dengan: 

 ِ اْ ب َقِّ َوثََواَصوت ِ  ٱۡلت اْ ب ِ َوثََواَصوت بت   ٱلصَّ

“yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.” 

Ketiga, telah melakukan sedekah. Hal ini sebagaimana sabda Rosululloh  berikut: 

 َوأَْمٌر بِاْلَمْعُروِف َصَدَقٌة َونَ ْهٌى َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقةٌ 

“Amar ma’ruf itu sedekah dan nahi mungkar itu adalah sedekah.” (HR. Muslim) 

Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang lainnya yang akan kita raih 

ketika kita berupaya menegakkan amar ma‘ruf nahi mungkar. Semoga Alloh 

memudahkan kita dalam melakukan ketaatan kepada-Nya. 

ْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاكُ آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 الرَِّحْيُم. َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْورُ 

 

 

KHUTBAH KEDUA:     

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئَاِت أَْعَمالِنَ  ِ نَّ اْلَْْمدَ إِ  َفاَل  ا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
ًدا َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَلشَ  رِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو.  :أَمَّ
Jamaah Jum’at akromakumulloh 

Dewasa ini, menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar sudah mulai ditinggalkan 

oleh sebagian kaum muslimin. Padahal, setiap harinya banyak kaum muslimin yang 

membutuhkan amar ma’ruf berupa siraman rohani, baik secara formal atau non 

formal. Di samping itu, tak sedikit umat Islam yang membutuhkan nahi mungkar, 

karena semakin hari kemaksiatan yang terjadi ditengah-tengah kita semakin 

menghawatirkan.   
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Jamaah Jum’at rohimakumulloh     

Oleh karena itu, saya mengajak kepada para jamaah sekalian untuk sama-

sama menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar kapanpun dan di manapun kita 

berada. Jika tidak, kita hawatir akan mendapatkan azab Alloh , sebagaimana 

sabda Rosululloh : 

ْعُروِف َوَلتَ ن ْ َعْن ُحَذيْ َفَة ْبِن الَيَماِن ، َعِن النَِّبِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َقاَل : َوالَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه َلَتْأمُ  
َ

َهُونَّ ُرنَّ بِامل
َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُو ُُثَّ َتْدُعونَُو َفاَل يُْسَتَجاُب َلُكمْ   َعِن اْلُمْنَكِر َأْو َلُيوِشَكنَّ اللَُّو َأْن يَ ب ْ

“Dari Hudzaifah bin al-Yaman, dari Nabi , beliau bersabda: ‘Demi jiwaku yang 

berada di Tangan-Nya, kalian harus menyuruh yang baik dan mencegah dari yang 

mungkar. Jika tidak, Alloh akan menimpakan azab kepada kalian kemudian kalian 

berdoa kepada Alloh tetapi tidak dikabulkan.” (HR. Tirmidzi) 

Semoga Alloh  senantiasa merahmati kita semua, serta memberikan taufik 

dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk dapat menegakkan amar ma’ruf dan nahi 

mungkar, membela keagungan agama-Nya. Amin. 

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 

يْ اَللَّ  ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ََِ  ٌد 

ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ ََِ ْيٌد   َحَِ

ْعَواتِ ، اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْموَاتِ  ْيُب الدَّ َُِ ْيٌع َقرِْيٌب   .إِنََّك َسَِ

َقى   َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَ  ْْيَ  ا َأْرَحَم الرَّاَِحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذَ   اَب النَّاِر. َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ   َرب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

ْرَسِلْْيَ 
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

.َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلمِ   ْْيَ
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KEMULIAAN SABAR 

 

ُسْوزِ 
ُ

 ِباهلِل ِمْن ش
ُ
ُعْىذ

َ
ِفُسُه َوو

ْ
ْظَخؼ

َ
ْظَخِعْيُىُه َوو

َ
ْحَمُدُه َوو

َ
َحْمَد هلِِل ه

ْ
ْعَماِلَىا ِإنَّ ال

َ
َئاِث ؤ ُفِظَىا َوَطّيِ

ْ
ه

َ
َمْن َيْهِدِه هللُا  ؤ

ُه، 
َ
 َهاِدَي ل

َ
ال

َ
ْضِلْل ف ًُ ُه، َوَمْن 

َ
 ُمِضلَّ ل

َ
ال

َ
ْن ف

َ
َهُد ؤ

ْ
ش

َ
  َوؤ

ً
دا نَّ ُمَحمَّ

َ
َهُد ؤ

ْ
ش

َ
ُه، َوؤ

َ
ِسْيَو ل

َ
 ش

َ
 هللُا َوْحَدُه ال

َّ
َه ِإال

َ
 ِإل

َ
ال

ُه.
ُ
 َعْبُدُه َوَزُطْىل

ُخْم ُمْظِلُمىَن 
ْ
ه

َ
 َوؤ

َّ
نَّ ِإال

ُ
ُمىج

َ
 ج

َ
َقاِجِه َوال

ُ
ُقىا هللَا َحقَّ ج ِرًَن آَمُىىا اجَّ

َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ًَ 

ُق  اُض اجَّ َها الىَّ يُّ
َ
ا ؤ ِثيًرا َوِوَظاءً ًَ

َ
 ل

ً
 ِمْنُهَما ِزَجاال

َّ
َق ِمْنَها َشْوَجَها َوَبث

َ
ل

َ
ْفٍع َواِحَدٍة َوخ

َ
ْم ِمْن ه

ُ
َقن

َ
ل

َ
ِري خ

َّ
ْم ال

ُ
ن  ىا َزبَّ

ْم َزِقيًبا
ُ

ْين
َ
اَن َعل

َ
ْزَحاَم ِإنَّ هللَا م

َ ْ
ْىَن ِبِه َولْا

ُ
َظأَءل

َ
ِري ح

َّ
ُقىا هللَا ال  َواجَّ

ِرًَن آَمُىىا 
َّ
َها ال يُّ

َ
ا ؤ ِطْع هللَا ًَ ًُ ْم َوَمْن 

ُ
ىَبن

ُ
ه

ُ
ْم ذ

ُ
ن

َ
ِفْس ل

ْ
ْم َوَيؼ

ُ
ن

َ
ْعَمال

َ
ْم ؤ

ُ
ن

َ
ْصِلْح ل ًُ  َطِدًًدا. 

ً
ْىال

َ
ىا ق

ُ
ىل

ُ
ُقىا هللَا َوق اجَّ

ْىًشا َعِظيًما
َ
اَش ف

َ
َقْد ف

َ
ُه ف

َ
 َوَزُطىل

َهْدِي َهْدُي ُمَحمَّ 
ْ
ْيَر ال

َ
ِث ِلَخاُب هللِا، َوخ ًْ َحِد

ْ
ْصَدَق ال

َ
ِئنَّ ؤ

َ
ا َبْعُد: ف مَّ

َ
ُمْىِز ؤ

ُ ْ
سَّ لْا

َ
َم، َوش

َّ
ْيِه َوَطل

َ
ى هللُا َعل

َّ
ٍد َصل

اِز. ٍت ِفي الىَّ
َ
ل
َ
لَّ َضال

ُ
، َوم

ٌ
ت

َ
ل
َ
لَّ ِبْدَعٍت َضال

ُ
، َوم

ٌ
ٍت ِبْدَعت

َ
لَّ ُمْحَدز

ُ
اُتَها، َوم

َ
 ُمْحَدز

Jamaah shalat Jum’ah yang dimuliakan oleh Allah swt. 
Kesabaran merupakan kebutuhan besar manusia dalam kehidupannya di dunia 

ini. Hal itu dikarenakan, dunia adalah ladang amal dan ujian. Bahkan Islam 
memandang bahwa sabar merupakan setengah dari hakikat keimanan. Jadi, setiap 
kaum Muslimin dianjurkan untuk selalu memupuk kesabaran dalam dirinya. 
Terlebih lagi dalam lingkungan keluarga yang dijalaninya setiap hari.  

Pentingnya kesabaran dalam Islam berbanding sama dengan keindahan yang 
akan diraih oleh para pelakunya. Keindahan besar lagi banyak dalam kesabaran 
seseorang melebih perbuatannya sendiri. Bahkan Alloh  menjanjikan pahala tanpa 
batasan bagi orang yang bersabar seperti firman-Nya dalam QS. Al-Zumar [39]: 10. 

Jamaah shalat jum’ah yang dirahmati Alloh , berikut ini beberapa hikmah yang 
akan diperoleh bagi para peyabar: 

1. Pembersihan hati 
Kesabaran seseorang dalam menghadapi masalah keluarga atau musibah, itu 

dapat membersihkan noda-noda yang melekat pada hatinya, baik noda kebencian, 
kedengkian, hawa nafsu dan was-was setan. Oleh karena itu, Alloh  menguji 
hamba-Nya dengan cobaan agar hatinya menjadi bersih kembali, sebagaimana 
dalam firman-Nya:  
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“Alloh (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk 
membersihkan apa yang ada dalam hati kalian. Alloh Maha mengetahui isi hati”.  (QS. 
Ali Imron: 154) 

Ibnu Qoyyim  berkata tentang orang yang bersabar dalam ujiannya bahwa 
hatinya akan dipenuhi dengan keimanan, ketaqwaan, dan kebaikan serta hikmah 
besar tentang ujian dan cobaan itu seperti obat bagi orang yang terkena penyakit 
tanpa disadarinya, bahkan seorang dokter tidak dapat mengidentifikasinya.  

2. Kesabaran dapat membedakan kebaikan dan keburukan dalam dirinya 
Sabar merupakan alat pembeda bagi dua hal yang berlawanan, yakni kebaikan 

dan keburukan, kebenaran dan kedustaan. Kesabaran Anda dalam menyikapi salah 
satu perilaku pasangan atau anak yang tidak menyenangkan bagi diri Anda padahal 
itu tindakan yang mubah merupakan bukti kecintaan Anda kepada keluarga karena 
Alloh . Dengan sikap Anda ini, tindakan itu tidak menjadi sebab permasalahan 
dalam keluarga. 

Begitu juga, keimanan seseorang kepada Alloh  harus melalui ujian dan cobaan 
agar diketahui kebenaran keimanannya. Salah satu kunci suksenya adalah 
kesabaran dalam hal itu semua. Alloh berfirman:  

                           

“Alloh sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan 
kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik 
(mukmin).” (QS. Ali Imron: 179) 

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa keburukan atau cobaan yang menimpanya 
dapat dihilangkan dengan selalu bersabar kepada Alloh . Sebaliknya, tidak 
bersabar berarti dia tidak dapat membedakan dan membuang keburukan serta 
mengisi kebaikan pada dirinya.  

3. Mengetahui orang yang mencintainya dan membencinya 
Tatkala musibah menimpa seseorang, akan ada orang yang berada disampingnya 

untuk memberi bantuan dan pertolongan, walaupun dia merelakan sebagian waktu 
dan kebutuhannya. Dan sisi lain juga ada orang yang menjauh darinya saat tertimpa 
musibah, padahal sebelumnya dia selalu dekat dengannya. Untuk mengetahui kedua 
hal ini membutuhkan kesabaran bagi orang yang terkena musibah.  Rosululloh  
bersabda:  

ْبُر ِضَيا  ُبْسَهاٌن َوالصَّ
ُ
ت

َ
َدق ىٌز َوالصَّ

ُ
 ه

ُ
ة

َ
ال  ءٌ َوالصَّ

“Sholat itu sinar, sedekah itu bukti, sabar itu cahaya.” (HR. Muslim) 

Semoga Allah ta’ala memberikan cahaya kepada kita sebab shalat-shalat yang kita 
dirikan.  
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ُقْس 
ْ
ْم ِفي ال

ُ
ن

َ
ْم ِبَما ِفْيِه آَباَزَك هللُا ِلي َول

ُ
ال ًَّ َفَعِني َو ِإ

َ
َعِظْيِم َو ه

ْ
ْىِلي  ِن ال

َ
ْىُى ق

ُ
ق

َ
َحِنْيِم. ؤ

ْ
ِس ال

ْ
ل ِ

ّ
اِث َوالر ًَ ۤ ْ

ِمَن لْا

 
َ
ؼ

ْ
ُه ُهَى ال ِفُسْوُه، ِإهَّ

ْ
اْطَخؼ

َ
ٍب. ف

ْ
ه

َ
ّلِ ذ

ُ
ْظِلِمْيَن ِمْن م

ُ ْ
ْم َو ِلَظاِئِس اْل

ُ
ن

َ
ِفُس هللَا ِلي َول

ْ
ْطَخؼ

َ
ا َوؤ

َ
ِحْيُم.ٰهر  ُفْىُز السَّ

 

KHUTBAH KEDUA 

ا ِلهَ 
َ
ِري َهَداه

َّ
ِ ال

َّ
َحْمُد ّلِِل

ْ
ُه ال

َ
ِسْيَو ل

َ
ش

َ
 هللُا َوْحَدُه ال

َّ
َه ِإال

ٰ
 ِإل

َ
ْن ال

َ
َهُد ؤ

ْ
ش

َ
. ؤ ُ َّ

ا اّلِل
َ
ْن َهَداه

َ
 ؤ

َ
ْىال

َ
ا ِلَنْهَخِدَي ل ىَّ

ُ
ا َوَما ل

َ
ر

ُه.
ُ
ًدا َعْبُدُه َوَزُطْىل نَّ ُمَحمَّ

َ
َهُد ؤ

ْ
ش

َ
 َوؤ

Saudara Kaum Muslimin Rohimakumullah... 

4. Pertolongan Alloh . 

Cobaan dan ujian merupakan suatu yang tidak disukai manusia. Akan tetapi tidak 
ada yang dapat menghilangkan hal itu kecuali Alloh . Orang yang bersabar 
merupakan orang yang akan mendapatkan pertolongan Alloh  dalam melalui 
cobaan yang menimpanya, sebagaimana firman-Nya: 

         

“Alloh beserta orang-orang yang sabar." (QS. Al-Baqoroh [02]: 249) 

5. Dapat beribadah pada setiap keadaan 

Tujuan penciptaan manusia beribadah kepada Alloh , baik waktu lapang dan 
sempit. Sedikit sekali manusia yang beribadah kepada Alloh  pada saat 
mendapatkan musibah, kecuali orang-orang yang sabar. Dia selalu beribadah 
kepada Alloh  pada peribadahan yang mampu dilakukan.  

Jadi masa sempit merupakan salah satu kesempatan emas bagi manusia untuk 
mendirikan peribadahan kepada Alloh . 

Adapun indahnya kesabaran seseorang di akhirat sangat bernilai daripada 
tindakannya. 

Alloh  berfirman:  

                   

“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala 
mereka tanpa batas.” (QS. Al-Zumar [39]: 10) 

 

 



112 
 

Rosululloh  bersabda:  

ِلَو "
َ

 ِلر
ُ

ُيْحِدر
َ
اَى َعْهُدَها ف

َ
ُسَها َوِإْن ط

ُ
ل

ْ
َير

َ
َصاُب ِبُمِصيَبٍت ف ًُ  ُمْظِلَمٍت 

َ
َد َما ِمْن ُمْظِلٍم َوال  َجدَّ

َّ
اْطِتْرَجاًعا ِإال

ِصيَب ِبَها
ُ
ْىَم ؤ ًَ ْجِسَها 

َ
َل ؤ

ْ
اُه ِمث

َ
ْعط

َ
إ

َ
ِلَو ف

َ
ُه ِعْىَد ذ

َ
ُ ل َّ

 "اّلِل

“Tidak seorang muslimpun baik laki-laki maupun perempuan yang tertimpa musibah 
dan ia mengingat (kembali musibah tersebut) walaupun sudah lama berlalu/ sudah 
berlangsung lama, kemudian dia menceritakannya agar menguncapkan istirja’, 
kecuali Alloh menggantinya pada saat itu dan memberinya pahala sebagaimana yang 
diberikan saat ia tertimpa musibah.” (HR. Ahmad) 

Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan pahala dan 
balasan mulia bagi orang-orang yang selalu bersabar atau selalu berusaha bersabar 
sesuai dengan kemampuan masing-masing.  Semoga Allah ta’ala memberikan 
kemudahan kepada kita untuk selalu bersabar atas rintangan yang menghalangi di 
jalan kehidupan ini dan semoga kita selalu berada diatas ketaatan kepada Allah 
ta’ala.  

ُمىْ  ِ
ّ
ْيِه َوَطل

َ
ْىا َعل

ُّ
َمُىْىا َصل

َ
َن ؤ ًْ ِر

َّ
َها ال

ُّ
أًـ ًَ ِبّيِ  ى الىَّ

َ
ْىَن َعل

ُّ
َصل ًُ َخُه 

َ
ْظِلْيًما.إنَّ هللَا َوَمآلِئن

َ
  ا ح

َو  ى آِى ِإْبَساِهْيَم ِإهَّ
َ

ى ِإْبَساِهْيَم َوَعل
َ

ْيَذ َعل
َّ
َما ّصل

َ
ٍد ل ى آِى ُمَحمَّ

َ
ٍد َوَعل ى ُمَحمَّ

َ
ُهمَّ َصّلِ َعل

َّ
لل

َ
َحِمْيٌد َمِجْيٌد.  ا

ى ِإْبَساِهْيَم َوَعلَى آِى 
َ

َذ َعل
ْ

َما َباَزل
َ

ٍد ل ٍد َوَعلَى آِى ُمَحمَّ ى ُمَحمَّ
َ

َو َحِمْيٌد َمِجْيٌد. َوَباِزْك َعل  ِإْبَساِهْيَم ِإهَّ

ْمَىاِث  
َ ْ
ْحَياِء ِمْنُهْم َولْا

َ ْ
ِمَىاِث لْا

ْ
ؤ

ُ ْ
ِمِىْيَن َواْل

ْ
ؤ

ُ ْ
ْظِلَماِث َواْل

ُ ْ
ُمْظِلِمْيَن َواْل

ْ
ِفْس ِلل

ْ
ُهمَّ اػ

َّ
لل

َ
ِسْيٌب ا

َ
َو َطِمْيٌع ق ، ِإهَّ

ْعَىاِث. ُفَظَىا َوِإْن  ُمِجْيُب الدَّ
ْ
ه

َ
ْمَىا ؤ

َ
ل
َ
َىا ظ ا  َزبَّ َىا آَمىَّ َىا ِإهَّ اِطِسيَن. َزبَّ

َ
خ

ْ
نَّ ِمَن ال

َ
ىه

ُ
َىه

َ
ْسَحْمَىا ل

َ
َىا َوج

َ
ِفْس ل

ْ
ؼ

َ
ْم ح

َ
ل

ىَ 
َ
َئاِجَىا َوج ا َطّيِ ْس َعىَّ ّفِ

َ
ىَبَىا َول

ُ
ه

ُ
َىا ذ

َ
ِفْس ل

ْ
اػ

َ
َىا ف اِز. َزبَّ اَب الىَّ

َ
ىَبَىا َوِقَىا َعر

ُ
ه

ُ
َىا ذ

َ
ِفْس ل

ْ
اػ

َ
َىا ف ْبَساِز . َزبَّ

َ ْ
َىا َمَع لْا

َّ
ف

ِحَظاُب. 
ْ

ُقىُم ال ًَ ْىَم  ًَ ِمِىيَن 
ْ

ُمؤ
ْ
ِفْس ِلي َوِلَىاِلَديَّ َوِلل

ْ
 اػ

ِرًَن آَم 
َّ
 ِلل

ا
ىِبَىا ِػال

ُ
ل

ُ
ْجَعْل ِفي ق

َ
 ج

َ
ًَماِن َوال ِ

ْ
ا ِباِل

َ
ِرًَن َطَبُقىه

َّ
َىاِهَىا ال

ْ
َىا َوِِلِخ

َ
ِفْس ل

ْ
َىا اػ  َزبَّ

ٌ
َو َزُءو ٌ َىا ِإهَّ ُىىا َزبَّ

ِص   َزِحيٌم.
ُ
 ج

َ
َىا ال  َزبَّ

َ
َىا آِجَىا ِمْن ل اُب. َزبَّ َىهَّ

ْ
َذ ال

ْ
ه

َ
َو ؤ  ِإهَّ

ً
َو َزْحَمت

ْ
ُده

َ
َىا ِمْن ل

َ
َىا َوَهْب ل

َ
د ًْ  َهَد

ْ
ىَبَىا َبْعَد ِإذ

ُ
ل

ُ
 ق

ْ
َو غ

ْ
ُده

ْعُيٍن َوا
َ
 ؤ

َ
ة سَّ

ُ
اِجَىا ق يَّ ّزِ

ُ
ْشَواِجَىا َوذ

َ
َىا ِمْن ؤ

َ
َىا َهْب ل ًدا. َزبَّ

َ
ا َزش

َ
ْمِسه

َ
َىا ِمْن ؤ

َ
ْئ ل  َوَهّيِ

ً
َىا َزْحَمت ِقيَن ِإَماًما. َزبَّ ُمخَّ

ْ
َىا ِلل

ْ
ْجَعل

اِز. اَب الىَّ
َ

 َوِقَىا َعر
ً
ِخَسِة َحَظَىت

ْ
 َوِفي ْلا

ً
َيا َحَظَىت

ْ
ه ٌم  آِجَىا ِفي الدُّ

َ
ِصُفىَن. َوَطال ًَ ا  ِة َعمَّ ِعصَّ

ْ
َو َزّبِ ال ُطْبَحاَن َزّبِ

يَن. ِ
َ

َعاْل
ْ
ِ َزّبِ ال

َّ
َحْمُد ّلِِل

ْ
ْسَطِليَن. َوال

ُ ْ
ى اْل

َ
 َعل
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KEHIDUPAN SEMENTARA YANG HARUS PENUH MAKNA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

َّ ِإن َّ َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّأْعَمالَِنااْلَْْمَدَّهلِل ََّفالَّ َوَسيَِّئاِت َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
َُُم داََّعُْْدُهََّوَرُسْولُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشهَّ  ُدََّأن َّ

َّات  َّ﴿ َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َُّمْسِلُمونَّيَا َِّإال ََّوأَنْ ُتْم َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾ُقوا ََّرب ُكْم َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََِّّذيَخَلَقُكْم َتَسآَءُلْوَن

َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًْا يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًدا.َُّيْصِلْحََّلُكْمَّأَْعَماَلُكْمَّ﴿.َّ﴾َوْاأَلْرَحاَمَِّإن 
 ﴾ْوًزاََّعِظيًماَويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّف ََّ

َُُم ٍدَّ َّاْْلَْدِيََّىْدُيَّ ََّأْصَدَقَّاْلَِْدْيِثَِّكَتاُبَّاهلِل،ََّوَخي َْر َّبَ ْعُد:ََّفِإن  َُُْدثٍَةَّأَم ا َّ َُُْدثَاتُ َها،َّوَُكل  َّ َّْاألُُمْوِر ،ََّوَشر 
 .ِبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Kaum Muslimin akromakumulloh 

Sesungguhnya ada banyak karakter kehidupan dunia yang harus selalu kita 

renungi, agar kita dapat menjalani proses kehidupan di dunia ini dengan baik, guna 

menggapai hasilnya kelak di akhirat juga dengan penuh kebaikan. Diantara hal 

penting yang harus dijadikan bahan renungan, adalah bahwasanya kehidupan dunia 

ini bersifat sementara dan tidaklah abadi.  

Secara pribadi, setiap manusia akan mengalami fase penutup lembaran 

kehidupan dunianya yang bernama kematian. Tidak ada satu pun manusia yang 

dapat lolos darinya. Kematian adalah sesuatu yang pasti datangnya, dan tak ada 

satu pun manusia yang mengetahui kapan datangnya. Alloh  berfirman:  

ُجوَرُكۡمُّيَۡوَمُُّّٱلَۡمۡوِت َُّنۡفٖسَُّذآئَِلُةُُُّّكلُّ
ُ
ۡدِخَوُُّّٱنلَّارَُِّفَمنُّزُۡحزَِحَُّعِنُُّّٱۡىلَِيََٰمةِ ُِّإَونََّماُّثَُوفَّۡوَنُّأ

ُ
ََُّۗوَماُُّّٱۡۡلَنَّةََُّوأ َفَلۡدَُّفاَز

ةُُّ ُُّّٓٱۡۡلََيوَٰ ۡنَيا َُّمَتَُٰعُُّّٱدلل  ١٨٥ُُّّٱۡىُغُرورُِّإَِّلَّ

“Setiap jiwa (pasti) akan merasakan kematian. Dan sesungguhnya seluruh amalan 

kalian akan dibalas di hari kiamat nanti. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan 

dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Dan kehidupan 

dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. Ali ‘Imron: 185). 

Sidang Jum‘at rohimakumulloh 

``Di dunia ini milyaran manusia hidup mendahului kita, dan mereka telah lama 

tiada, sudah habis masa kehidupan dunia bagi mereka. Kita pun sangat sering 
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menyaksikan orang-orang yang hidup sezaman dengan kita, baik keluarga, kerabat, , 

maupun orang-orang yang tidak kita kenal, namun kita ketahui kabar kematiannya.  

Sekalipun demikian jelasnya perkara kematian, namun tetap saja banyak 

manusia yang lalai darinya, dan tidak mempersiapkan diri dalam menghadapinya. 

Padahal setiap detik waktu yang berlalu berarti semakin dekat pula jarak antara 

dirinya dengan akhir hayatnya. Alloh  berfirman:  

ُُِّّٱلَۡمۡوتَُِّشۡهَرُةُُّّوََجآَءۡتُّ َٰلَِمَُّماُُّننَتُِّمۡنُهََُّتِيُدُُّّٱۡۡلَّقِ ُّب  ١٩َُّذ

“Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah sesuatu yang kamu 

selalu menghindar daripadanya.” (QS. Qof: 19) 

Kaum muslimin banyak orang yang tahu tetapi ‘pura-pura lupa’, atau memang 

kehidupan dunia telah menjadikannya lupa, bahwa kematian adalah pintu gerbang 

yang akan dimasuki oleh setiap manusia, sebagai fase awal memasuki kehidupan di 

alam akhirat.  

Sifat lupa memang salah satu karakter yang selalu melekat pada diri manusia.  

Namun lupa pada hal ihwal kematian sangat berbeda dengan urusan lainnya. Lupa 

yang satu ini akan sangat fatal akibatnya. Efek negatifnya tidak lagi bisa dianggap 

remeh, bahkan multi efek dan dalam jangka panjang..!  

Jika hal ini terjadi pada diri seorang muslim, lupa pada kematian 

sesungguhnya adalah indikasi yang paling jelas akan keimanannya yang sangat 

lemah terhadap kehidupan akhirat. Secara tidak sadar ia merasa bahwa hidupnya di 

alam dunia seakan abadi. Memang lisannya tidak mengatakan demikian, tetapi 

berbagai perbuatan dan tindak-tanduknyalah yang menjadi bukti. Ia sangat sering 

melakukan dosa, bahkan telah menjadikannya rutinitas keseharian. Rasa takut pada 

ancaman Alloh atas perbuatan maksiat, telah lama sirna dari dalam dirinya.  

Perbuatan dosa yang seharusnya terasa pedih di dalam jiwa, sudah lama tak 

terasa lagi. Kedurhakaan kepada Alloh  dan tindakan menyelisihi syariat-Nya, 

sangat mungkin telah menjadi hal yang lumrah dan biasa saja.  

Sebaliknya, begitu banyak janji yang Alloh dan Rosul-Nya kabarkan berupa 

pahala nan agung dan berlimpah dibalik setiap bentuk amal sholih, kini tak lagi ia 

hiraukan. Tak lagi ada keinginan untuk mengejar, berlomba, dan bersegera dalam 

melakukan amal kebaikan. Keindahan surga yang luar biasa, tak sedikitpun 

memikat baginya. Maka tak heran, jika memang yang selalu dia pertaruhkan dan 

selalu diutamakannya adalah hanya mengejar dunia. 

Sidang Jum’at rohimakumulloh 

Lupa akan kematian, benar-benar akan berefek panjang. Orang yang memiliki 

sifat ini, dapat dipastikan bahwa ia akan terbawa arus hawa nafsu dan setan durjana 

yang selalu siap memangsanya. Ia tidak lagi peduli akan seperti apa kehidupannya 

di dalam kubur dan fase kehidupan abadi selanjutnya di akhiratnya nanti. 
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Kaum muslimin rohimakumulloh 

Akibat kelalaian ini, Alloh  akan memberikan hukuman setimpal bagi mereka 

di akhirat kelak, sebagaimana dalam firman-Nya: 

َُّلَُُُّّمنْ وَُّ ۡعَرَضَُّعنُّذِۡنرِيُّفَإِنَّ
َ
هُُُّّۥأ ُُّّٱۡىلَِيََٰمةِيَۡوَمُُّّۥَمعِيَشٗةَُّضنٗٗكَُّوََنُُۡشُ ۡعََمَٰ

َ
١٢٤ُُُّّّأ ۡعََمَٰ

َ
ُّأ ثَِِنٓ ُّلَِمَُّحَُشۡ كَاَلَُّرّبِ

َٰلَِمُُّّكَاَل١٢٥َُُّّوكَۡدُُّننُتُّبَِصرٗياُّ َُٰجَناُّفَنَِصيَجَهاَُّۖوَكَذ َتۡجَمَُّءاَي
َ
َٰلَِمُّأ ُُّّٱۡۡلَۡومََُّنَذ  ١٢٦ُّثُنََسَٰ

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka di dunia ini, ia menjalani 

kehidupan yang sempit lagi berat meskipun secara lahiriahnya ia berkelebihan dan 

berkelapangan, juga kuburnya akan disempitkan dan dia diadzab di dalamnya. Dan 

kami akan menghimpunnya pada hari Kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, 

“Wahai Robbku, mengapa Engkau menghimpunku dalam keadaan buta, padahal 

dahulu aku dapat melihat di dunia? Alloh berfirman, “Aku menghimpunmu dalam 

keadaan buta; karena telah datang kepadamu ayat-ayat-Ku yang terang, lalu kamu 

berpaling darinya dan tidak mengimaninya. Sebagaimana kamu telah 

meninggalkannya sewaktu di dunia, maka demikianlah pula pada hari ini kamu 

ditinggalkan di neraka." (QS. Thoha: 124-126) 

َِّفْيِوَِّمَنَّْااۤليَاِتََّوَّالذِّْكِرَّاْلَِْكْيِمَّ.أَقُ ْوُلَّقَ ْوِلَّٰىَذاَِّنَّاْلَعِظْيِمََّوَّنَ َفَعِِنََّوَِّإي َّآبَاَرَكَّاهلُلَِّلََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقرَّ اُكْمَِّبَا
َِّمْنَُّكلََِّّذْنٍب.ََّفاْستَ ْغِفُرْوُه،َِّإن ُوَُّىَوَّاْلَغُفْورَّ  الر ِحْيُم.ََّوَأْستَ ْغِفُرَّاهلَلَِّلََّوَلُكْمََّوَِّلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْْيَ

 
KHUTBAH KEDUA:   

ََّواْلَعاَْلْمُدَّاََّ َّاْلَعاَلِمْْيَ َّاهلل،ِفيََّلِل ِوََّربِّ .ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَِّإَلَوَِّإال  ََّعَلىَّالظ اِلِمْْيَ ََّواَلَُّعْدَواَنَِّإال   ُةَّلِْلُمت ِقْْيَ

َُُم ًداََّعُْْدُهََّورُِسْولُُوَّاْلَمْ ُْعْوثََّرْْحًَةَّلِْلَعاَلِمْْيَّوََّ  أَم اَّبَ ْعُد: َعَلىَّآِلِوََّوَصْحِِْوََّأْْجَِعْْي.َوِلَّاْلص اِْلِْْي،ََّوَأْشَهُدََّأن َّ

Hadirin kaum Muslimin rohimakumulloh 

Berbeda dengan orang pertama tadi, adapun seorang muslim yang cerdas 

maka ia akan selalu ingat dengan kematian. Kehidupan di dunia yang sangat 

sementara ini, ia jadikan kesempatan untuk memperbanyak perbekalan menuju 

negeri abadi. Setiap detik waktu yang ia miliki terus dioptimalkan menjadi pundi-

pundi kebaikan yang ia harapkan menjadi pemberat timbangannya di akhirat kelak. 

Muslim yang demikian sangat pantas mendapat predikat ‘al-kayyis’ atau 

cerdas karena ia menggunakan akalnya untuk berfikir, mentadabburi hakikat 

kehidupan dunia ini, dan dengan demikian keimanannya menjadi semakin kokoh. 

Hal ini juga dikarenakan ia pandai mengambil pelajaran dari banyak peristiwa di 

alam semesta ini. Rosululloh  bersabda:     

ََّعلََّ  ىَّاهلِلَّْاأَلَماِنََّاَْلَكيُِّسََّمْنََّداَنَّنَ ْفَسُوََّوَعِمَلَِّلَماَّبَ ْعَدَّاْلَمْوِت،ََّواْلَعاِجُزََّمْنَّأَتْ ََْعَّنَ ْفَسُوََّىَواَىاََّوََتَّن 
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“Orang yang cerdas adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan giat 

beramal untuk kehidupan setelah kematian yaitu akhirat. Adapun orang yang lemah 

atau pandir adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya sedangkan ia mengira 

mendapatkan pahala dari Alloh yaitu kesuksesan di akhirat.” (HR. Ahmad, 

Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Hidup yang hanya sekali ini haruslah dimanfaatkan dengan optimal dalam 

memperbanyak bekal. Bekal yang sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap manusia 

untuk sebuah perjalanan panjang di kehidupan akhirat kelak.  

Kehidupan di akhirat sangatlah panjang nan kekal abadi, dimana ia sangat 

ditentukan oleh bagaimana kita menata dan mengisi hidup di dunia ini. Hanya ada 

dua pilihan tempat tinggal bagi manusia, yaitu surga atau neraka.   

Dunia adalah tempat bercocok tanam, dan di akhiratlah kita akan menuai 

hasilnya. Dunia adalah tempat beramal, hanya di sini kesempatan itu terbentang 

luas. Adapun di akhirat, tak ada lagi sedikitpun waktu untuk beramal, karena di 

sana adalah tempat memetik buah atas amal.  

Muslim yang cerdas tentunya akan memanfaatkan seoptimal mungkin 

waktunya, yaitu usia yang dimilikinya untuk menanam benih berupa karya-karya 

terbaiknya amal sholih yang pasti akan Alloh berikan balasan di akhirat dengan 

yang jauh lebih baik. Dalam surat al-Baqoroh ayat 148, Alloh  berfirman: 

“Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan”  

Semoga Alloh memberikan taufik-Nya kepada kita untuk dapat memanfaatkan 

setiap detik kehidupan kita untuk senantiasa beribadah kepada Alloh  hingga ajal 

menjemput kita. Amiin  

ََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيَآي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِلْيًما.إن َّاهلَلَّ
َُُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ْيٌدَّمَََِّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  ْيٌد.َّْحَِ

ْيدَّ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكَّْحَِ َُُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَّ  َّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَّ

ََّواْلُمْؤِمنَاِتَّاأَْلْحيَاِءَّ ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ َِّمن ُْهْمََّواألَْمَواِت،َّإِن َكََّسَِْيٌعَّقَرِْيٌبَّمُِْيُبَّالد ْعَواِت.اَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ
َِّإن اََّنْسأَُلَكَّالث َْاَتَِّفَّْاألَُّ َِّإن اََّنْسأَُلَكَّاْْلَُدىََّوالت َُّقىََّواْلَعَفاَفََّواْلِغََّن.َّاَلل ُهم  ُمْوِر،ََّوَنْسأَُلَكََّعزِْْيََةَّالرُّْشِد،َّاَلل ُهم 

نْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذابََّوَنْسأَُلَكَّشَُّ .ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ  الن اِر.ََّّْكَرَّنِْعَمِتَكَّيَاََّأْرَحَمَّالر اِْحِْْيَ

َناَِّإن َكَّأَْنَتَّالت  و اُبَّالر ِحيَّْ   ُم.َرب  َناَّتَ َقْ ْلَِّمن اَِّإن َكَّأَْنَتَّالس ِمْيُعَّاْلَعِلْيُم.ََّوُتْبََّعَلي ْ

َّاْلَعَلِمْْيَ. ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ
ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ُسَْْحاَنََّربَِّكََّربِّ
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MENGHAFAL, TRADISI MENJAGA AGAMA ALLOH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َوَرُسْولُوََُّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهَُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلَّ

َُّمْسِلُمونَّ﴿ َِّإال ََّوأَنْ ُتْم َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّأََّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكْم َّالن اُسَّات  ُقوا ي َُّها
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََّخَلَقُكْم ِذيََّتَسََءُلْوَن

َّرَِقيًبا ََّعَلْيُكْم ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َوْاأَلْرَحاَم َّأََّ﴿. ََّسِديًدايَا َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّ﴾ي َُّها ََّلُكْمَّ﴿. ُيْصِلْح
 ﴾َأْعَماَلُكْمََّويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما

َّ َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َُُّمَْدثٍَةَّأَم ا َّوَُكل  َُُّمَْدثَاتُ َها، َّْاألُُمْوِر ََّوَشر  ،َّ َُّمَُم ٍد ََّىْدُي َّاْْلَْدِي َوَخي َْر
 .ِبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Kaum Muslimin akromakumulloh 

Sudah menjadi keyakinan dalam diri setiap umat Islam bahwa Alloh akan 

senantiasa menjaga agama-Nya. Berkaitan dengan hal ini Alloh  berfirman secara 

khusus tentang penjagaan al-Qur’an: 

حا   ۡۡل حزَّ ه ُن  ۡ َّا َنح ۡكرح إِه ّلِ ُ  ٱ هَّا لح ُظونح  ۥِإَو َٰفِ حح   ٩مح
“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an dan Kami-lah yang akan 

menjaganya.” (QS. al-Hijr: 9) 

Imam at-Thobari berkata dalam kitab tafsirnya Jaami‘ul Bayan Fi Ta‘wil 

Qur’an: 

“Sesungguhnya Alloh akan menjaga al-Qur’an ini dari penambahan yang bukan 

bagian dari al-Qur’an, atau dari pengurangan terhadap sesuatu yang menjadi bagian 

dari al-Qur’an. Baik berupa hukum-hukum, aturan-aturan, maupun perkara-perkara 

kewajiban.” 

Hadirin rohimakumulloh 

Dalam upaya menjaga keaslian al-Qu’an atau kemurnian agama Islam, Alloh  

dan Rosul-Nya  menetapkan sekurang-kurangnya dua metode, yaitu metode 

menghafal dan metode menulis, yang masing-masing metode tersebut saling 

berkaitan. Fungsinya, sebagaimana yang Alloh firmankan: 
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ا  َُٰهمح ى ّكِرح إِۡحدح ُتذح ا فح َُٰهمح ى ِۡحدح حِضلَّ إ ن ت
ح

ىَٰ  أ ۡخرح
ُ
  ٢٨٢ ٱۡۡل

“jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya.” (QS. al-

Baqoroh: 282) 

Sehingga dalam ilmu mustolahul hadis untuk mengukur kuat tidaknya seorang 

perowi hadis, maka tinjauannya adalah: 

ََّّابَّتََّكَََِّّّطَّبَّْضََّ،َّوََّرٍَّدَّصَََّّطَّبَّْضََّ
"Kuat hafalannya dan akurat tulisannya." 

Dan salah satu upaya menjaga agama Alloh yang sangat menarik untuk kita 

tanamkan dalam jiwa kita, anak didik kita dan setiap muslim adalah metode 

menghafal. Hal ini disebabkan telah menjadi tradisi yang telah Alloh tetapkan sejak 

agama Islam ini diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad , lalu diwarisi 

oleh para sahabatnya, kemudian diwarisi oleh para Tabiin, Tabiut Tabiin dan hingga 

generasi akhir umat ini. 

Kaum Muslimin rohimakumuloh 

Nabi Muhammad  sebagai pembawa risalah dan ajaran Alloh yang 

mendapatkan pengajaran dan pendidikan lagsung dari Alloh melalui Malikat Jibril, 

pada proses pengajarannya adalah dengan menghafal apa yang Alloh wahyukan 

kepadanya dan menyimpannya dalam hatinya dengan izin Alloh . Berkaitan 

dengan hal ini, Alloh berfirman: 

لح  حزح ِىِ  ه وحُ ب يُ  ٱلرُّ ِم
ح
ِمنح   ١٩٣ ٱۡۡل َٰ قحۡنبِكح ِِلحُكونح  ح لُۡموِذرِينح لَعح ان   ١٩٤ ٱ ِسح ِيّٖ  بِن ب مُّ  ّٖ ِبّ رح   ١٩٥عح

“yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin yaitu (Jibril), ke dalam hatimu wahai 

(Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang pemberi peringatan ia dibawa 

turun oleh jibril  dengan bahasa Arab yang jelas.” (QS. Asy-Syu’aro: 193-195) 
Dan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa, ketika bulan Romadhon datang, 

maka Nabi murojaah al-Qur`an bersama Jibril: 
َلٍةَِّمْنََّرَمَضاَنَّفَ ُيَدارُِسُوَّاْلُقْرآَنَّ وََكاَنَِّجْْبِيُلََّعَلْيِوَّالس اَلم  يَ ْلَقاُهَِّفَُّكلََِّّلي ْ

“Adalah Jibril senantiasa menemui Nabi pada setiap malam di bulan Romadhon 

untuk mengulang-ulang hafalan al-Qur`an.” (HR. Bukhori) 

Demikian pula dengan para sahabat, tradisi menghafal ini diteruskan oleh 

mereka. Sebagai generasi terbaik, para sahabat betul-betul antusias dalam menjaga 

agama ini. Ibnu Umar  berkata: 
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“Dahulu jika kami mempelajari sepuluh ayat al-Qur`an dari Nabi  kami tidak 

berpindah ke sepuluh ayat berikutnya sehingga kami mengetahui kandungannya. 

Syuraik ditanya, “Maksudnya adalah mengamalkan al-Qur`an? Ia menjawab, ”iya 

betul.” (HR. al-Hakim) 

Dalam kesempatan lain, Ibnu Umar  bahkan dengan menggunakan kata-kata 

Hafidztu yang artinya aku telah menghafal, 

َّقَ ْبَلَّالظُّْهرَِّ ََّوَسل َمََّعْشَرَّرََكَعاٍتَِّسَوىَّاْلَفرِيَضِة:َّرَْكَعتَ ْْيِ َّبَ ْعَدََّحِفْظُتَِّمْنََّرُسوِلَّاهلِلََّصل ىَّاهلُلََّعَلْيِو ََّورَْكَعتَ ْْيِ
َّ َّبَ ْعَدَّاْلَمْغِرِب،ََّورَْكَعتَ ْْيِ َّقَ ْبَلَّاْلَغَداةَِّالظُّْهِر،ََّورَْكَعتَ ْْيِ   بَ ْعَدَّاْلِعَشاِء،ََّورَْكَعتَ ْْيِ

“Aku telah menghafal dari Rosululloh  sepuluh rokaat selain yang wajib, yaitu dua 

rokaat sebelum dzuhur, dua rokaat setelah dzuhur, dua rokaat setelah maghrib, dua 

rokaat setelah isya, dan dua rokaat sebelum subuh.” (HR. Ahmad) 

Jamaah Jum‘at rohimakumulloh 

Tradisi menghafal ini, ternyata tidak berhenti pada zaman sahabat saja. Akan 

tetapi secara estafet dilanjutkan oleh generasi setelahnya yaitu Tabiin dan Tabiut 

Tabiin yang termasuk tiga kurun mulia. Bukti paling sohih dan validnya adalah 

ketika kita membaca kitab-kitab hadis, sering para Tabiin seperti az-Zuhri dan para 

Tabiut Tabiin menggunakan kata-kata Haddatsana atau Akhbarona. Ini merupakan 

salah satu bukti bahwa apa yang diriwayatkannya adalah bersumber dari 

hafalannya. 

Dengan demikian, sungguh urgen sekali metode menghafal ini. Sehingga para 

Tabiin dan Tabiut Tabiin pun ikut mewarisi tradisi yang diwariskan dari generasi 

terbaik sebelumnya. 

َِّفْيِوَِّمَنَّْااۤليَاِتََّوَّالذِّْكِرَّاْلَِْكْيِمَّ.أَقُ ْوُلَّقَ ْوِلَّٰىَذاََِّّنَّاْلَعِظْيِمَّوَّآبَاَرَكَّاهلُلَِّلََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقرَّ نَ َفَعِِنََّوَِّإي اُكْمَِّبَا
َِّمْنَُّكلََِّّذْنٍب.ََّفاْستَ ْغِفُرْوُه،َِّإن ُوَُّىَوَّاْلَغُفْورَّ  الر ِحْيُم.ََّوَأْستَ ْغِفُرَّاهلَلَِّلََّوَلُكْمََّوَِّلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْْيَ
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َّوََّْْيَّقَِّت َّمَُّلَّْلََِّّةََّيََّافَِّعََّالََّّْوََّْْيَّمَّالََّالعَََّّبَِّّرَََّّوَِّل َّلََِّّدَّمَّْلََّاََّ َّالظ َّلَََّّعََّال َّإََِّّانَّوََّدََّّعَُّاَلَّ، َّوََّال َّإََِّّوََّلَََّّإَِّال ََّّنَّْأَََّّدَّهَّشَّْأََّوََّ  .ِلِمْْيَّاى َِّلََّّاهلل،
ََّأم اَّبَ ْعُد:,َّْْيَّمَّالََّعََّلَّْلََِّّةًَِّحََّرَََّّثَّوَّْعَُّب َّْمَّالََّّْوَِّلَِّوَّْسَّرََّوَََّّاهللَِّدَّبَّْعَََّّادَّم َُّمَََُّّن َّأَََّّدَّهَّشَّأََّ،َّوََّْْيَّاْلَّالص َّ

Hadirin akromakumulloh 

Cukuplah kita merasa bangga, ketika salah satu aktivitas kita adalah menjaga 

agama ini. Baik dengan menghafal ayat ayat al-Qur`an atau mengahfal hadis-hadis 
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Nabi. Karena kita masuk dalam gerbong kereta yang masinisnya adalah Nabi 

Muhammad  dan para penumpang terdepannya adalah para sahabatnya . Jangan 

sampai kita ketinggalan kereta, apalagi jika kita tidak pernah menghafal satu ayat 

pun dari al-Qur`an maka kita harus hawatir jangan-jangan kita tidak bisa ikut ke 

dalam kereta Nabi Muhammad . 

Mari kita hiasi kehidupan kita yang fana ini, dengan aktivitas menjaga agama 

Alloh. Apalagi jika kita adalah calon dai, dan pada dasarnya adalah setiap muslim itu 

adalah dai. Aktivitas menghafal adalah aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dalam 

kehidupannya.  

Imam Ibnu Utsaimin  pernah mengungkap rahasia dan pengalamannya 

hingga bisa banyak menguasai ilmu syar‘i, ia berkata: 

“Dahulu kami banyak membaca dan banyak menghafal, maka yang tersisa adalah 

apa yang kami hafal” 

Semoga Alloh  memberikan taufik-Nya kepada kita untuk dapat 

memanfaatkan setiap detik kehidupan kita dengan senantiasa menjaga agama Alloh, 

menghafal ayat-ayat-Nya, menghafal hadis Nabi-Nya dan tentunya bisa 

mengamalkan dan mendakwahkannya. Amin.  

ًَّما.إن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيََي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِليَّْ

ْيٌد.اَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ْيٌدََّمَِ  ُمَُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكَّحَِ

ْيدََّّ  ََّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكَّحَِ

َّاْغِفرَّ َّقَََّّاَلل ُهم  ْيٌع َِّإن َكََّسَِ ََّوْاأَلْمَواِت، َِّمن ُْهْم َّْاأَلْحَياِء ََّواْلُمْؤِمَناِت ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ رِْيٌبََّمُِْيُبَّلِْلُمْسِلِمْْيَ
ْعَواِت.  اَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّاْْلَُدىََّوالت َُّقىََّواْلَعَفاَفََّواْلِغََن. الد 

 .َُّلَكَّالث َباَتَِّفَّْاألُُمْوِر،ََّوَنْسأَُلَكََّعزِْْيََةَّالرُّْشِد،ََّوَنْسأَُلَكَُّشْكَرَّنِْعَمِتَكَّيَاََّأْرَحَمَّالر اِحِْْيَّاَلل ُهم َِّإن اََّنْسأََّ

نْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

َناَِّإن َكَّأَْنَتَّالت  و اُبَّالر ِحْيُم.َرب  َناَّتَ َقب ْلَِّمن اَِّإن َكَّأََّ  ْنَتَّالس ِمْيُعَّاْلَعِلْيُم.ََّوُتْبََّعَلي ْ

ْرَسِلْْيَّ 
ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ

َّ. َّاْلَعَلِمْْيَ  َواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ
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MERAYAKAN TAHUN BARU 
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نُُو َوَنْست َْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ َمْن أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 ُمَُمَّداً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد أَْناَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ 

 ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َوالَ 

ا رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن َْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ُْهمَ ﴿
 ﴾ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحامَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل ﴿. ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا﴿
 ﴾َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما

َدثٍَ  ِبْدَع ٌ، ِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي َْر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمٍَّد، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُمُْ أَمَّا بَ ْعُد: فَ 
 .وَُكلَّ ِبْدَعٍ  َضالََلٌ ، وَُكلَّ َضاَلَلٍ  ِف النَّارِ 

Kaum akromakumulloh 

Waktu terus berlalu, hari terus berganti,  sehingga tanpa terasa saat ini kita 

telah memasuki penghujung tahun masehi, itu artinya sebentar lagi kita akan 

memasuki tahun baru. Dan sudah menjadi tradisi yang menyebar di masyarakat, 

bahwa setiap kali memasuki tahun baru, tidak sedikit di antara kaum muslimin 

yang sibuk dengan persiapan-persiapan khusus dalam rangka menyambut dan 

merayakan tahun baru masehi. Padahal, perayaan tahun baru ini terjadi pada 

pergantian tahun kalender Gregorian yang sejak dulu telah dirayakan oleh orang-

orang diluar Islam. 

Di samping itu, banyak sekali dampak negatif atau kerusakan yang akan 

ditanggung akibat seorang muslim merayakan tahun baru. 

Kerusakan pertama: merayakan tahun baru, berarti merayakan ‘ied atau perayaan 

yang haram. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Perlu diketahui bahwa perayaan ’ied tahunan kaum muslimin hanya ada dua 

saja, yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha. Anas bin Malik  mengatakan: 
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اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم اْلَمِديَنَ  َقاَل َكاَن َكاَن أِلَْىِل اْْلَاِىِليَِّ  يَ ْوَماِن ِف ُكلِّ َسَنٍ  يَ ْلَعُبوَن ِفيِهَما فَ َلمَّا َقِدَم النَِّبُّ َصلَّى 
َحىَلُكْم يَ ْوَماِن تَ ْلَعُبوَن ِفيِهَما َوَقْد أَْبَدَلُكْم اللَُّو ِِبَِما َخي ًْرا ِمن ُْهَما يَ ْوَم اْلِفْطِر َويَ ْوَم اأْلَضْ   

“Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari, yaitu hari Nairuz dan Mihrojan di 

setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ketika Nabi  tiba di Madinah, 

beliau mengatakan, ‘Dulu kalian memiliki dua hari untuk senang-senang di 

dalamnya. Sekarang Alloh telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik 

yaitu hari ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha.” (HR. an-Nasa’i) 

Namun setelah itu muncul berbagai perayaan ’ied di tengah kaum muslimin. 

Ada perayaan yang dimaksudkan untuk ibadah atau sekedar meniru-niru orang 

kafir. Diantara perayaan yang kami maksudkan di sini adalah perayaan tahun baru 

Masehi. Perayaan semacam ini berarti diluar perayaan yang Nabi  maksudkan 

sebagai perayaan yang lebih baik yang Alloh ganti. Karena perayaan kaum muslimin 

hanyalah dua yang dikatakan baik, yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adha. 

 

Kemudian kerusakan Kedua: merayakan tahun baru berarti tasyabbuh atau 

meniru-niru orang kafir. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Merayakan tahun baru adalah termasuk meniru-niru orang kafir yang kita 

dilarang mengikuti hal tersebut. Dan sejak dulu Nabi  sudah mewanti-wanti bahwa 

umat ini memang akan mengikuti jejak orang Persia, Romawi, Yahudi dan Nashroni 

sedikit demi sedikit. Kaum muslimin mengikuti mereka baik dalam berpakaian atau 

pun berhari raya. 

Dari Abu Sa’id al-Khudri , ia berkata bahwa Rosululloh  bersabda, 

ت َّبَ ْعُتُموُىْم . قُ ْلَنا يَا َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ِشب ًْرا ِبِشْْبٍ َوِذرَاًعا ِبِذَراٍع َحَّتَّ َلْو َدَخُلوا ِِف ُجْحِر َضبٍّ الَ 
 ْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َقاَل َفَمنْ َرُسوَل اللَِّو آ

“Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi 

sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu 

masuk ke lubang biawak yang penuh lika-liku, pasti kalian pun akan mengikutinya.” 

Kami para sahabat berkata, “Wahai Rosululloh, Apakah mereka yang diikuti itu 

adalah Yahudi dan Nashroni?” Beliau menjawab, “Lantas siapa lagi?” (HR. Muslim) 

Lihatlah apa yang dikatakan oleh Nabi . Apa yang beliau katakan memang 

benar-benar terjadi saat ini. Berbagai model pakaian orang barat diikuti oleh kaum 

muslimin, sampai pun yang setengah telanjang. Begitu pula berbagai perayaan pun 

diikuti, termasuk perayaan tahun baru ini. 
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Ingatlah, Nabi  secara tegas telah melarang kita meniru-niru orang kafir. Beliau 

bersabda: 

 َمْن َتَشبََّو ِبَقْوٍم فَ ُهَو ِمن ُْهمْ 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari 

mereka.” (HR. Abu Dawud) 

Sidang Jum’at Rohimakumulloh 

Kemudian kerusakan ketiga: Terjerumus dalam keharaman dengan 

mengucapkan selamat tahun baru. 

Kita telah ketahui bersama bahwa tahun baru adalah syi‘ar orang kafir dan 

bukanlah syi‘ar kaum muslimin. Jadi, tidak pantas seorang muslim memberi selamat 

dalam syi‘ar orang kafir seperti ini. Bahkan hal ini tidak dibolehkan berdasarkan 

kesepakatan para ulama (ijma’). 

Kemudian kerusakan Keempat: Banyak diantara mereka yang meninggalkan 

perkara wajib yaitu sholat lima waktu. 

Kaum Muslim rohimakumulloh.. 

Betapa banyak kita saksikan, karena begadang semalam suntuk untuk 

menunggu detik-detik pergantian tahun, bahkan begadang seperti ini diteruskan 

lagi hingga jam 1, jam 2 malam atau bahkan hingga pagi hari, kebanyakan orang 

yang begadang seperti ini luput dari sholat Subuh yang kita sudah sepakat tentang 

wajibnya. Diantara mereka ada yang tidak mengerjakan sholat Subuh sama sekali 

karena sudah kelelahan di pagi hari. Akhirnya, mereka tidur hingga pertengahan 

siang dan berlalulah kewajiban tadi tanpa ditunaikan sama sekali. Na‘udzu billahi 

min dzalik. 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ بَارَ 
 نَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، إِ 

 

KHUTBAH KEDUA:  

 د:عْ ا ب َ مَّ , أَ ْْيَ مِ الِ ى الظَّ لَ  عَ الَّ إِ  انَ وَ دْ  عُ اَل وَ  ْْيَ قِ تَّ مُ لْ لِ   ُ بَ اقِ عَ الْ وَ  ْْيَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  هللِ  دُ مْ ْلَ اَ 

Kaum Muslimin rohimakumulloh… 

Kemudian diantara kerusakan dari perayaan tahun baru, yaitu banyak 

diantara mereka yang terjerumus dalam perbuatan zina. Jika kita lihat pada tingkah 

laku muda-mudi saat ini, perayaan tahun baru pada mereka tidaklah lepas dari 

ikhtilat (campur baur antara pria dan wanita) dan berkholwat (berdua-duan), 
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bahkan mungkin lebih parah dari itu yaitu sampai terjerumus dalam zina dengan 

kemaluan. Inilah yang sering terjadi di malam tersebut, dengan menerjang berbagai 

larangan Alloh dalam bergaul dengan lawan jenis. Inilah yang terjadi di malam 

pergantian tahun dan ini realita yang terjadi di kalangan muda-mudi. Padahal 

dengan melakukan seperti saling berpandangan, pegangan tangan atau bahkan 

dengan kemaluan, mereka telah berzina. Ini berarti melakukan suatu yang haram. 

Perayaan tahun baru juga banyak menggangu kaum muslimin yang sedang 
istirahat, karena banyak diramaikan dengan suara mercon, petasan, terompet atau 
suara bising lainnya. Ketahuilah ini semua adalah suatu kemungkaran karena 
mengganggu muslim lainnya, bahkan sangat mengganggu orang-orang yang butuh 
istirahat seperti orang yang lagi sakit.  

Dan kerusakan lainnya yaitu menyia-nyiakan waktu yang begitu berharga. 
Padahal, waktu sangatlah kita butuhkan untuk hal yang bermanfaat dan bukan 
untuk hal yang sia-sia. Nabi  telah memberi nasihat mengenai tanda kebaikan 
Islam seseorang, dalam sebuah hadis: 

 ِمْن ُحْسِن ِإْساَلِم اْلَمْرِء تَ رُْكُو َما اَل يَ ْعِنيوِ 

“Diantara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak 

bermanfaat baginya.” (HR. Tirmidzi)   

Sidang Jum’at rohimakumulloh 

Semoga Alloh memperbaiki keadaan umat Islam saat ini. Memperbaiki 

keadaan saudara-saudara kami yang jauh dari aqidah Islam. Memberi petunjuk 

pada mereka agar mengenal agama Islam ini dengan benar. Amin. 

 َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل 

ْيٌد مَِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَُمٍَّد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ْيٌد. َوبَارِْك َحَِ
ْيٌد مَِْيدٌ   .َعَلى ُمَُمٍَّد َوَعلَى آِل ُمَُمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْيٌع َقرِْيٌب مُِْيُب  اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ُْهمْ  َوْاأَلْمَواِت، ِإنََّك َسَِ
ْعَواِت. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت َُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثَّبَ  اَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك الدَّ

.َعزِْْيََ  الرُّْشِد، َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِ   ْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحِْْيَ

نْ َيا َحَسَنً  َوِف اآلِخَرِة َحَسَنً  َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك    أَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم.َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم.ُسبْ   ْرَسِلْْيَ َوُتْب َعَلي ْ
ُ
 َحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل

 َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ.
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RENUNGAN PERGANTIAN  TAHUN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:    

ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  نُُو َوَنْست َ َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد أَْناَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ   ُمَُمَّ

 َمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آ
ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا َوات َُّقوا اهللَ 
ْْ اهلَل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُ  ِِ وَبُكْم َوَمْن ُي

 اَز فَ ْوزًا َعِظيًماَوَرُسوَلُو فَ َقْد فَ 
ٍد، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُُمَْدثَا َر اْْلَْدِي َىْدُي ُمَُمَّ ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ تُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعةٌ، أَمَّ

 .وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضاَلَلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin akromakumulloh 

Sesungguhnya seorang mukmin yang mendapatkan taufiq dan hidayah Alloh 

adalah seorang yang menjadikan perubahan kondisi-kondisi sebagai kesempatan 

untuk ingat, merenungkan, dan mengambil pelajaran. Maka ia pun mengintropeksi 

dirinya, ia memperbaiki kondisinya dan meluruskan arah perjalanannya. Maka 

binasanya hati seseorang tatkala lalai untuk menghisab dirinya dan mengikuti hawa 

nafsunya.   

Hari ini, kita semua telah memasuki tahun baru, maka sudah semestinya bagi 

kita semua untuk menghisab diri kita, sebagaimana Kholifah Umar  berkata: 

 ُُتَاِسُبوا َأنْ  َغًدا اْلَِْسابِ  ِف  َأْىَونُ  َفِإنَّوُ  تُوَزنُوا، َأنْ  قَ ْبلَ  أَنْ ُفَسُكمْ  َوزِنُوا ُُتَاَسُبوا، َأنْ  قَ ْبلَ  أَنْ ُفَسُكمْ  َحاِسُبوا
 اْليَ ْومَ  أَنْ ُفَسُكمُ 

“Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, timbanglah diri kalian sebelum amal 

kalian ditimbang, karena lebih ringan bagi kalian tatkala kalian dihisab kelak, jika 

kalian menghisab diri kalian sekarang.” 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kita harus tahu bahwa kehidupan dunia ini diciptakan untuk diisi dengan 

ketaatan kepada Alloh, mentauhidkan-Nya, dan untuk mewujudkan peribadatan 

kepada-Nya.  

Alloh  berfirman:  

و  ٱَخلَۡلُج  َوَنا نَس ٱوَ  ۡۡلِ   ٥٦إَِّل  ِِلَۡعُتُدوِن  ۡۡلِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah 

kepada-Ku.” (QS. adz-Dzariyat: 56). 

Dari Ibnu Umar  ia berkata, “Rosululloh  memegang pundakku lalu berkata: 

نْ َيا ِف  ُكنْ  ِبْيلِ  َعاِبرُ  َأوْ  َغرِْيبٌ  َكأَنَّكَ  الدُّ  السَّ

“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat”. 

Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhori, Ibnu Umar  berkata: 

َباحَ  تَ ْنَتِظرْ  َفاَل  أَْمَسْيتَ  ِإَذا ِتكَ  ِمنْ  َوُخذْ  اْلَمَساءَ  تَ ْنَتِظرْ  َفاَل  َأْصَبْحتَ  َوِإَذا الصَّ  َحَياِتكَ  َوِمنْ  ِلَمَرِضكَ  ِصحَّ
 ِلَمْوِتكَ 

“Jika telah sore maka janganlah engkau menunggu pagi, dan jika telah pagi maka 

janganlah engkau menunggu sore, manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang 

masa sakitmu, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum tiba kematianmu.”  

Maka dengan bertambahnya umur, sudah seharusnya bertambah pula 

ketaatan dan perbuatan kebajikan kita. Oleh karena itu, hendaknya kita mengisi 

tahun-tahun yang sekarang dan yang akan datang untuk mendekatkan diri kepada 

sang Pencipta sedekat-dekatnya. Karena sosok muslim yang baik adalah yang 

bertambah umurnya, bertambah pula kebaikan dan ketaatannya. Rosululloh  

bersabda: 

رُُكمْ   َعَمُلو َوَحُسنَ  ُعْمرُهُ  طَالَ  َمنْ  َخي ْ

“Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya” (HR. 

Ahmad dan at-Tirmidzi) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Diantara kedzoliman yang sangat jelas dan kerugian yang nyata adalah ketika 

Alloh telah menganugerahi kepada kita usia, lantas kita tenggelam dalam 

kemaksiatan dan tetap berada pada apa yang tidak diridhoi Alloh. Alloh  

berfirman: 

ةَ  إِن   ُهورِ ٱِعد  ِ ٱِعيَد  لشُّ ِ ٱَعََشَ َشۡهٗرا ِِف نَِتَِٰب  ۡثَياٱ ّلل  َٰتِ ٱيَۡوَم َخلََق  ّلل  َمََٰو ۡرَض ٱوَ  لس 
َ
ۚٞ  ۡۡل ۡربََعٌث ُحُرم 

َ
ٓ أ ِنۡيَها

َٰلَِم  ىُفَسُكۡمۚٞ  ۡلَلّيُِمۚٞ ٱ ّلِيوُ ٱَذ
َ
 فَََل َتۡظلُِهواْ فِيِهو  أ
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 “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Alloh adalah dua belas bulan, sebagaimana  

dalam ketetapan Alloh di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 

empat bulan harom. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kalian 

mendzolimi diri kalian dalam bulan yang empat itu.” (QS. at-Taubah: 36)    

Dan diantara kerugian yang besar adalah telah berlalu tahun dan telah datang 

tahun yang baru sementara seorang muslim menyiakan-nyiakannya. Alloh  

berfirman : 

َر وََجآَءُكُم  ُر فِيًِ َنو حََذن  ا َحَخَذن  َو لَۡم ُجَعّهِرُۡكم ن 
َ
  ٣٧ ..نل ِذيُر  ٱأ

“Dan apakah Kami tidak memanjangkan umur kalian dalam masa yang cukup untuk 

berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan apakah tidak datang  seorang pemberi 

peringatan kepada kalian?” (QS. Fatir: 37)  

Rosululloh  bersabda: 

رَ  اْمرِئٍ  ِإَل  اللَّوُ  َأْعَذرَ   َسَنةً  ِستِّيَ  بَ لََّغوُ  َحّتَّ  َأَجَلوُ  َأخَّ

“ Alloh memberi udzur kepada seseorang yang Dia akhirkan ajalnya, hingga sampai 

usia 60 tahun.” (HR. Bukhori) 

Oleh karena itu, hakikat kemenangan hanya dengan melakukan kebajikan dan 

bersegera malakukan amal sholeh. Alloh  berfirman:  

ٍث َعۡرُضَها  ّبُِكۡم وََجي  َُٰت ٱَوَسارُِعٓواْ إََِلَٰ َنۡغفَِرةٖ ّنِو ر  َمََٰو ۡرُض ٱوَ  لس 
َ
ۡت لِۡلُهخ لِنَي  ۡۡل ِعد 

ُ
  ١٣٣أ

“Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Robb kalian dan kepada surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.” 

(QS. Ali ‘Imron: 133)  

Sidang Jum’at rohimakumulloh… 

Tidak ada bekal yang terbaik untuk mengisi waktu yang sedang dan akan kita 

lalui kecuali berbekal dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Alloh, manfaatkanlah 

waktu-waktu tersebut dengan berbagai macam ketaatan kepada Alloh, sebelum 

datang masa di mana kita tidak bisa melakukannya. Rosululloh  bersabda : 

َتكَ  َىَرِمكَ  قَ ْبلَ  َشَباَبكَ : ََخْسٍ  قَ ْبلَ  ََخًْسا ْغَتِنمْ اِ   ُشْغِلكَ  قَ ْبلَ  َوفَ َراَغكَ  فَ ْقرِكَ  قَ ْبلَ  َوِغَناكَ  َسَقِمكَ  قَ ْبلَ  َوِصحَّ
 َمْوِتكَ  قَ ْبلَ  َوَحَياَتكَ 

“Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, masa mudamu sebelum masa tuamu, 

kesehatanmu sebelum sakitmu, kecukupanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu 

sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu.” (HR. Hakim) 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 .ُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ َوَأْستَ ْغفِ 
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KHUTBAH KEDUA: 

 َأنَّ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َشرِْيكَ  اَل  َوْحَدهُ  اهللُ  ِإالَّ  ِإَلوَ  َأالَّ  َوَأْشَهدُ  الظَّاِلَمْيَ  َعَلى ِإالَّ  ُعْدَوانَ  َواَل  الَعاَلِمْيَ  َربِّ  لِلَّوِ  َاْلَْْمدُ 
داً  ابَ ْعدُ  . َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى َوَرُسْولُوُ  َعْبُدهُ  ُمَُمَّ  :أَمَّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dalam menyambut tahun 

baru, yang pada umumnya dirayakan dengan kegiatan dan acara-acara 

kemaksiatan, sungguh merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan. 

Seorang muslim sejati, pasti akan menghindarkan dirinya dari mengikuti acara-

acara tersebut. Sebaliknya ia akan melakukan muhasabah atau koreksi diri, terkait 

dengan amalan-amalan yang sudah dilakukan pada tahun sebelumnya. Di samping 

itu, iapun akan merencanakan dan bertekad kuat untuk menjadi muslim yang lebih 

berkualitas dan berkuantitas baik akidah maupun ibadahnya di tahun-tahun yang 

akan datang. Inilah yang patut kita laksanakan sebagimana firman Alloh: 

َها حُّ
َ
أ ِيوَ ٱ َيَٰٓ ْ ٱَءاَنُيواْ  َّل  َ ٱ ت ُلوا َنۡج لَِغدٖٖۖ وَ  ّلل  ا كَد  ْ ٱَوۡۡلَيُظۡر َجۡفس  ن  ۚٞ ٱ ت ُلوا َ َ ٱإِن   ّلل  ُۢ ةَِها َتۡعَهلُوَن  ّلل    ١٨َختُِي

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dan hendaklah setiap 

diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan 

bertakwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)    
Semoga Alloh memperbaiki keadaan umat Islam saat ini. Memperbaiki 

keadaan saudara-saudara kami yang jauh dari aqidah Islam. Memberi petunjuk 

pada mereka agar mengenal agama Islam ini dengan benar. Amin. 

 نَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى ال
ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ َحَِ

ٍد  ْيٌد.َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ  َوَعلَى آِل ُمَُمَّ

ُهْم َوْاأَلْمَواتِ  ٌْ قَ اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ْ ْي ْيُب ، ِإنََّك َسَِ رِْيٌب َمُِ
ْعَواِت.  الدَّ

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُ  ُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ
ْيَ  نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحِ . َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

َنا ِإنَّكَ  ُْ اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ ِمْي  أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيمُ  تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

.ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ  . ْرَسِلْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْيَ
ُ

 ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل
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TUJUAN MELAKSANAKAN SHOLAT 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:    

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
ُهَما رَِجااًل  يَا أَي ُّهَ ﴿ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ َكِثريًا َوِنَساًء ا النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 ﴾َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهللَ ﴿.﴾الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدايَا أَي َُّها ﴿

 ﴾َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
َر الَْ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ ٍد أَمَّ ، َوَشرَّ ْاألُُمْوِر ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ْدِي َىْدُي ُمَُمَّ

 .ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Hadirin sidang Jum‘at rohimakumulloh 

Di antara ibadah agung yang Alloh syari‘atkan kepada hamba-hamba-Nya 

adalah ibadah sholat lima waktu. Keagungan ibadah sholat ini ditunjukkan oleh 

banyak dalil baik dari al-Qur`an maupun dari hadis Rosululloh . Dalam al-Qur`an, 

misalnya Alloh   berfirman: 
ْْ ِا َٰفُِظ ْْح  َٰتِْلَع   ن و  ةِْوْ ْٱلصَّ َِٰ ن  ُِسْْۡٱلصَّ ۡ ىَْٰٱل ْْط  ِتنِي  ٌَٰ ِْق  ِاّْْلِِلَّ  ٢٣٨ْو قُُِم

“Peliharalah sholat lima waktu (tepat pada waktunya secara berjamaah), dan 

(khususnya) sholat wustho (yaitu sholat Ashar). Berdirilah untuk Alloh (dalam 

sholat kalian) dengan khusyu'.” (QS. Al-Baqoroh: 238)   

Dalam ayat ini, Alloh  memerintahkan kita untuk menjaga sholat lima waktu. 

Tidaklah Alloh memerintahkan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat lima 

waktu ini melainkan karena agungnya kedudukan sholat lima waktu. 

Demikian juga dalam hadis, banyak sekali sabda-sabda Rosululloh  yang 

menunjukkan keagungan sholat lima waktu. Cukuplah satu Hadis berikut yang 

menunjukkan penting dan agungnya sholat lima waktu.  
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Rosululloh  bersabda: 

ْساَلُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ  ًدا َرُسوُل اهلِل َوِإَقاِم الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َواْلَْجِّ َوَصْوِم ُبِِنَ اْْلِ اهلُل َوَأنَّ ُمَُمَّ
 َرَمَضانَ 

“Islam itu dibangun di atas lima pondasi yaitu, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang 

berhak diibadahi secara benar melainkan Alloh dan bersaksi bahwa Muhammad 

adalah utusan Alloh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan 

berpuasa di bulan Romadhon.” (HR. Bukhori Muslim) 

Sidang Jum’at rohimakumulloh 

Di samping sholat memiliki kedudukan yang agung, ibadah sholat juga 

memiliki hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan. Di antara tujuan tersebut ada yang 

Alloh cantumkan di dalam kitab-Nya, dan ada juga yang Alloh simpan di dalam ilmu-Nya.  

Di antara tujuan pelaksanaan sholat yang pertama adalah dalam rangka mengingat 

Alloh  . Alloh  berfirman: 

ً اْْإًَِِّنْٓ
 
ُْأ ً اْ۠فْ ْٱّلِلَّ

 
ْٓأ ْإَِلَّ  ٍ َٰ ْٓإِل  قِِهْْٱۡعُبۡدِنَْل 

 
أ ة ْو  َِٰ ن   ١٤ِِْلِۡكرِٓيْْٱلصَّ

“Sesungguhnya Aku adalah Alloh, tidak ada sesembahan yang hak selain Aku, tidak 

ada sekutu bagi-Ku, maka sembahlah Aku semata, dan dirikanlah sholat untuk 

mengingat-Ku di dalamnya.” (QS. Thoha: 14)   

Dalam ayat ini, Alloh  menegaskan bahwa tujuan kita mendirikan sholat 

adalah untuk berdzikir kepada Alloh. Jika kita perhatikan secara seksama terkait 

dengan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat, maka kita dapati bahwa seluruhnya 

adalah bacaan dzikir dan doa. Dari mulai takbirotul ihrom sebagai pembuka sholat 

kita mengucapkan dzikir ‘Allohu Akbar’, hingga mengucapkan salam ‘Assalamu 

‘alaikum warohmatulloh wa barokatuh’ sebagai penutup ibadah sholat kita. Belum 

lagi, bacaan-bacaan antara takbir dan salam yang juga sarat dengan dzikir dan doa 

kepada Alloh . Maka, tentu ini semua sudah seharusnya dapat mengingatkan kita 

kepada Alloh .  

Akan tetapi, seringkali tujuan yang mulia ini tidak kita dapatkan. Memang 

ketika kita sholat, secara lisan kita membaca bacaan dzikir, doa, dan al-Qur`an. Akan 

tetapi, terkadang hati kita lalai terhadap bacaan-bacaan tersebut. Kondisi seperti ini 

tentu jangan sampai kita alami, karena disamping tidak mendapatkan tujuan 

berdzikir kepada Alloh, juga akan menuai celaan dari Alloh . Alloh  berfirman: 

ۡيلْ   ِ ْْف  ّننِي  ِييْ ٤ّْمِۡنُىص  ْْٱِلَّ ِن  َُ ا ُِۡهْس  ِ ت َل  يْص  ۡهْع  َُ٥ْ   
“Celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Yaitu mereka yang lalai ketika 

melaksanakan sholat.” (QS. al-Ma‘un: 4-5) 

Oleh karena itu, langkah tepat yang harus kita tempuh untuk mendapatkan 

tujuan berdzikir kepada Alloh adalah dengan berusaha merenungi makna-makna 
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bacaan sholat tersebut. Karena dengan merenungi bacaan-bacaan sholat tersebut, 

kita akan mendapatkan kekhusyu’an dan ketenangan dalam sholat. Inilah kondisi 

melaksanakan sholat yang harus kita realisasikan. Karena di samping akan dapat 

mengingat Alloh, juga sholat dengan penuh kekhusyu’an dan ketenangan 

merupakan salah satu karakteristik orang-orang mukmin yang bahagia dan 

beruntung. Alloh  berfirman: 

ْْق دْۡ ۡفن ح 
 
ٌُِنْ أ ِييْ ١ْٱلُۡىۡؤِو ْْٱِلَّ َِٰشُعِن  ُِۡهْخ  ِ ت َل  ۡهِِْفْص  َُ٢ْ 

“Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Yaitu mereka yang khusyu‘ 

dalam melaksanakan sholat.” (QS. al-Mukminun: 1-2) 

Sidang Jum’at rohimakumulloh 

Tujuan kedua dari pelaksanaan sholat adalah supaya kita dapat menahan diri 

dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana firman Alloh : 

ْْٱتُۡلْ ِْوي  ۡك  ْإَِل  وِِح 
ُ
آْأ َٰبِْو  ْْٱۡمِكت  قِِه

 
أ ة  ْو  َِٰ ن  ْْٱلصَّ ة ْإِنَّ َِٰ ن  ْْٱلصَّ ِي ْع  َٰ ٌَۡه  آءِْت  ۡحش  رِْ وْ ْٱۡمف  ْْٱلُۡىٌك  ِۡكُر ِل  ِْو  ُْْۗٱّلِلَّ ُ ۡكب 

 
أ

ُْوْ  ْْٱّلِلَّ ٌ ُعِن  اْت ۡص ۡعن ُهْو   ٤٥ْي 

“Tadabburilah kitab al-Qur’an yang telah Alloh turunkan kepadamu, wahai 

Muhammad! Dan dirikanlah sholat! Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari 

segala perbuatan keji dan munkar.” (QS. al-Ankabut: 45) 

Ketika seseorang menjaga sholatnya, terutama sholat lima waktu maka sudah 

seharusnya sholatnya tersebut dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan 

mungkar. Inilah yang diharapkan Alloh dari sholat-sholat kita. Ketika kita telah 

melaksanakan sholat, maka anggota badan kita dapat menahan diri dari berbuat 

berbagai macam kemaksiatan. Lisan kita tidak latah untuk mengeluarkan kata-kata 

kotor lagi keji, tangan-tangan kita juga tidak terampil mendzolimi orang lain. 

Sebaliknya, semua anggota badan kita cekatan untuk berbuat baik. 

Semoga Alloh  selalu melindungi kita dari perbuatan dzolim, dan menjaga 

diri-diri kita dari berbuat dzolim terhadap orang lain. Semoga Alloh senantiasa 

memberikan kemudahan untuk kita semua, dalam melakukan ketaatan kepada-Nya, 

bersyukur atas nikmat-Nya, dan beribadah hanya kepada Alloh  dengan ihsan. 

Amin. 

 

ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 ِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسلِ 
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KHUTBAH KEDUA:   

 اَل  هُ دَ حْ وَ   اهللالَّ إِ  وَ لَ  إِ اَل  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ   .ْْيَ مِ الِ ى الظَّ لَ  عَ الَّ إِ  انَ وَ دْ  عُ اَل وَ  ْْيَ قِ تَّ مُ لْ لِ  ةُ بَ اقِ عَ الْ وَ  ْْيَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  وِ لَّ لِ  دُ مْ ْلَ اَ 
ا بَ ْعُد: .وُ لُ وْ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  ادً مَّ ُمَُ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  ،ولَ  كَ يْ رِ شَ   أَمَّ

Hadirin sidang Jum‘at rohimakumulloh 
Saat ini kita dapati banyak sekali fenomena pelanggaran-pelanggaran 

terhadap syariat Alloh  di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu penyebab 

utamanya di samping lemahnya akidah atau tauhid, juga disebabkan banyaknya 

masyarakat kita yang tidak peduli terhadap sholat lima waktu. Bahkan tak sedikit di 

antara mereka yang meninggalkan sholat lima waktu. Padahal Rosululloh bersabda: 

ْرِك َواْلُكْفِر تَ ْرَك الصَّاَلةِ   ِإنَّ بَ ْْيَ الرَُّجِل َوبَ ْْيَ الشِّ

“Sesungguhnya perbedaan antara seseorang dan kesyirikan atau kekufuran adalah 

meninggalkan sholat.” (HR. Muslim) 

Jika seseorang melaksankan sholat dengan benar akan mendapatkan kedua 

tujuan tersebut, yaitu dapat mengingat Alloh dan tertahan untuk melakukan 

perbuatan keji dan mungkar. Lalu, bagaimanakah dengan orang yang tidak 

melaksanakan sholat? Tentu di samping ia telah berbuat dosa besar, ia tidak 

mendapatkan kedua tujuan tersebut. Ia akan menjadi sosok manusia yang lupa 

terhadap Alloh dan manusia yang cenderung melakukan kemungkaran dan 

kedzoliman terhadap orang lain.  

Semoga Alloh  membimbing kita semua untuk dapat menjaga sholat lima 

waktu secara berkesinambungan sampai ajal menjemput kita. Amin. 

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 
ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد َمَِْيٌد. َوبَارِْك اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ

ْيدٌ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ْيُب  اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماتِ  ْيٌع َقرِْيٌب َمُِ ُهْم َوْاأَلْمَواِت، ِإنََّك َسَِ َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت ْاأَلْحَياِء ِمن ْ
َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن.  ْعَواِت. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْلَُدى َوالت ُّ  الدَّ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة  ِمْيُع اْلَعِلْيُم.َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ  َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم. ْرَسِلْْيَ  َوُتْب َعَلي ْ

ُ
ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ

.َواْلَْْمُد ِ   هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
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KHUTBAH PERTAMA:  

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ َمْن يَ ْهِدِه اهللُ َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَد ِ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ 
ُهَما رَِجااًل َكثِ يَا أَي َُّها ا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ًريًا َوِنَسا ًً لنَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

 َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآ ًَُلْوَن ِبِو َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا
ْع اهلَل يَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُطِ يَا أَي َُّها الَّذِ 

 َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
َر اْْلَْدِي  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ دٍ أَمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  صلى اهلل عليو وسلم َىْدُي ُمَُمَّ

 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Imam Ahmad dan Imam Muslim  meriwayatkan dengan lafadz yang semakna 

dari jalan sahabat Abu Hurairoh  dari Nabi  bahwa beliau bersabda, 

 اهللِ  ِبَْبلِ  تَ ْعَتِصُموا َوَأنْ  َشْيًئا ِبوِ  ُتْشرُِكوا َوالَ  تَ ْعُبُدوهُ  َأنْ  َلُكمْ  فَ يَ ْرَضى َثاَلثًا، َلُكمْ  َوَيْكَرهُ  َثاَلثًا َلُكمْ  يَ ْرَضى اهللَ  ِإنَّ 
يًعا َؤالِ  وََكثْ َرةَ  َوَقالَ  ِقيلَ  َلُكمْ  َوَيْكَرهُ  أَْمرَُكْم؛ اهللُ  َوالَّهُ  َمنْ  تُ َناِصُحوا َوَأنْ  تَ َفرَُّقوا َوالَ  َجَِ  اْلَمالِ  َوِإَضاَعةَ  السُّ

“Sesungguhnya Alloh  meridhoi untuk kalian tiga hal dan membenci dari kalian 

tiga hal, Alloh  meridhoi kalian agar beribadah kepada-Nya dan tidak 

menyekutukan-Nya dengan apa pun, berpegang teguh dengan agama Alloh   

semuanya, yakni bersatu dan tidak bercerai-berai, serta agar menasihati orang yang 

Alloh telah jadikan sebagai penguasa bagi kalian. Dan Alloh membenci kalian dari 

mengatakan setiap apa yang dikatakan kepada kalian, banyak bertanya, dan 

membuang-buang harta.” (HR. Ahmad dan Muslim) 

Hadirin rohimakumulloh 

Di dalam hadis yang mulia ini, Nabi Muhammad  memberitakan bahwa Alloh 

  meridhoi kita untuk memiliki tiga sifat yang dengannya seseorang akan 

berbahagia di dunia dan akhirat. Sifat-sifat tersebut adalah: 

Yang pertama yaitu agar kita memperbaiki akidah dengan memurnikan 

ibadah hanya untuk Alloh  dan berlepas diri dari berbagai jenis kesyirikan. Ini 
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adalah perkara pertama yang harus diperhatikan. Sebab, akidah merupakan 

pondasi yang dibangun di atasnya amalan seseorang. Apabila baik akidahnya, akan 

bernilai sebagai ibadah dan akan bermanfaat amal sholihnya. Adapun jika rusak 

akidahnya, amalannya tidak bermanfaat dan tidak bernilai di sisi Alloh . Oleh 

karena itu, seluruh rosul diperintah untuk mengajak pada perbaikan akidah 

sebelum hal yang lainnya. Setiap rosul mengatakan: 

ََٰقۡوِم   ْ َي ٍَٰه َغۡۡيُهُ  ٱّلَلَ  ٱۡعُتُدوا   َما لَُكم ّمِۡن إَِل
“Wahai kaumku sembahlah Alloh saja, sekali-kali tidak ada sesembahan yang haq 

bagi kalian selain-Nya.” (QS. al-A’rof: 59) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Perkara kedua yang Alloh  ridho terhadap hamba-Nya adalah agar kaum 

Muslimin bersatu di atas agama-Nya dan meninggalkan perpecahan. Oleh karena 

itu, wajib bagi kita untuk mengikuti jalan yang satu, yaitu jalan Rosulullah  dan 

para sahabatnya. Kita tidak boleh berpecah belah dalam akidah dan ibadah serta 

dalam hal yang berkaitan dengan hukum-hukum agama. Meskipun tidak bisa 

dipungkiri bahwa berbeda dan berselisih adalah sifat dan tabi’at manusia, namun 

hal tersebut tidak berarti diperbolehkan. Alloh  telah memberikan jalan keluar 

ketika terjadi perselisihan, sebagaimana tersebut dalam firman-Nya: 

ءٖ فَُردُّوهُ إََِل  ِ  ٱلَرُسولِ وَ  ٱّلَلِ فَإِن تََنَٰزَۡعُتۡم ِِف ََشۡ ۡحسَ  ٱٓأۡلِخرِ   ٱۡۡلَۡومِ وَ  ٱّلَلِ إِن ُلنُتۡم تُۡؤِمُنوَن ة
َ
َٰلَِك َخۡۡيٞ َوأ  نُ َذ

وِيًلا 
ۡ
  ٥٩تَأ

“Kemudian jika kalian berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada firman Alloh dalam (al-Qur’an) dan sabda Rosul dalam (hadisnya), jika 

kalian benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian. Yang demikian itu 

lebih baik (bagi kalian) dan lebih bagus akibatnya.” (QS. an-Nisa: 59) 

Maka dari itu, jangan sampai kaum muslimin memiliki akidah dan ibadah yang 

berbeda-beda. Begitu pula tidak boleh masing-masing menetapkan hukum, ini halal 

dan ini haram dari dirinya sendiri tanpa berdasarkan dalil dan bimbingan ulama. 

Jamaah Jum’at rohimakumullah 

Perlu diketahui bahwa berpecah belah adalah sifat orang-orang Yahudi dan 

Nasroni yang kita dilarang untuk mengikuti jalan mereka, sebagaimana tersebut 

dalam firman Alloh : 

وتُواْ  ٱََّلِينَ َتَفَرَق  َوَما
ُ
  ٤ ٱۡۡلَّيَِنثُ إََِّل ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءۡتُهُم  ٱۡلِمَتََٰب أ

“Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan al-Kitab kepada 

mereka yaitu Yahudi dan Nasroni melainkan sesudah datang kepada mereka bukti 

yang nyata.” (QS. al-Bayyinah: 4) 
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Dari ayat tersebut kita juga memahami bahwa perpecahan bukanlah rahmat. 

Justru perpecahan adalah azab dan akan membuat kaum muslimin saling 

bermusuhan. Perpecahan akan mencegah kaum muslimin untuk saling menolong 

dalam kebaikan. 

Oleh karena itu, yang semestinya dilakukan oleh kaum Muslimin agar menjadi 

umat yang satu, yaitu dengan kembali kepada al-Qur’an dan as-Sunnah serta 

mengikuti jalan Rosulullah , baik dalam akidah, ibadah, mu‘amalah, maupun 

perselisihan yang terjadi di antara mereka.   

Perlu diingat, agama kita adalah agama yang menjaga persatuan dan 

kebersamaan dalam banyak permasalahan, seperti dalam bermasyarakat dan 

bernegara, maupun dalam menjalankan ibadah sholat, haji, berhari raya, dan yang 

semisalnya. 

Karena itu, sungguh memprihatinkan keadaan sebagian kaum muslimin yang 

berpecah-belah dalam kelompok-kelompok tertentu yang masing-masing bangga 

dengan kelompoknya serta fanatik buta membela kelompoknya tanpa melihat 

benar atau salah. 

Semoga Alloh  senantiasa menunjuki kita jalan yang diridhoi-Nya. 

ِإيَّاُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْااۤليَاِت َو الذِّْكِر اْلَِْكْيِم .أَقُ ْوُل قَ ْوِل ٰىَذا ِن اْلَعِظْيِم َو نَ َفَعِِن َو آبَاَرَك اهلُل ِل َوَلُكْم ِف اْلُقرْ 
 َو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ َوَأْستَ ْغِفُر اهلَل ِل َوَلُكْم َو ِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْْيَ ِمْن ُكلِّ َذْنٍب. َفاْستَ ْغِفُرْوُه، ِإنَُّو ىُ 

 
 

KHUTBAH KEDUA:   

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ ِباهلِل ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َسيِّئَاِت نَّ إِ  َفاَل  أَْعَمالَِنا َمْن يَ ْهِدِه اهللُ اْلَْْمَدِ هلِل، ََنَْمَدُه َوَنْسَتِعي ْ
ًدا َعْبُدهُ ُمِضلَّ َلُو َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َىاِدَي َلُو، َأْشَهُد َأْن اَل ِإٰلَو ِإالَّ اهلُل َوْحدَ  ُه اَلَشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا بَ ْعدُ   َوَرُسْولُُو. :أَمَّ  

Ma‘asyirol Muslimin rohimakumulloh 

Adapun perkara ketiga yang Alloh  ridho untuk kita menjalankannya 

adalah menegakkan nasihat terhadap penguasa dengan menaatinya, mendoakan 

kebaikan untuknya ataupun membantunya untuk kebaikannya dan kebaikan 

masyarakatnya. Penguasa yang dimaksud adalah penguasa Muslim yang sah yang 

memimpin suatu negeri dan memiliki wilayah serta kekuatan, baik dia menjadi 

penguasa dengan cara dipilih maupun cara yang lainnya. Alloh  ridho kepada 

kaum Muslimin untuk mentaati pemerintah dalam perkara yang ma’ruf serta untuk 

tidak melanggar aturan yang telah ditetapkannya selama tidak bertentangan 

dengan syari‘at Alloh . 
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Begitu pula orang-orang yang mengemban amanah atau tugas dari penguasa, 

seperti para pegawai pemerintahan atau yang semisalnya, wajib bagi mereka untuk 

menjalankan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh baginya untuk 

memanfaatkan tugas yang diembannya sebagai kesempatan untuk mengeruk 

keuntungan pribadi atau orang-orang dekatnya sehingga berlaku tidak adil dan 

merugikan masyarakat secara umum. 

Hadirin rohimakumulloh 

Perlu diingat pula bahwa adanya seorang pemimpin Muslim bagi suatu 

masyarakat adalah karunia Alloh   yang sangat besar. Tidak bisa dibayangkan apa 

yang akan terjadi apabila suatu negara tidak ada pemimpinnya. Tentu kekacauan, 

rasa tidak aman, dan ketakutan akan menyelimuti negeri tersebut. Namun, tentu 

saja seorang pemimpin tidak akan menjadi sebab kebaikan ketika masyarakat tidak 

mau mentaatinya dan menghormatinya. Semoga Alloh  selalu menganugerahi kita 

dengan para pemimpin Muslim yang amanah. Amiinn 
  َوَمِئِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّّيِّ يَآي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما.إنَّ اهللَ 

ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنَّكَ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ ْيٌد. َوبَارِْك  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ َحَِ
ْيدٌ  ْيٌد َمَِ ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ْعَواِت. اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَا ًِ  ْيٌع قَرِْيٌب َمُِْيُب الدَّ  ِمن ُْهْم َواألَْمَواِت، إِنََّك َسَِ
َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك الثََّباَت ِف ْاألُ  ُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْْلَُدى َوالت ُّ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا َوَنْسأَُلكَ  . َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ ْْيَ َب النَّاِر. َرب ََّنا ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحِ
َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَّحِ  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. َوُتْب َعَلي ْ  ْيُم.تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَّ

. ْرَسِلْْيَ َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ
ُ

ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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KEUTAMAAN BULAN MUHARROM 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرُسْولُوََُُّّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِديَّ

َِّإال ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونَّ َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن   .يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن ُْهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاَّوَََّّيَاَّأَي َُّهاَّالن اسَّ ِنَساًءَّات  ُقواََّرب ُكْمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن َْهاََّزْوَجَهاََّوَبث 

 .َوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلْوَنَِّبِوََّوْاأَلْرَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا
َّآ َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّايَا َّيُِطْع ََّوَمْن َُّذنُوَبُكْم ََّلُكْم ََّويَ ْغِفْر ََّأْعَماَلُكْم ََّلُكْم َُّيْصِلْح ََّسِديًدا. َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا هلَلََّمُنوا

 َوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما
َّاْْلَْدِيََّىْديَُّ ََّأْصَدَقَّاْلَِْدْيِثَِّكَتاُبَّاهلِل،ََّوَخي َْر َّبَ ْعُد:ََّفِإن  َُُّمَْدثٍَةَُّمَُم ٍدََّّأَم ا َُُّمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل  َّْاألُُمْوِر ،ََّوَشر 

 .ِبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Syari‘at Islam telah menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan yang ada 

pada bulan-bulan harom. Alloh  berfirman : 

َِّعد َةََّّ تََّمََّخَلَقََّيوََّّٱلل وَِّاَِّفَِّكتََِٰبََّعَشَرََّشهرَََّّناٱثَّٱلل وَِِّعنَدََّّٱلشُُّهورَِِّإن  وََٰ ِلَكََّّ.ِمنَهاََّأربَ َعٌةَُّحرُمَّضَّٱأَلرَّوَََّّٱلس مََٰ ذََٰ
َّأَنُفَسُكمَّٱلَقيِّمََُّّٱلدِّينَّ   َفاَلََّتظِلُمواَِّفيِهن 

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Alloh adalah dua belas bulan, sebagaimana 

dalam ketetapan Alloh di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 

empat bulan harom. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu 

menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu” (QS. at-Taubah: 36) 

Adapun empat bulan suci tersebut adalah bulan Dzulqo‘dah, Dzulhijjah, 

Muharrom, dan Rojab. Sebagaimana sabda Rosululloh : 

َهاََّشْهًراََّعَشرََّّاثْ َناَّالس َنةَُّ َّال ِذيَُّمَضرَََّّوَرَجبَََّّواْلُمَحر مََُّّاْلِْج ةَََِّّوُذوَّاْلَقْعَدةََُِّّذوَُّمتَ َوالَِياتَََّّثاَلَثةٌََُّّحُرمٌَََّّأْربَ َعةٌََِّّمن ْ
 َوَشْعَبانََُُّّجَاَدىَّبَ ْيَّ

“Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, yaitu 3 bulan 

berturut-turut, Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharrom serta Rojab yang berada di 

antara bulan Jumada dan Sya’ban.” (HR. Bukhori) 
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Al-Qodhi Abu Ya’la  mengatakan, “Di namakan bulan haram karena ada 2 alasan. 

Pertama, karena diharamkan pembunuhan di bulan tersebut sebagaimana diyakini 

juga oleh orang jahiliyyah. Kedua, karena balasan pelanggaran untuk melakukan 

berbagai perbuatan haram pada bulan tersebut lebih keras dari pada bulan-bulan 

lainnya.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Ibnu Abbas  menjelaskan tentang firman Alloh di surat at-Taubah ayat 36 

tadi, beliau berkata “Alloh mengkhususkan 4 bulan yang haram dan menegaskan 

keharamannya. Alloh juga menjadikan dosa pada bulan tersebut lebih besar, 

demikian pula pahala amal solih pada bulan tersebut juga menjadi lebih besar.  

Tapi sangat disayangkan sekali, ada sebagian kaum Muslimin yang masih 

percaya dengan berbagi mitos tentang bulan Muharrom atau bulan Suro. Misalnya, 

masih banyak yang takut mengadakan acara pernikahan di bulan Suro dengan 

alasan bisa mendatangkan sial, seperti perceraian, dililit utang, atau yang lain. Ada 

juga yang takut bepergian jauh di bulan Suro dengan alasan bisa mendatangkan sial, 

seperti kecelakan, kematian, kerugian, atau yang lain, sehingga mereka menunda 

aktivitasnya ke bulan yang lain.  

Ini merupakan kekeliruan yang harus diluruskan. Karena di dalam syari‘at 

Islam, bulan Suro bukanlah bulan sial. Dan di dalam ajaran Islam tidak ada bulan 

yang dinamakan bulan sial, apalagi diyakini bulan kesialan.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Ada beberapa amalan sunah yang dianjurkan untuk dikerjakan di bulan 

Muharrom, di antaranya: 

Pertama: Memperbanyak puasa selama bulan Muharrom 

Dari Abu Hurairoh , Nabi  bersabda: 

 اْلُمَحر مََّّاهللََّشْهرَََّّرَمَضانََّّبَ ْعدََّّالصَِّيامََّّأَْفَضلَُّ

“Sebaik-baik puasa setelah Romadhon adalah puasa di bulan Alloh, bulan 

Muharrom.” (HR. Muslim)   

 

Dari Ibnu Abbas , ia mengatakan:                                                   

َّيَ ْومََِّّصَيامَََّّيَ َتَحر ىََّوَسل مََََّّعَلْيوََِّّاهللَََُّّصل ىَّالن ِب َََّّمارَأَْيتََّّ–ََّرَمَضانَََّّشْهرََّّيَ ْعِنََّّ–َّالش ْهرَََّّوَىَذاََّعاُشْوَراءَّيَ ْومََُّّاَْليَ ْومََّ
 .َىَذاَِّاال َََّّغرْيِهَََِّّعَلىَّاهللَََُّّفض َلوَُّ

“Saya tidak pernah melihat Nabi  memilih satu hari untuk puasa yang lebih beliau 

unggulkan dari pada yang lainnya kecuali puasa hari ‘Asyuro, dan puasa bulan 

Romadhon.” (HR. Al-Bukhori dan Muslim)  
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Kedua: Puasa ‘Asyuro, yaitu puasa tanggal 10 Muharrom. 

Dari Abu Qotadah al-Anshori , ia mengatakan : 

 َسَنةًَََّّكف اَرةَُّ:َّفَ َقالَََّّعاُشْوَراءَََّّيَ ْومَََّّصْومَََّّعنََُّّسِئلََّ

Nabi  pernah ditanya tentang puasa ‘Asyuro, kemudian beliau menjawab: “Puasa 

‘Asyuro menjadi penebus dosa setahun yang telah lewat.” (HR. Muslim dan 

Ahmad)   

Dan dari Ibnu Abbas , ia mengatakan:  Ketika Nabi  sampai di Madinah, 

sementara orang-orang Yahudi berpuasa ‘Asyuro. Mereka mengatakan: Ini adalah 

hari di mana Musa menang melawan Fir’aun. Kemudian Nabi  bersabda kepada 

para sahabat:  “Kalian lebih berhak terhadap Musa dari pada mereka orang Yahudi, 

karena itu berpuasalah.” (HR. al-Bukhori)    

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Pada awalnya, puasa ‘Asyuro merupakan kewajiban puasa pertama dalam 

Islam, sebelum Romadhon. Lalu, setelah Alloh  mewajibkan puasa Romadhon, 

maka puasa ‘Asyuro menjadi puasa yang hukumnya sunnah. ‘Aisyah  mengatakan: 

“Dulu hari ‘Asyuro dijadikan sebagai hari berpuasa orang Quroisy di masa jahiliyah. 

Setelah Nabi  tiba di Madinah, beliau melaksanakan puasa ‘Asyuro dan 

memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Setelah Alloh wajibkan puasa Romadhon, 

beliau tinggalkan hari ‘Asyuro. Siapa yang ingin puasa ‘Asyuro boleh puasa, siapa 

yang tidak ingin puasa ‘Asyuro boleh tidak puasa.” (HR. Bukhori dan Muslim) 

 

َذاَّآِلََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقرَّبَاَرَكَّاهلُلَّ َِّفْيِوَِّمَنَّْااۤليَاِتََّوَّالذِّْكِرَّاْلَِْكْيِمَّ.أَقُ ْوُلَّقَ ْوِلَّىَٰ ِنَّاْلَعِظْيِمََّوَّنَ َفَعِِنََّوَِّإي اُكْمَِّبَا
َِّمْنَُّكلََِّّذْنٍب.ََّفاْستَ ْغِفُرْوُه،َِّإن ُوَّىَُّ  َوَّاْلَغُفْوُرَّالر ِحْيُم.َوَأْستَ ْغِفُرَّاهلَلَِّلََّوَلُكْمََّوَِّلَسائِِرَّاْلُمْسِلِمْيَ

 

 

 

KHUTBAH KEDUA:   

ََّواْلَعااََّ َّاْلَعاَلِمْيَ َّاهلل،ِفيَََّْلْمُدَّلِل ِوََّربِّ .ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَِّإَلَوَِّإال  ََّعَلىَّالظ اِلِمْيَ ََّواَلَُّعْدَواَنَِّإال   ُةَّلِْلُمت ِقْيَ

َّأَم اَّبَ ْعُد: َعْبُدُهََّورُِسْولُُوَّاْلَمب ُْعْوثََّرْْحًَةَّلِْلَعاَلِمْيََّوَعَلىَّآِلِوََّوَصْحِبِوََّأُْجَِعْي.َوِلَّاْلص اِْلِْي،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم ًداَّ
Hadirin kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian di antara amalan sunah di bulan Muharrom adalah Puasa Tasu’a, 

yaitu puasa tanggal 9 Muharrom. 

Dari Ibnu Abbas , ia menceritakan: 
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“Ketika Nabi  melaksanakan puasa ‘Asyuro dan memerintahkan para sahabat 

untuk puasa. Kemudian ada sahabat yang berkata: ‘Ya Rosululloh, sesungguhnya 

hari ‘Asyuro adalah hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasroni.’ Kemudian 

Nabi  bersabda: “Tahun depan, kita akan berpuasa di tanggal sembilan.” Namun, 

belum sampai tahun depan, Nabi  sudah diwafatkan.” (HR. Bukhori)  

Oleh karena itu, bagi mereka yang mau melaksanakan Puasa ‘Asyuro, maka 

hendaklah mengiringkannya dengan berpuasa sehari sebelumnya yaitu 9 

Muharrom.  

Semoga Alloh  senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua 

dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Amiin 

َّاََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِلْيًما.إن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيَآي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ وَّْ
ْيٌد.َّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن كَّ ْيٌدََّمَِ  ْحَِ

ْيٌدََّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتَّ  َعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكَّْحَِ

ََّواْلُمْؤِمَناِتَّاأَْلْحَياِءَِّمن ُْهْمََّوْاأَلْمَواتَّ ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْيَ  َمُِْيُبَّالد ْعَواتَّ ،َّإِن َكََّسَِْيٌعََّقرِْيبَّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْيَ

 م َِّإن اََّنْسأَُلَكَّاْْلَُدىََّوالت َُّقىََّواْلَعَفاَفََّواْلِغَن.اَلل هَُّ

.َّاَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّالث َباَتَِّفَّْاألُُمْوِر،ََّوَنْسأَُلَكََّعزِْْيََةَّالرُّْشِد،ََّوَنْسأَُلَكَُّشْكَرَّنِْعَمِتَكَّيََّ  اََّأْرَحَمَّالر اِْحِْيَ

نْ َياََّحسَّ  َنًةََّوِفَّاآلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

َناَِّإن َكَّأَْنَتَّالت  و اُبَّالر ِحْيُم.  َرب  َناَّتَ َقب ْلَِّمن اَِّإن َكَّأَْنَتَّالس ِمْيُعَّاْلَعِلْيُم.ََّوُتْبََّعَلي ْ

َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّ ْرَسِلْيَُّسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ
ُ
 امل

َّاْلَعَلِمْيَ.  َواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ
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COBAAN HlDUP ADALAH lSYARAT CINTA DARI ALLOH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:    

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َعْبُدُهََّوَرُسْولُوَُُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داَُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَّ

َُّمْسِلُمونَّ﴿ َِّإال ََّوأَنْ ُتْم َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾يَا ََّرب ُكْم َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََّخَلَقُكْم ِذيََّتَسََءُلْوَن

َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ ْواًلََّسِديًدا.َُّيْصِلْحََّلُكْمَّأَْعَماَلُكْمَّ﴿.َّ﴾َوْاأَلْرَحاَمَِّإن 
َّ﴾َويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوًزاََّعِظيًما

َّاهللَِّ َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َّْاألُُمْوِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ََّىْدُي َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر ،
 ُُمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Ma’aisyirol Muslimin rohimakumulloh  

Kita semua pasti akan mengalami cobaan hidup. Oleh karena itu, kita harus 

mampu melipatgandakan kesabaran dan mengelola berbagai kesulitan hidup agar 

dapat meraih cinta dan ridha Alloh  . Karena pada dasarnya, ujian dan cobaan 

hidup adalah isyarat cinta dari Alloh  kepada kita. Rosululloh  bersabda: 

َّالّلُوَّقَ ْومَّ َّابْ َتاَلُىمََّّْاِإَذاََّأَحب 
“Apabila Alloh  mencintai suatu kaum, ia akan menguji mereka.” (HR. Thobroni)  

Ada sebagian orang yang bertanya. “Mengapa Alloh menggunakan ujian 

sebagai salah satu sarana untuk mengekspresikan cinta-Nya kepada hamba-Nya?"   

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Yang pertama, karena ujian akan meninggikan derajat kita 

Ujian dan cobaan hidup akan meninggikan derajat dan meningkatkan 

kedudukan seorang hamba dihadapan Alloh . Rosululloh  bersabda: 
ُلُغَهاََّفَماَّاْلَمْنزَِلُة،َّالل وََِِّّعْندَََّّلوَََُّّتُكونَّلَََّّالر ُجلَََِّّإن َّ  ِإي اَىاَّيُ بَ لَِّغوَََُّّحّت َََّّيْكَرهََُِّّبَاَّيَ ْبَتِليوََِّّالل وََُّّيَ َزالَََّّفالَِّبَعَملََّّيَ ب ْ

“Sesungguhnya seseorang benar-benar memiliki kedudukan yang tinggi disisi Alloh, 

namun ia tidak memiliki amalan yang dapat mengantarkannya ke sana, maka Alloh 

terus-menerus mengujinya dengan sesuatu yang tidak disukainya, sehingga ujian 

tersebut dapat mengantarkannya pada kedudukan itu.” (HR. lbnu Hibban) 
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Beliau juga bersabda: 

ََّخِطيَئةًََِِّّباََّعْنوَََُّّحط َََّّأوََّّ،ََّدَرَجةًََِِّّبَاَّالل وَََُّّرفَ َعوََُِّّإال ََّّفَ ْوقَ َهاََّفَماََّشوَْكةٍََِّّمنََّّاْلُمْؤِمنََُّّيِصيبَََّّما
”Tiada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin seperti tertusuk duri atau 

yang lebih kecil dari itu, melainkan ditetapkan untuknya kenaikan satu derajat atau 

dihapuskan darinya satu kesalahan.” (HR. Muslim)  

Kaum Muslimin rohimakumulloh.. 

Yang kedua, karena ujian akan menghapus dosa 

Ujian dari Alloh  akan membersihkan diri kita dari setiap dosa dan kesalahan 

yang pernah kita lakukan. Rosululloh  bersabda,  
َّالش وَْكُةَّيَُشاُكَها،َّ ِإالََّكف َرََّماَُّيِصيُبَّاْلُمْسِلَمَِّمْنََّنَصِبََّوالََّوَصٍبََّوالَىٍم،ََّوالََّحَزٍنََّوالََّغمٍّ،ََّوالَّأًَذى،ََّحّت 

هََُِِّّبَاََّخطَايَاالل ُوَّتَ َعاَلَّ  

“Tidaklah seorang Muslim ditimpa keletihan, penyakit kekhawatiran, kesusahan, 

gangguan, kesedihan, hingga duri yang menusuknya, melainkan Alloh  akan 

menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya.” (HR. Bukhori) 

Beliau juga bersabda: 
 َخِطْيَئةَََِّّعَلْيوَََِّّوَماَّتعالَّاهللَّيَ ْلَقىََّحٌّتََّّوَماِلوَََِّّووَلِدهََِّّنَ ْفِسوََِِّّفََّواْلمؤِمَنةََِّّبِاْلُمْؤِمنََّّاْلَبالءََُّّيَ َزالََّما

”Bencana senantiasa menimpa seorang mukmin dan mukminah dalam dirinya, 

anak, dan hartanya, sehingga dia menghadap Alloh  sedang pada dirinya tidak ada 

lagi sedikit pun kesalahan.” (HR. Tirmidzi)  

lbnu Abdil Barr  berkata, "Dosa-dosa itu dihapus oleh berbagai musibah, 

penyakit dan penderitaan. Ini merupakan perkara yang sudah disepakati semua 

ulama." 

Kaum Muslimin rohimakumulloh.. 

Ujian juga akan menjauhkan seorang hamba dari api neraka  

Diriwayatkan bahwa Rosululloh  menjenguk salah seorang sahabat yang 

sedang sakit seraya bersabda: 
نْ َياَِّفََّّاْلُمْؤِمنَََّّعْبِديََّعَلىَّأَُسلِّطَُهاَّنَارِيَّيَ ُقولَََّّوَجل َََّّعز ََّّالل وَََِّّإن ََّّأَْبِشرَّ  اآلِخَرةََِِّّفََّّالن ارََِِّّمنَََّّحظ وََُّّلَِتُكونََّّالدُّ

”Bergembiralah, karena sesungguhnya Alloh  berfirman. “la adalah neraka-Ku 

yang Aku timpakan kepada hamba-Ku yang beriman di dunia, sebagai ganti dari 

jatah siksa neraka untuknya di akhirat.” (HR. Ahmad)   

ََّوِمْنُكْمَّهللَِّلََّْوَلُكْمَِّفَّْالُقْرآِنَّالَعِظْيِم,ََّونَ َفَعِِنََّْوِإيَاُكْمَِّبَاَِّفْيِوَِّمَنَّاآليَاِتََّوَّالذََِّّكَّابَارََّ ْكِرَّاَْلِكْيِمََّوتَ َقب َلَِّمِنِّْ
 .الَرِحْيمَُِّتاَلََّوَتُوَّإن ُوَُّىَوَّالَغُفْوُرَّ
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KHUTBAH KEDUA:   

ُنُوََّوَنْستَ ْغِفرُْهََّونَ ُعوُذَّبِاهلِلَِّمْنَُّشُرْوِرَّأَنْ ُفِسَناََّوِمْنََّسيَِّّ َّاْلَْْمَدَّلِل ِوَََّنَْمُدُهََّوَنْسَتِعي ْ َئاِتََّأْعَمالَِنا،ََّمْنَّيَ ْهِدِهَّاهلُلََّفاَلَِّإن 
ََّوَأشَّْ ََّلُو. ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيْضِلْل ََّوَمْن ََّلُو ََّعْبُدهَُّمِضل  َُّمَُم ًدا ََّأن  ََّوَأْشَهُد ََّلُو ََّشرِْيَك َّاَل ََّوْحَدُه َِّإال َّاهلُل َِّإَلَو َّاَل ََّأْن َهُد

.َّأَم اَّبَ ْعدَُّ  َوَرُسْولُُو.ََّوالص اَلُةََّوالس اَلُمََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلِوََّوَصْحِبِوَّأْْجَِعْْيَ

Jamaah Jum‘at yang dimuliakan Alloh  

Pada khutbah pertama tadi telah disampaikan beberapa hikmah dibalik 

musibah dan cobaan. Adapun hikmah lainya dibalik ujian adalah: 

Ujian akan menjadikan diri semakin dekat kepada Alloh  

Ujian dan cobaan yang menimpa suatu kaum akan menjadikan mereka semakin 

dekat dengan Alloh   

Sebagaimana Alloh  Berfirman, 
َِۡۡولََقدۡ  مۡب ٍُ َنَٰ َخذ 

َ
َمٖمّۡنِوَۡقب لَِكَۡفأ

ُ
ۡأ ر َشل َيآۡإََِلٰٓ

َ
َشآءِۡأ

 
َأ آءِۡوَۡۡٱۡل  ر َۡيَتََّضرُعََنۡۡٱلَّضر م  ٍُ   ٤٢لََعلر

”Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rosul-rosul kepada umat-umat sebelum 

kamu, kemudian Kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan 

kemelaratan, supaya mereka kembali kepada Alloh dengan penuh ketundukan.” 

(QS. al-An‘am: 42)  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Cobaan hidup yang kita alami akan medorong kita untuk berdoa dan 

memohon pertolongan kepada Alloh  agar segera mengentaskan kita dari cobaan 

tersebut. Sufyan bin Uyainah   berkata. “Apa yang tidak disukai hamba itu lebih 

baik daripada apa yang disukainya. Sebab apa yang tidak disukainya dapat 

mendorongnya untuk berdoa, sedangkan apa yang disukainya dapat membuatnya 

lalai." Wahb bin Munabbih   berkata “Bencana diturunkan agar ada doa yang 

dipanjatkan.” 

Hikmah berikutnya dari ujian yang menimpa seorang mukmin adalah: 

Sabar menghadapi ujian akan dibalas pujian, rahmat dan hidayah-Nya 

Seseorang yang bersabar dalam mnenghadapi ujian, maka ia akan 

mendapatkan sholawat atau pujian yang baik dari sisi Alloh dan rahmat  serta 

hidayah dari-Nya. Hal ini sebgaimana firman Alloh  dalam surat al-Baqoroh ayat 

155-157: 

ىرُكم ََ ءّٖۡنَِوَۡۡوََلَب لُ َ ِفۡبََِش  َ َُعِۡوَۡۡٱۡل  ٖصّۡنَِوۡۡٱۡل  َٰلَِۡونَق  َو ن 
َ ىُفِسۡوَۡۡٱۡل 

َ ِۡۡٱثلرَهَرَِٰتۡ وَۡۡٱۡل  َِِٰبِيوََۡوبَّّشِ  ١٥٥ۡٱلصر

ِيوَۡۡ ۡۡٱَّلر َۡرَِٰجُعََن ۡإََِل ًِ ٓ ِۡإَونرا ِ ّۡلِِلر ۡإِىرا ْ َٓا ُ َۡقال ِصيَبةٞ ۡنُّ م ٍُ َصََٰبت 
َ
ۡأ ٓ ْوَلٰٓئَِك١٥٦ۡۡإَِذا

ُ
ۖۡٞۡأ َةٞ َۡورَۡح  ٍِم  ِ ّب ۡرر ّۡنِو َٰٞت َۡصلََو ٍِم  َعلَي 

ُمۡ ٌُ ْوَلٰٓئَِكۡ
ُ
َتُدونََۡوأ  ٍ  ١٥٧ۡٱل ُه
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“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, 

kelaparan, kekurangan harta, jiwa (dengan meninggalnya keluarga atau kerabat 

yang tercinta) dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar.(Yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun". (Sesungguhnya kami adalah 

milik Alloh dan hanya kepada-Nya kami akan kembali). Mereka itulah yang 

mendapatkan pujian dari Robb mereka dan rahmat yang besar, mereka itulah 

orang-orang yang mendapat hidayah.” 

Disamping itu, Alloh menjanjikan surga bagi hamba-hamba-Nya yang 

bersabar. Alloh  berfirman dalam surat al-Furqon ayat 75: 

ْوَلٰٓئَِكۡ
ُ
َنۡۡأ فَةَُُۡي َزو  ًَٰهاۡۡٱل ُغر  اََۡتِيرٗةَۡوَشَل ٍَ َنۡفِي  َ واَْۡويُلَقر ٧٥ۡۡبَِهاَۡصَِبُ

“Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam surga) 

karena kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan 

selamat di dalamnya.” 

Jamaah jum‘at yang dirohmati Alloh  

Inilah beberapa hikmah dan kebaikan dibalik semua musibah atau ujian yang 

diberikan Alloh  kepada sebagian hamba-Nya. Semoga Alloh  menjadikan kita 

sebagaia hamba-hamba-Nya yang senantiasa bersyukur ketika mendapat 

kenikmatan, bersabar ketika menerima cobaan, dan bertaubat serta beristighfar 

ketika tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Amiin. 

ْسِلْيًما.َّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدَِّإن َّاهلَلََّوَماَلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبِّ،َّيَاَّأَيُّهاَّال ِذْيَنََّءاَمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواَّتََّ
ْيٌد.ََّوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم دََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ رَاِىْيَمََّوَعَلىَّآ ْيٌدََّمَِ ِلَِّإبْ رَاِىْيَم،َِّإن َكََّحَِ  

ْيٌدََّمَِْيدَكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراىَََّّّ ْيَم،َِّإن َكََّحَِ  

ََّواْلُمْسِلَماِتََّوالَّْ َّوََّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ ْحَياِءَِّمن ُْهْمََّوْاأَلْمَواِت.َّاَلل ُهم َِّإن اََّنْسلَُلَكَِّمَنَّاَخَْرْيََِّّأْلََّاْلُمْؤِمَناِتَّاََُّمْؤِمِنْْيَ
 ُكلِِّوََّماََّعِلْمَناَِّمْنُوََّوَماََّلََّْنَ ْعَلمَّْ

ََّوَأْرِخْصََّأْسَعاَرُىْمََّوآِمن ُْهْمَِّفََّْأْوطَاِِنِْم.َّ نْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلِخَرِةَّاَلل ُهَمََّأْصِلْحََّأْحَواَلَّاْلُمْسِلِمْْيَ َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
 َحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن ارَِّ

َّيَِعُظُكْمَِّعَباَدَّاهلِل،َِّإن َّاهلَلَّيَْلُمرُُكْمَّبِاْلَعْدِلََّوْاإِلْحَساِنََّوِإيَتَِئَِّذيَّاْلُقْرََبََّويَ ن َْهىََّعِنَّاْلَفْحَشَِءََّوالَّْ ِِ ُمنَكِرََّواْلبَ ْغ
ُر.ََّأْكب ََّْمََّتذَك ُرْوَن.ََّفاذُْكُرواَّاهلَلَّاْلَعِظْيَمََّيذُْكرُْكْمََّواْسلَُلْوُهَِّمْنََّفْضِلِوَّيُ ْعِطُكْمََّوَلذِْكُرَّاهللََِّلَعل كَُّ  
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KEDZOLIMAN DAN HUKUMAN BAGI PELAKUNYA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

رِ  تَ غحِفرُُه َونَ ُعوحُذ ِباهلِل ِمنح ُشُروح ُنُو َوَنسح َتِعي ح َدِ هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح مح ِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأعحَمالَِنا ِإنَّ اْلَح َمنح يَ هح
ِللح  َهُد َأنح َلُو، َوَمنح ُيضح داً َعبحُدهُ َوَرُسوحلُُو. َفاَل َىاِدَي َلُو، َوَأشح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َدُه الَ َشرِيحَك َلُو، َوَأشح  اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوحح

ِلُمونَ  ي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكمح الَِّذي َخَلَقُكمح يَا أَ .  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح ُمسح
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآ َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح َن ِبِو َواحأَلرحَحاَم ِإنَّ ِمنح نَ فح َءُلوح

ِلحح َلُكمح َأعحَماَلُكمح َويَ غحِفرح َلُكمح يَا أَي ُّ . اهلَل َكاَن َعَليحُكمح َرِقيًبا َها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًدا. ُيصح
زًا َعِظيًما  ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطعح اهلَل َوَرُسوَلُو فَ َقدح َفاَز فَ وح

َر ا ِديحِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ح َدَق اْلَح ا بَ عحُد: َفِإنَّ َأصح دٍ أَمَّ ُي ُمَُمَّ ِي َىدح َدح َوَشرَّ احألُُموحِر  صلى اهلل عليو وسلم ْلح
َعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ  َعٌة، وَُكلَّ ِبدح  .ُُمحَدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمحَدثٍَة ِبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sesungguhnya Alloh  telah menentukan syari‘at Islam dengan sistem yang 

terbaik dan sangat sempurna, yang dengannya semua kebutuhan hidup manusia 

diatur dengan sangat adil. Alloh  juga memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat 

adil dalam segala hal, dan melarang hamba-Nya dari perbuatan dzolim, serta 

mengancam para pelaku kedzoliman dengan azab yang sangat mengerikan. 

Perlu kita ketahui, bahwa ada dua macam kedzoliman yang harus kita 

waspadai dan hindari sejauh-jauhnya, yaitu: 

Pertama, Kedzoliman manusia kepada Alloh , yaitu dengan melakukan 

kesyirikan. Inilah kedzoliman terbesar, sebagaimana Alloh  berfirman:  َۡمَُٰوِۡلِۡۡإَوذ ِۡۡۥَوُوَيۡيَعُِظهُۡۡۦب نِهِۡقَاَلۡلُق  ۡب ِك  ََۡلۡتُۡش  َُٰبََنَّ ِهۡٱَي ۡۡللَّ كَۡٱإِنَّ  ١٣ۡلَُظل ٌمَۡعِظيٞمۡۡلّۡشِ 

“dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran 

kepadanya: "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Alloh, Sesungguhnya 

mempersekutukan Alloh itu benar-benar kezholiman yang besar."(QS. Luqman: 13) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Seorang yang musyrik telah melakukan kedzoliman, ketika ia menjadikan 

makhluk disejajarkan dengan posisi al-Kholiq atau Sang Pencipta yaitu Alloh , 

dimana makhluk tersebut disembah atau diibadahi dengan bentuk ibadah apapun. 

Padahal seluruh ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Alloh  saja.   
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Kaum Muslimin rohimakumulloh  

Setiap mukmin harus mewaspadai berbagai bentuk kesyirikan, terlebih 

perbuatan yang termasuk kategori syirik akbar atau syirik besar karena bahayanya 

yang sangat besar, di antaranya: 

Pertama: Syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Bayyinah ayat 6: 

                

“Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, 

mereka akan masuk ke neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah 

makhluk yang terburuk.”  

Yang kedua: Syirik akbar menyebabkan terhapusnya seluruh amal sholih pelakunya. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat az-Zumar ayat 65: 

                 

“dan sungguh, telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-

nabi yang sebelummu, ‘sungguh, Jika engkau mempersekutukan Alloh , niscaya akan 

gugur amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi.” 

Dan yang ketiga: Alloh  tidak akan mengampuni dosa syirik, kecuali jika 

pelakunya bertaubat sebelum mati. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat an-Nisa’ ayat 48: 

                        

“Sesungguhnya Alloh tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni 

dosa yang selain dari (syirik), bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang 

mempersekutukan Alloh, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.” 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

 Kondisi umat saat ini tengah berada dalam keterpurukan ruhani yang sangat 

mengkhawatirkan. Dosa terbesar berupa kesyirikan ini begitu luas tersebar di 

tengah masyarakat. Dari bentuk kepercayaan pada roh atau makhluk halus sampai 

pada benda-benda tertentu yang diyakini memiliki berbagai kemampuan, seperti 

mendatangkan rizki, mengobati penyakit, atau menolak bala dan bahaya. Anehnya 

pula mereka yang meyakini kepercayaan ini menyandarkan berbagai keyakinan dan 

ritual mereka itu pada Islam, padahal Islam berlepas diri dari berbagai bentuk 

kesyirikan yang justru sangat bertentangan dengan inti ajarannya yaitu tauhid. 

Tidakkah mereka takut dengan azab Alloh  atas orang-orang yang melakukan 

kedzoliman, terlebih ini adalah kedzoliman terbesar. Alloh  berfirman dalam 

Qur’an surat al-Kahfi ayat 29: 



147 
 

                

    

“Sesungguhnya Kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu api yang sangat 

dahsyat yang pagarnya mengelilingi mereka. Jika orang-orang kafir itu meminta 

minum di neraka karena sangat kehausan maka mereka di beri minum dengan air 

seperti minyak keruh yang sangat panas yang menghanguskan muka mereka. Itulah 

seburuk-buruk minuman, tidak dapat menghilangkan dahaga mereka bahkan 

menambah dahaga, dan neraka itu adalah tempat paling buruk bagi mereka.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Bentuk kedzoliman yang kedua adalah kedzoliman manusia dengan 

sesamanya. Bentuk kedzoliman ini adalah pelanggaran atau perampasan hak orang 

lain yang terkait dengan harta, kehormatan, dan jiwa. Rosululloh  bersabda ketika 

melaksanakan haji wada’, dimana beliau menyampaikan kepada umatnya: 

ِمُكمح َىَذا، ِف بَ َلدُِكمح َىَذا، ِف  َواَلُكمح َوَأعحَراَضُكمح َعَليحُكمح َحَراٌم، َكُحرحَمِة يَ وح رُِكمح َىَذاِإنَّ ِدَماءَُكمح َوأَمح  َشهح
“Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian, haram atas 

kalian untuk dilanggar, sebagaimana haramnya hari ini, negeri kalian ini, dan bulan 

kalian yang mulia ini.” (HR. Bukhori dan Muslim)  

Namun, yang sangat disayangkan adalah kedzoliman antar sesama manusia 

kini seolah-olah telah dianggap biasa. Berbagai bentuk perampasan harta berupa 

pencurian, perampokan, perampasan tanah, sampai korupsi yang dilakukan oleh 

berbagai kalangan menjadi hal yang sangat rutin diberitakan. Aksi-aksi pembunuhan 

sadis dan mengerikan sudah sangat sering kita saksikan. Tidakkah mereka para 

pelaku kejahatan itu menyadari, bahwa segala perbuatan dzolim itu akan 

dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak? Padahal, Alloh  berfirman: 

َۡۡوََلۡ َََۡت َسََبَّ َهُلۡۡٱللَّ اَۡيع  َۡعهَّ َٰلُِهيَنۡ َغَٰفًِلا َخُصۡفِيهِۡۡٱلظَّ ٖمۡتَش  ِِۡلَي  ُرُوم  ب َصَٰرُۡإِنََّهاۡيَُؤّخِ
َ ِطعِي٤٢َۡۡۡٱۡل  ُۡۡمى  نِِِعُۡرُءوِسىِم  ُنق 

ۡ ف 
َ
َوأ ۡه ُفُىم  َۡطر  ۡإَِِل ِىم  تَدُّ َۡوَيءٞءٞۡۡ ََِلۡيَر   ٤٣َۡدُهُىم 

“Dan janganlah sekali-kali kamu (Muhammad) mengira, bahwa Alloh lalai dari apa 

yang diperbuat oleh orang-orang yang dzolim. Sesungguhnya Alloh memberi tangguh 

kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. Mereka 

datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mangangkat kepalanya, sedang 

mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. (QS. Ibrohim: 42-43) 

ِكيحمِ اُكمح ِبَا ِفيحِو ِمَن احآليَاِت َوالذِّ ، َونَ َفَعِِنح َوِإيَّ بَاَرَك اهلُل ِلح َوَلُكمح ِف احلُقرحآِن الحَكِريحِ  ِر اْلَح  َوِمنحُكمح ِمِنِّح  لَ ، َوتَ َقبَّ كح
 .ِحيحمُ ُو ُىَو احلَغُفوحُر الرَّ ِتاَلَوَتُو ِإنَّ 
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KHUTBAH KEDUA: 
ُد لِلَِّو ََححًدا َكِثي ح  مح ًدا َعبحُدهُ ًرا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيح اْلَح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َدُه اَل َشرِيحَك َلُو، َوَأشح َهُد َأنح اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوحح ِو، َأشح

لُُو اَل َنِبَّ   اَمَّ بَ عحدُ  بَ عحَدُه. َوَرُسوح
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Rosululloh  telah memperingatkan kita dari berbagai perbuatan dzolim, 

bahwa pelakunya akan mengalami kebangkrutan total yang sangat mengerikan di 

akhirat kelak, sebagaimana beliau sampaikan dalam hadisnya ketika beliau 

bertanya kepada para sahabat:  

“Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?”. Para sahabat menjawab: 

‘Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak lagi memiliki dirham maupun harta 

benda’. Beliau lalu menjelaskan: ”Orang yang bangkrut pada umatku adalah orang 

yang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa dan zakat. Tetapi dia pernah 

mencaci, menuduh, memakan harta, dan memukul orang lain. Lalu kepada 

korbannya yang satu diberikan pahala orang ini dan yang lain pun demikian. Jika 

pahala kebaikannya telah habis sebelum selesai urusannya, maka akan diambil 

beban dosa-dosa mereka para korbannya, lalu dilemparkan kepada orang ini, 

kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim)  

Na’udzubillahi min dzalik. 

Demikianlah gambaran siksa yang akan didapatkan para pelaku kezoliman. 

Semoga Alloh  senantiasa melindungi kita dari berbagai bentuk kezoliman. 
Amiiin.. 

ٍد َكَما َصلَّيحَت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ يحدٌ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ يحٌد َمَِ  .ِإنََّك َحَِ
يحدٌ  كح ارِ بَ وَ  يحٌد َمَِ َت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم ِإنََّك َحَِ ٍد َكَما بَارَكح ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

ِلَماِت َوالِ اَللَُّهمَّ اغحِفرح  َ َوالحُمسح ِلِمْيح ِمَناِت اَ لحُمسح َ َوالحُمؤح ِمِنْيح َواتِ ألحَ لحُمؤح ُهمح َواحأَلمح َياِء ِمن ح َعَواتِ  حح يحُب الدَّ يحٌع َقرِيحٌب َمُِ  .ِإنََّك َسَِ
بَِنا ِغالِّ لِلَِّذيح  َاِن َواَل ََتحَعلح ِفح قُ ُلوح ْيح نَا بِاِلحِ َوانَِنا الَِّذيحَن َسبَ ُقوح خح ِفرح َلَنا َوِلِِ   .مٌ ٌف َرِحيح ا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوح َن آَمنُ وح َرب ََّنا اغح

َ ِإَماًما. َعلحَنا لِلحُمتَِّقْيح  َرب ََّنا َىبح َلَنا ِمنح أَزحَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأعحُْيٍ َواجح
ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلح   َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ

اِء َوالحُمنحَكِر َواحلاهللِ ِعَباَد  ََ َهى َعِن الحَفحح ََ َويَ ن ح َساِن َوِإي حَتاِء ِذي الحُقرح ِل َواحِِلحح ْحُمُر بِالحَعدح  بَ غحيِ ، ِإنَّ اهلَل َي
َن،  ُروح ُه َعَلى نَِعمِ  يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ ُكُروح ا اهلَل احلَعِظيحَم َيذحُكرحُكمح َواشح بَ ُر،ِو يَزِدحكُ َفاذحُكُروح ُر اللَِّو َأكح  مح َوَلذِكح

نَ ُعوحنَ   .َواللَُّو يَ عحَلُم َما َتصح
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SIHIR TULANG PUNGGUNG AGAMA SETAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ُنُو َوَنْستَ ْغِفرُُه َونَ ُعْوُذ بِاهلِل ِمْن ُشُرْورِ  َمْن يَ ْهِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَنْ ُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا ِإنَّ اْلَْْمَدِ هلِل ََنَْمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
داً َعْبُدهُ َوَرُسْولُُو. َىاِدَي َلُو، َوَأْشَهُد َأنْ َلُو، َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل   اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُو، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَُمَّ

ا النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكْم الَِّذي يَا أَي ُّهَ ﴿ .﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمونَ ﴿
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اهلَل الَّ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ِذي َتَسََءُلْوَن ِبِو َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َوُقوُلوا قَ ْواًل َسِديًدا. ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم  يَاأَي َُّها﴿. ﴾َوْاأَلْرَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيًبا
 ﴾َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطْع اهلَل َوَرُسوَلُو فَ َقْد َفاَز فَ ْوًزا َعِظيًما

َر الَْ  ا بَ ْعُد: َفِإنَّ َأْصَدَق اْلَِْدْيِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ْ ٍد صَ أَمَّ َوَشرَّ ْاألُُمْوِر  ،ملّ سَ وَ  وِ يْ لَ لى اهلل عَ ْدِي َىْدُي ُمَُمَّ
 .ُُمَْدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة، وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Saat ini kita sedang menghadapi makar musuh utama manusia, yaitu Iblis, 

yang telah bertekad kuat akan menyesatkan manusia. Iblis telah bersumpah untuk 

mencelakakan manusia dan menyimpangkan mereka dari jalan Alloh  yang lurus, 

sebagaimana Alloh  kabarkan dalam al-Qur’an: 

ََٰطَك ٱلُۡىۡصَتِقيَه  ۡه ِصَر ُُ َ ۡقُعَدنَّ ل
َ
ۡيتَِِن ََل َِ ۡغ

َ
ٓ أ ُِۡه وََعۡي  ١٦قَاَل فَبَِىا ُِۡه َوِوۡي َخۡنفِ يِۡدي

َ
ه ّوِۢي َبۡۡيِ أ ُُ ٌَّ ُثهَّ ٓأَلتِيَ

ۡه َشَِٰكِريَي  َُ ۡكََثَ
َ
ُِۡهۖۡ َوََل ََتُِد أ ِ ُِۡه وََعي َشَىآنِن ِ ٌَٰ يَۡم

َ
  ١٧أ

“Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu 

menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus (yaitu Islam). Kemudian aku akan 

mendatangi mereka dari depan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri 

mereka. dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur terhadap 

nikmat-Mu.” (QS. al-A’rof: 16-17) 

 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Salah satu makar utama Iblis untuk memalingkan manusia dari agama Islam 

yang mulia adalah dengan mengajarkan dan menyebarluaskan sihir. Sihir ini 

diajarkan kepada para dukun, paranormal, orang pintar atau sebutan-sebutan 

lainnya untuk kemudian disebarkan kepada seluruh manusia. 
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Iblis dan para setan balatentaranya dari bangsa jin telah membuat kedustaan 

bahwa  sihir adalah warisan Nabi Sulaiman  dan karena sihir inilah Nabi Sulaiman 

mencapai kejayaan. Sebagaimana Alloh  kabarkan dalam al-Qur’an: 

َٰ ُمۡنِك ُشنَۡيَمََٰيۖۡ  َيَِٰطُۡي لََعَ ِاْ ٱلشَّ ِاْ َوا َتۡتنُ َبُع  َوٱتَّ

“Dan mereka (orang-orang Yahudi) mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan 

pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir)” (QS. al-Baqoroh: 102) 

Banyak kaum muslimin yang tertipu dan mengikuti Iblis untuk mempelajari 

sihir, seperti kedigdayaan atau kekebalan, pelet, santet dan lain sebagainya. 

Ketahuilah bahwa sihir dengan beragam bentuknya pasti berasal dari setan, 

sebagaimana firman Alloh  ketika menjelaskan tuduhan setan kepada Nabi 

Sulaiman  , dalam lanjutan ayat 102 pada Surat al-Baqoroh tadi: 

ۡحرَ  َيَِٰطَۡي َكَفُرواْ ُيَعّنُِىَِن ٱنلَّاَس ٱلّصِ  َوَوا َكَفَر ُشنَۡيَمَُٰي َوَلَِٰليَّ ٱلشَّ

“padahal Sulaiman tidak kafir karena ia tidaklah mengerjakan sihir, akan tetapi 

setan-setan lah yang kafir (karena) mereka mengajarkan sihir kepada manusia.”  

 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Harus kita ketahui pula bahwa semua jenis sihir pasti membawa petaka, 

karena segala sesuatu yang berasal dari setan pasti akan membawa kebinasaan bagi 

manusia. Dengan sihir inilah, permusuhan dan kebencian meneyebar, rusaknya 

bahtera rumah tangga dan hancurnya kehidupan seseorang, baik karena sakit atau 

gila bahkan tak jarang yang sampai berujung dengan kematian.  

Rosululloh  bersabda: 

ْركُ  ْبَع اْلُموِبَقاِت قَاُلوا يَا َرُسوَل اللَِّو َوَما ُىنَّ قَاَل الشِّ ْحرُ  اْجَتِنُبوا السَّ  بِاللَِّو َوالسِّ

“Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Para shahabat bertanya: “Apakah itu 

wahai Rasululloh?” Rasululloh bersabda: di antaranya adalah syirik kepada Alloh 

dan sihir...” (HR. Bukhori dan Muslim) 

Karena itu pula, hukuman yang akan diterima oleh tukang sihir adalah 

hukuman yang paling berat, yaitu dipenggal lehernya dengan pedang. Sebagaimana 

dalam hadis Rosululloh : 

ْيفِ  اِحِر َضْربٌَة بِالسَّ  َحدُّ السَّ
“Hukuman bagi tukang sihir ialah dipenggal lehernya dengan pedang.” (HR. 

Tirmidzi) 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sihir tidak mungkin diperoleh seseorang kecuali dengan melakukan 

kesyirikan, yaitu dengan memberikan persembahan-persembahan kepada setan 

sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sebagai syarat agar setan dapat 

memberikan pertolongan kepadanya untuk melakukan apa saja yang dimintanya. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an Surat al-Jin ayat 6: 

ٗقا  ََ ۡه َر َُ ّيِ فََزاُدو نِس َيُعُِذوَن بِرَِجاٖل ّوَِي ٱۡۡلِ ۥ ََكَن رَِجاٞل ّوَِي ٱۡۡلِ ٍُ ًَّ
َ
  ٦َوأ

“Bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta 

perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu 

menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.”  

Dan Rosululloh  bersabda: 

َرَكَ
ْ

ش
َ
َقْد أ

َ
 َمْن َسَحَر ف

“Barangsiapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat syirik.” (HR. an-

Nasa’i) 

Para tukang sihir atau orang yang menggunakan sihir seperti tukang pelet, 

pemakai jimat, isim, wafak dan lain sebagainya, hidupnya pasti penuh dengan 

masalah dan jiwanya diliputi kegundahan. Di satu sisi ia harus menjalankan 

perintah Alloh , namun di sisi lain ia harus melaksanakan perintah setan. 

Begitulah keadaan orang yang terjatuh ke dunia sihir yang penuh dengan 

kesyirikan, ia harus rela diperbudak oleh setan-setan durjana.  

Adapun orang yang bertauhid, hidupnya tenang dan mudah karena ia hanya 

taat kepada perintah Alloh  dan hanya mempersembahkan segala peribadahan 

kepada Alloh semata. 

Alloh  berfirman dalam al-Qur’an surat al-An’am ayat 162: 

ِ َرّبِ ٱۡمَعَٰنَِىَۡي    ١٦٢قُۡل إِنَّ َصََلِِت َونُُصِِك َوََمَۡياَي َوَمَىاِِت ّلِِلَّ

“Katakanlah: “Sesungguhnya sholatku, penyemblihanku, hidupku dan matiku 

hanyalah untuk Alloh, Robb semesta alam.” 

 

َونَ َفَعِِنْ َوِإياُكْم ِبَا ِفْيِو ِمَن ْاآليَاِت َوالذْكِر اْلَِْكْيم، َوتَ َقبل ِمِِنْ بَاَرَك اهلُل ِلْ َوَلُكْم ِف اْلُقْرآِن اْلَكِرْْي، 
 َوِمْنُكْم ِتاَلَوَتُو إِنُو ُىَو اْلَغُفْوُر الرِحْيم.
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KHUTBAH KEDUA: 

َوَأْشَهُد َأالَّ ِإَلَو ِإالَّ اهلُل َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُو َوَأْشَهُد َأنَّ َاْلَْْمُد لِلَِّو َربِّ الَعاَلِمْْيَ َواَل ُعْدَواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلَمْْيَ 
داً َعْبُدُه َوَرُسْولُُو َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ابَ ْعدُ  .ُمَُمَّ  :أَمَّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sihir bukanlah berasal dari agama Islam, dan Islam tidak pernah melegalkan 

sihir. Semua Nabi dan Rosul tidak pernah sama sekali mengajarkan atau 

menggunakan sihir. Kejadian luar biasa yang dilakukan oleh mereka adalah mu’jizat 

dari Alloh . Tidak ada satu pun pejuang Islam di semua generasi dari kalangan 

sahabat dan orang-orang mulia yang mengikuti jejak mereka, yang mempelajari 

atau menggunakan sihir. Sebagai manusia, mereka pun dapat mengalami kejadian 

yang membahayakan bahkan mencelakakan mereka. Rosululloh  harus 

menggunakan baju besi pada saat peperangan, bahkan pernah gigi beliau patah 

karena terkena senjata musuh, begitu pula dengan para sahabatnya. Mereka semua 

berusaha secara maksimal yang mampu dilakukan dan hanya bertawakal kepada 

Alloh . 

Oleh karena itu, jauhilah semua bentuk sihir dalam kehidupan kita untuk 

maksud dan tujuan apapun, baik dalam berdagang, untuk menarik perhatian 

pasangan, agar naik jabatan dan segala kondisi lainnya. Serahkanlah semua urusan 

kita kepada Alloh . Dia-lah Yang Mengatur segalanya. Hanya kepada-Nya kita 

bertawakal dan memohon pertolongan.  

 ًما.إنَّ اهلَل َوَمآلِئَكَتُو ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبِّ يََي َُّها الَِّذْيَن أََمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِو َوَسلُِّمْوا َتْسِليْ 

ٍد َوَعَلى آِل ُمَُ  ْيٌد. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ ْيٌد َمَِ ٍد َكَما ّصلَّْيَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعَلى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ  مَّ

ْيدٌ  ٍد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْ َراِىْيَم َوَعلَى آِل ِإبْ َراِىْيَم ِإنََّك َحَِ ٍد َوَعلَى آِل ُمَُمَّ ْيٌد.َوبَارِْك َعَلى ُمَُمَّ   َمَِ

ْعوَاِت.لِْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمنَاِت اأَْلْحيَاِء ِمن ُْهْم َواألَْموَاِت، إِنََّك َسَِْيٌع قَ اَللَُّهمَّ اْغِفْر  ٌُ الدَّ ٌٌ َمُِْي  رِْي

َقى َواْلَعَفاَف َواْلِغََن. اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَ  ُلَك الثََّباَت ِف ْاألُُمْوِر، َوَنْسأَُلَك َعزِْْيََة الرُّْشِد، اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْلَُدى َوالت ُّ
. ْْيَ  َوَنْسأَُلَك ُشْكَر نِْعَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّاَِحِ

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك  ِمْيُع اْلَعِلْيُم. أَنْ َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ  َت السَّ

َنا ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحْيُم.  ٌْ َعَلي ْ  َوُت
. .  َواْلَْْمُدِ هلِل َربِّ اْلَعَلِمْْيَ ْرَسِلْْيَ

ُ
ا َيِصُفْوَن َوَساَلٌم َعَلى امل  ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
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PENDIDIKAN IMAN BAGI ANAK 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  َلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ َُّمسح ََّوأَن حُتمح َِّإال  َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو ََّحق  َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّالن اسَّ.  يَا َّأَي َُّها َّال ِذيََّّيَا ََّرب ُكمح ات  ُقوا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

َّرَِقيًبا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّال ِذيَنَّآ. َواحأَلرحَحاَم َّأَي َُّها َّيَا َّأَعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َمُنوا
ََّفاَزَّفَ وحًزاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح

ََّىدحيَُّ ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرََّّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى ُمَُم ٍد
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Setiap orang tua pasti sangat mendambakan memiliki anak atau keturunan. 

Anak merupakan salah satu karunia yang Alloh  berikan kepada hamba-Nya. Anak 

bahkan salah satu nikmat terbesar dan paling berharga dalam kehidupan seseorang. 

Tanpa kehadiran mereka, sebuah keluarga akan terasa hampa.  

Sebagaimana seluruh bentuk kenikmatan pada umumnya, kehadiran sang 

buah hati merupakan amanah yang harus dijaga. Alloh  berfirman: 

ا ٍَ يُّ
َ
أ ِيوَ  َيَٰٓ لِيُكۡم ىَاٗرا  ٱَّلذ ٌۡ

َ
ىُفَسُكۡم َوأ

َ
َٓاْ أ َاْ قُ  َءاَنُي

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api 

neraka.” (QS. at-Tahrim: 6) 

Rosululloh  bersabda dalam hadis riwayat Bukhori dan Muslim: 

َُّيَُجَِّساِنوَِّ َّيُ َنصَِّرانِِوََّأوح َُّكلََُّّموحُلوحٍدَّيُ وحَلُدََّعَلىَّاحلِفطحَرِة،ََّفَأبَ َواُهَّيُ َهوَِّدانِِوََّأوح
“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan di atas fitroh yakni Islam. Kedua 

orangtuanya-lah yang menjadikannya Yahudi, Nasroni atau Majusi”  

Hadis ini menjelaskan akan besarnya peran orangtua dalam membentuk 

kepribadian bahkan menentukan kehidupan anak mereka. Oleh karena itulah, 

setiap muslim harus memiliki pemahaman yang benar dan perencanaan yang jelas 

sesuai dengan tuntunan syari‘at dalam memberikan pendidikan iman pada diri 

anak-anak mereka. 
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Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Ada beberapa hal yang harus dijadikan pedoman bagi orangtua dalam 

mendidik buah hati mereka, di antaranya adalah: 

Pertama, menanamkan keikhlasan dalam seluruh bentuk interaksi, 

pengasuhan dan pendidikan yang kita lakukan, dengan memulainya dari diri kita 

sendiri. 

Yaitu dengan adanya kesadaran yang utuh dan mendalam bahwa segala hal 

yang kita berikan demi sang buah hati adalah bagian dari penunaian amanah yang 

Alloh  berikan kepada kita. Kasih sayang yang kita berikan, harta yang kita 

nafkahkan, dan segala kebutuhan sang buah hati yang kita penuhi semua dilakukan 

harus semata-mata mengharapkan ridho Alloh  dan pahala terbaik dari-Nya. 

Hanya kepada Alloh-lah kita persembahkan seluruh amal dan aktivitas kita.  

Alloh  memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan dan Dia mencintai setiap 

mukmin yang melakukan kebaikan, sebagaimana dalam firman Alloh: 

ْْۚ إِنذ  َٓا ۡحِسُي
َ
َ َوأ  َّ ٱلُۡهۡحِسنِيَ ُُيِبُّ  ٱّللذ

“dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang 

berbuat baik.” (QS. al-Baqoroh: 195) 

Dan balasan setiap kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar. Alloh   

berfirman dalam Qur’an surat ar-Rohman ayat 60: 

ۡل َجَزآُء    ٦٠ ٱۡۡلِۡحَسَٰوُ إَِّلذ  ٱۡۡلِۡحَسَٰوِ ٌَ

“Bukankah balasan suatu kebaikan adalah kebaikan yang sangat besar?” 

Terkait ayat ini, Imam Ibnu Katsir  menjelaskan bahwa bagi setiap orang 

mukmin yang melakukan amal kebaikan di dunia pasti ia akan mendapatkan 

kebaikan di akhirat, sebagaimana firman Alloh dalam al-Qur’an surat Yunus ayat 26: 

َاْ  ۡحَسُي
َ
ِيَو أ  َوزِيَاَدة ۖٞ  ٱۡۡلُۡسَنَٰ ّلَِّلذ

“Bagi orang-orang mukmin yang berbuat ihsan dalam ibadahnya kepada Alloh, ada 

pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya yaitu memandang kepada wajah 

Alloh di surga”  

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Lalu yang kedua, yaitu menanamkan keimanan akan alam akhirat. 

Setiap bentuk kebaikan yang kita ajarkan kepada anak haruslah berdasarkan 

motivasi atau tujuan akhirat. Dalam jiwa sang anak harus ditanamkan pemahaman 

bahwa dunia adalah tempat sementara bagi kita. Kelak setelah kematian akan ada 

negeri akhirat yang menjadi tempat hidup abadi. Di sana hanya ada dua tempat 

tinggal bagi manusia, neraka ataukah surga, dan surga hanya akan didapatkan oleh 

mereka yang beriman dan beramal sholih. 
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Oleh karena itu, kehidupan yang sementara ini harus diisi dengan hal-hal 

positif, karena setiap bentuk aktivitas kita akan dimintakan pertanggungjawaban di 

akhirat kelak. Dengan bentuk tarbiyah yang demikian maka diharapkan kita hanya 

melakukan ketaatan kepada Alloh berupa amal sholih. Semua anggota keluarga kita 

pun akan menjadi pencinta kebaikan. Adapun berbagai bentuk pembangkangan dan 

kedurhakaan berupa kemaksiatan, menjadi hal yang amat kita benci dan jauhi.   

Ingatlah firman Alloh  dalam Qur’an surat an-Nahl ayat 97: 

ًُ  َنوۡ  ََ ُمۡؤِنو  فَلَُيۡحيِيَيذ ٌُ ىََثَٰ َو
ُ
ۡو أ
َ
ۖٞ َوََلَۡجزِيَيذ  ۥَعِهَل َصَٰلِٗحا ّنِو َذَكٍر أ ٗة َطّيَِتٗث ََٰ ۡحَسِو َنا ََكىَُاْ َحَي

َ
م ةِأ ٌُ ۡجَر

َ
ۡم أ ٍُ

   ٩٧َيۡعَهلََُن 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka 

dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”  

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Selanjutnya yang ketiga yaitu merasakan pengawasan Alloh atas seluruh hamba-Nya. 

Alloh  Maha Mengetahui segala perbuatan hamba-Nya. Tak ada hal sekecil 

apapun yang tersembunyi bagi-Nya. Untuk menanamkan keimanan ini, ajarkanlah 

firman Alloh  dalam surat Qof ayat 16-18: 

نَسَٰوَ َولََقۡد َخلَۡقَيا  ََۡسَُِس ةًِِ  ٱۡۡلِ ًُ  ۦَوَنۡعلَُم َنا تُ ۡقَرُب إََِلًِۡ ِنۡو َحۡتِل  ۖۥٞ َنۡفُس
َ
ََ َوََنُۡو أ ۡ إِۡذ َيَتلََّقذ   ١٦ رِيدِ ٱل

َهالِ وََعِو  ٱَۡلَِهيِ َعِو  ٱلُۡهَتلَّقَِيانِ  يًِۡ َرقِيٌب َعتِيد     ١٧قَعِيد   ٱلّشِ ٍل إَِّلذ ََلَ َۡ ا يَۡلفُِظ ِنو قَ   ١٨نذ
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 

dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya, 

yaitu ketika dua orang Malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di 

sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang 

diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap 

mencatat.”  

Maka, hubungkanlah mereka dengan Alloh  dalam setiap keadaan. Keimanan 

yang kokoh akan pengawasan Alloh  niscaya menjadikan seorang anak akan 

mengerjakan kebaikan, dan sebaliknya meninggalkan keburukan bukan semata-

mata karena pengawasan orangtua, tapi karena ia beriman bahwa Alloh Maha 

Melihat, Maha Mendengar, dan selalu mengawasi segala perbuatannya. 

َّاحآليَاِتَّ َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح َّاْلَح ِر َوالذِّكح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.
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KHUTBAH KEDUA: 

ََّسيِّئاََّإَِّ َّأَن حُفِسَناََّوِمنح َُّشُروحِر َِّباهلِلَِّمنح ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح ُنُو َتِعي ح ََّوَنسح َدَّهلِل،َََّنحَمَدُه مح َّاْلَح ِدِهَّاهللَُِّتَّن  َّيَ هح َفاَلََّّأَعحَمالَِناََّمنح
َّأََّ َهُد ََّوَأشح ََّلُو َّاَلَشرِيحَك َدُه ََّوحح َّاهلُل َِّإال  َِّإٰلَو َّاَل ََّأنح َهُد ََّأشح ََّلُو، ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيضحِللح ََّوَمنح ََّلُو ََّعبحُدهَُّمِضل  َُّمَُم ًدا ن 

َّ:أَم اَّبَ عحدََّّ َوَرُسوحلُُو.
Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Mengenai firman Alloh dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 66: 

ا  ٍَ يُّ
َ
أ ِيوَ َيَٰٓ لِيُكۡم ىَاٗرا  ٱَّلذ ٌۡ

َ
ىُفَسُكۡم َوأ

َ
َٓاْ أ َاْ قُ  َءاَنُي

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri dan keluarga kalian dari api 

neraka.” 

Syekh Abdurrahman Nashir as-Sa’di  menjelaskan bahwa penjagaan kita 

terhadap keluarga adalah dengan mendidik dan mengajarkan mereka serta 

memerintahkan mereka melaksanakan perintah Alloh . Seorang hamba tidak akan 

selamat kecuali jika ia melaksanakan perintah Alloh  terkait dirinya, dan 

memerintahkan hal itu kepada setiap orang, baik istri, anak, maupun orang-orang 

selain mereka yang berada di bawah tanggungjawabnya”. 

Karena itu, marilah kita didik diri dan keluarga kita untuk mengenal Alloh , 

serta mempelajari dan menegakkan agama-Nya pada diri dan seluruh keluarga kita. 

Semoga Alloh  senantiasa memberikan keberkahan kepada diri dan seluruh 

keluarga kita, Amiin Ya Robbal ‘alamin. 

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآلَّ  َّ.ِإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ
يحٌدََّمَِيحدََّّكحَّارَِّبََّوََّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َاِنَّوََّ ُيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح  اَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا
َِّإَماًما. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخرََّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  ِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
.َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل ََُّّسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلبَ غحيَِّ،َِّإن َّاهلَلَّيَأحُمُرَّاهللَِِّعَباَدَّ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرحََبََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ِلََّواحِِلحح َّطبِالحَعدح

ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن، ب ََّ يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح َُّر،َفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح
نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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BERIMAN DAN ISTIQOMAHLAH! 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  َلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن  َّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّ.َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق  َّال ِذيََّخَلَقُكمح ات  ُقواََّرب ُكمح
َِّمن حُهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاََّوِنَساًءََّوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َِّمنح

ََّرِقيًبا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َّآمَّ. َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّيَا ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا ُنوا
ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح

َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى ُمَُم ٍد
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum muslimin rohimakumulloh, 

Tentu kita selalu berharap dan bertekad untuk dapat istiqomah menjaga amal 

ibadah kita sebagai wujud dari keimanan kita kepada Alloh . 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Fussilat ayat 30: 

ِيو  إِنَّ  بُّي ا  ٱَّلَّ ْ ر  ُ ك الُوا ْ ُثمَّ  ٱّللَّ َُٰهوا ل ۡيِهُم  ٱۡشج ق  ُل ع  َّ ةُ ث ت َن  َٰٓئِه  ل  ِ  ٱلۡه   ب
ْ وا بِِۡشُ

 
أ ْ و  ىُوا ۡز  َّل  َت  ْ و  َّلَّ َت  افُوا

 
ةِأ  ٱلَِّت  ٱۡۡل يَّ

ُدون     ٣٠ُنيُجۡم ثُوع 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: ‘Robb Kami ialah Alloh dan tidak 

ada sekutu bagi-Nya kemudian mereka tetap lurus di atas syari‘at-Nya, maka 

malaikat akan turun kepada mereka pada saat menjelang kematian dengan 

mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, bergembiralah 

kalian mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada kalian".  

Dengan menggambarkan karakter orang-orang yang istiqomah, Imam Ibnu 

Katsir  menjelaskan ayat tersebut: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 

"Tuhan kami adalah Alloh" kemudian mereka beristiqomah, yaitu mereka yang 

mengikhlaskan seluruh amal karena Alloh  dan mengerjakan ketaatan kepada 

Alloh  berdasarkan yang telah ditetapkan oleh-Nya. 

Dan Syekh Abdurrahman Nashir As-Sa’di  menjelaskan mengenai ayat 

tersebut, bahwa: “Alloh Ta’ala mengabarkan tentang para wali-Nya, di mana hal ini 

mengandung motivasi bagi mereka dan dorongan untuk meneladani mereka. 
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Mereka mengakui, berikrar dan ridho terhadap rububiyyah Alloh . Mereka 

berserah diri, tunduk dan patuh terhadap perintah Alloh , kemudian istiqomah di 

atas sirotulmustaqim, baik dalam ilmu maupun amal. Dengan demikian, mereka 

mendapatkan kabar gembira baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. 

Para malaikat yang mulia berulang kali selalu turun memberi kabar gembira: 

“Janganlah kalian takut terhadap urusan yang akan datang, dan janganlah bersedih 

terhadap apa yang telah berlalu.” Para malaikat meniadakan dari mereka segala hal 

yang tidak disukai, baik di masa lalu maupun yang akan datang dengan kalimat: 

“Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Alloh kepada kalian.” 

  

Kaum muslimin rohimakumulloh, 

Sikap istiqomah bukanlah perkara yang mudah. Yang dapat mewujudkannya 

hanyalah mereka yang mendapat rahmat dari Alloh .  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Yusuf ayat 53: 

ۚٓ إِنَّ  ب ّرُِئ ن ۡفِسٓ
ُ
آ أ ِ  ٱنلَّۡفس  و ن  ُۢ ب ةُ ار  نَّ

وٓءِ َل   ُفورٞ رَِّحيٞم  ٱلصُّ ّبِ غ  ۚٓ إِنَّ ر  ٓ ّبِ ا ر ِحم  ر   ن 
  ٥٣إَِّلَّ

“Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena sesungguhnya nafsu 

itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh 

Robbku. Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang”.  

Istiqomah berarti menahan jiwa agar tetap berada di jalan Alloh , tidak 

goyah dalam menghadapi godaan setan yang selalu menjerumuskan, dan teguh 

dalam menahan goncangan jiwa yang seringkali terbawa arus hawa nafsu.  

Sikap istiqomah adalah sebuah perjuangan tersendiri. Perjuangan yang 

tidaklah ringan, dengan mengerahkan segenap upaya dalam mengekang jiwa yang 

memiliki karakter-karakter yang melekat pada diri, seperti sifat dzolim yang 

mendorong seseorang cenderung pada kemaksiatan, sifat bodoh yang 

menjadikannya lalai dan berperilaku tak sesuai tuntunan syariah, serta sifat 

tergesa-gesa sehingga sering terjatuh pada berbagai kesalahan.  

Terkait karakteristik jiwa manusia, Alloh  berfirman   

  ًُ ُهوَّٗل  ۥإِىَّ لُوٗنا ج  ن  ظ    ٧٢َك 

“Sungguh, manusia itu sangat dzolim dan sangat bodoh” (QS. al-Ahzab: 72) 

ي ۡدُع  َٰوُ و  نس  ِ  ٱۡۡلِ ِّ ب ٓء هُ  ٱلِشَّ ِ  ۥُدَع  ن   ٱۡۡل ۡيِر ب َك  َٰوُ و  نس  ُجوَّٗل  ٱۡۡلِ   ١١ع 
“Dan adalah manusia itu bersifat tergesa-gesa”. (QS. Al-Isro’: 11) 

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Manusia sebagai makhluk yang diberi akal dan sekaligus syahwat, harus 

menggunakan akalnya untuk berfikir dengan benar. Di saat yang sama ia harus 

mengekang syahwatnya untuk tidak terjatuh ke dalam perbuatan nista.   
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Yang harus dilakukannya adalah merenungi atau mentadabburi akan ayat-

ayat Alloh  di dalam al-Qur’an, dan tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semesta. 

Dengannya seorang muslim akan merasakan manisnya iman. Rasa syukur yang 

mendalam kepada Alloh akan selalu memenuhi jiwanya dan mewarnai 

kehidupannya. Liarnya gejolak hawa nafsu pun akan mudah ia taklukkan. 

Inilah di antara karakter ulul albab yaitu orang-orang yang berakal, sebagaimana 

dijelaskan dalam  penggalan-penggalan ayat 191 pada surat Ali ‘Imron: 

ِيو   َٰٗها  ٱّللَّ  ي ۡذُنُرون   ٱَّلَّ َٰ ُجُيوبِِهمۡ كِي  ُقُعوٗدا و لَع     و 

“(yaitu) Orang-orang yang mengingat Alloh sambil berdiri, duduk, atau dalam 

keadaan berbaring.” 

Artinya, mereka selalu mengingat Alloh  dalam segala keadaan, baik dalam 

kesendirian mereka, dalam segala aktivitas mereka, dalam hati maupun lisan-lisan 

mereka. Setiap waktu dan keadaan mereka tak pernah luput dari Dzikrulloh 

Selain itu, mereka juga senantiasa memikirkan tanda-tanda kekuasaan Alloh  

di alam semesta. Penciptaan bermilyar makhluk dengan sistem yang sangat 

sempurna, menunjukkan ke-Maha sempurnaan Sang Pencipta.   

ي ج ف   ۡلِق و  ُرون  ِِف خ  َٰتِ هَّ َٰو  م  ۡرِض و   ٱلصَّ
 
  ،ٱَۡل

“Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.”  

Dengan tadabbur ini, Alloh  menambah hidayah demi hidayah kepada 

mereka berupa keteguhan iman dan kesadaran akan hakikat kehidupan dunia ini.  

اب   ذ  َٰي م  ف لِي ا ع  َِٰطٗٗل ُشۡبح  ا ب  َٰذ  ل ۡلت  ه  ا خ  بَّي ا ن    ١٩١ ٱنلَّارِ ر 
“(Mereka berkata): ‘Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan 

sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka”. 

Imam Ibnu Katsir  menjelaskan ayat tersebut: “Mereka memahami hikmah-

hikmah yang menunjukkan keagungan al-Kholiq, juga kekuasaan, ilmu, hikmah, 

kehendak dan kasih sayang-Nya”.  

 

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Demikianlah kondisi seorang mukmin, yang akan selalu berusaha 

memaksimalkan seluruh nikmat yang Alloh  berikan untuk menambah kokoh 

imannya, dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan 

akhiratnya. 
َِّمَنَّ َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح َّاْلَح ِر احآليَاِتََّوالذِّكح

 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.



160 
 

 
KHUTBAH KEDUA: 

َّإَِّ َّأَن حُفِسَناََّوِمنح َُّشُروحِر َِّباهلِلَِّمنح ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح ُنُو َتِعي ح ََّوَنسح َدَّهلِل،َََّنحَمَدُه مح َّاْلَح ِدِهَّاهللَُّن  َّيَ هح َفاَلَََّّسيِّئَاِتَّأَعحَمالَِناََّمنح
َّأََّ َهُد ََّوَأشح ََّلُو َّاَلَشرِيحَك َدُه ََّوحح َّاهلُل َِّإال  َِّإٰلَو َّاَل ََّأنح َهُد ََّأشح ََّلُو، ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيضحِللح ََّوَمنح ََّلُو ََّعبحُدهَُّمِضل  َُّمَُم ًدا ن 

 :أَم اَّبَ عحدََّّ َوَرُسوحلُُو.

Kaum muslimin rohimakumulloh.. 

Banyak pertanyaan penting untuk selalu kita sodorkan kepada diri kita 

masing-masing, sebagai rambu pengingat sepanjang jalan. Apakah pantas seorang 

manusia yang lemah, yang segala sesuatu pada dirinya adalah pemberian dari Alloh, 

lalu ia bermaksiat kepada-Nya? Bukankah sudah banyak rizki dari Alloh yang telah 

kita nikmati yang tak mungkin dapat kita hitung dan kalkulasi. Lalu apa alasan kita 

melanggar larangan Alloh dan tidak menjalankan perintah-Nya? Bukankah semua 

itu akan ditanyakan kepada kita, dari mana kita dapatkan, dan digunakan untuk apa 

saja? Mampukah kita menjawab semua itu di Padang Mahsyar nanti? 

Bagi kita hamba yang beriman, berbagai pertanyaan tersebut tentunya akan 

menambah kokoh iman kita untuk dapat istiqomah dengan menata sisa waktu yang 

kita miliki sebaik mungkin. Dengannya semoga Alloh  menambah hidayah dan 

taufik-Nya kepada kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Amiin Ya Robbal 

‘alamin.. 

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ ََّّ.َحَِ َوبَارِكح
يحٌدََّمَِيحدَّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َاِنَّوََّ ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح  اَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا
َِّإَماًما. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخرََّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  ِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َّ.َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  ُسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلبَ غحِيط،َِّإن َّاهلَلَّيَأحُمُرَّاهللَِِّعَباَدَّ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرحََبََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ِلََّواحِِلحح َّبِالحَعدح

ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن، ب ََّ يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح َُّر،َفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح
نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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HIDUP MERDEKA TANPA SIHIR DAN PERDUKUNAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َّ ِإن َّ َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّأعحَمالَِنااْلَح ََّفالَّ َوَسيَِّئاِت َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشحهَّ َهُدََّأنح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح َُُم دا ََّعْحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح  ُدََّأن َّ

ِلُمونَّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  قَُّ َِّإال ََّوأَن حُتمحَُّمسح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن  َّواَّاهلَلََّحق 
َِّمن حُهمَّ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َِّمنح َّال ِذيََّخَلَقُكمح اَّرَِجاال ََّكِثري اََّوِنَساء َّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّات  ُقواََّرب ُكمح

ََّرِقيْ اَوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتسَّ َّآَءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح
َُّذنَُّ ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ا. َّقَ وحال ََّسِديد  ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّاهلَلَّيَا ْح ِِ َُّي ََّوَمنح وَبُكمح

ََّفاَزَّفَ وحز اَّ ََّعِظيم اَوَرُسوَلُوَّفَ َقدح
ََّوَسل مََّ ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُُم ٍد َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ،

َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن َّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح ُُحَدثٍَةَِّبدح َّارَُُِّحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Suatu hal yang wajib kita syukuri bahwa kita hidup di negeri berpenduduk 

mayoritas muslim. Namun demikian, hal ini bukan berarti tidak adanya masalah 

dalam pelaksanaan tuntunan Islam oleh kaum muslimin khususnya dalam sisi 

aqidah. Karena jika dilihat lebih dalam, berbagai kepercayaan yang dianut oleh 

nenek moyang bangsa Indonesia lengkap dengan ritual-ritualnya, telah ikut masuk 

dan menodai kemurnian keislaman yang mereka anut.  

Kesyirikan yang dibalut dengan mengatasnamakan budaya pun telah 

mendarah daging. Berbagai bentuk pemujaan dan pengagungan, bahkan sampai 

pada tingkat meminta hajat kebutuhan atau meminta perlindungan kepada benda-

benda mati dan binatang yang diagungkan maupun tokoh tertentu dari kalangan 

manusia yang telah meninggal dunia. 

Bentuk keyakinan lain yang juga masih melekat pada masyarakat kita adalah 

kepercayaan terhadap kemampuan istimewa pada orang-orang tertentu di luar 

kebiasaan manusia pada umumnya. Dengan mengganti kemampuan istimewa 

tersebut dengan berbagai istilah seperti sakti mandraguna, ilmu kedigdayaan, 

kemampuan supranatural dan sebagainya. 
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Sebagian umat Islam tampaknya tidak lagi peduli bagaimana pandangan Islam 

terhadap hal ini. Karenanya tidaklah mengherankan jika banyak di antara mereka 

yang menggantungkan segala bentuk permintaan kepada sosok-sosok tersebut. 

Mulai dari meminta kesembuhan ketika sakit sampai menjadikan mereka tempat 

mengadu ketika terjadi prahara rumah tangga. Tak terhitung lagi mereka yang 

meminta diramalkan nasib dan peruntungan, juga yang meminta-minta saat jodoh 

tak kunjung tiba.  

Mendatangi dukun oleh mayoritas orang tidaklah dianggap dosa besar, 

bahkan sudah dianggap lumrah dan biasa.  Dengan alasan ikhtiar, masyarakat tak 

lagi peduli rambu-rambu larangan di dalam Islam. Padahal Rosululloh  telah 

memperingatkan dan memberikan ancaman keras agar kita tidak mendatangi 

dukun. Beliau  bersabda: 

 ََُُّ ََّكَفَرَِّبَاَّأُنحزَِلََّعَلىَّ َقُوَّفَ َقدح َّأََتىََّكاِىنا ََّفَصد  َّم دٍََّمنح
“Barangsiapa mendatangi dukun dan mempercayainya maka ia telah kafir terhadap 

risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ”  (HR. Abu Dawud). 

َلةٍَّ ََّلي ح َ َّأََتىََّعر افا ََّلَحَّتُ قحَْلحََّلُوََّصاَلة ََّأرحبَِعْيح ََّمنح
“Barangsiapa mendatangi dukun maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 

hari” (HR. Muslim) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Beragam sikap masyarakat dalam merespon persoalan hidup di dunia ini yang 

sangat kental dengan dunia klenik dan perdukunan sungguh sangat 

mengkhawatirkan. Para dukun dengan berbagai labelnya itu mendapatkan 

kedudukan terhormat, bahkan menjadi referensi dan wadah konsultasi beragam 

problema yang dihadapi.  

Aksi-aksi penipuan para dukun ini kerap masih samar di mata sebagian 

masyarakat. Padahal, tak mungkin ada dukun yang bisa melakukan aksinya tanpa 

menggunakan sihir. Jika tak menggunakan sihir maka para dukun itu tak akan bisa 

melakukan aksi-aksi mereka. Beragam trik dan kemampuan diluar kebiasaan 

manusia cukuplah menjadi bukti. Dari aksi kekebalan terhadap senjata tajam, tak 

terluka dengan memakan benda-benda tajam, berjalan di atas bara atau kobaran 

api, mampu menarik benda yang berkali lipat beratnya, dan masih banyak atraksi 

lainnya.  Termasuk pula membuat seseorang jatuh cinta atau sebaliknya membenci 

pihak yang diinginkan. Semua itu tak ragu lagi adalah bentuk-bentuk sihir dari para 

dukun durjana. Semua kemampuan itu mereka dapatkan setelah melakukan 

penyembahan kepada setan dengan ritual-ritual yang mereka rahasiakan. Sudah 

barang tentu ritual tersebut merupakan bentuk kesyirikan dan bagian dari 

kekufuran.   
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Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Baqoroh ayat 102:   

َْوَ  ََٱتَّب ُعوا ْ َت ۡتلُوا ا َِٰطيَُن  ي  ََٱلشَّ َِٰكوَّ ل  َو  َُٰو َُسل ۡيم  ر  ف  َك  ا َو ن  َۖ َٰو  َُسل ۡيم  َُمۡلِك َٰ َِٰطيَ لَع   ي  ََٱلشَّ ّلُِهون  َُيع  ْ ُروا ف  ك 
َ ۡحرَ َٱنلَّاس   َٱلّسِ

“Dan mereka (orang-orang Yahudi) mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan 

pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 

mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (dan tidak mengerjakan sihir), 

akan tetapi setan-setan lah yang kafir (karena) mereka mengajarkan sihir kepada 

manusia.” 

َّاْلحََّ ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقْ َلَِّمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

َّ
KHUTBAH KEDUA: 

َّاَلََّشرِيحَكَّلََّ َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَْارَك ا َّطَيِّْ ا ََّكِثي حر ا ا َََّححد  َّلِل ِو ُد مح ََّعْحُدهَّاْلَح ا َُُم د  َّ ََّأن  َهُد ُو،ََّوَأشح
 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Menghadapi tipu daya para dukun yang telah begitu merajalela di tengah 

masyarakat, setiap muslim wajib melakukan berbagai upaya agar tidak semakin 

banyak korban yang berjatuhan, di antara upaya tersebut adalah:  

 Yang pertama selalu menggantungkan setiap urusan dan meminta semua 

kebutuhan kepada Alloh  semata.  

Alloh  Maha Pemberi rizki. Dia-lah Yang Maha Pemberi semua kebutuhan 

dan mengatur segala urusan makhluk-makhluk-Nya. Oleh karena itu, hendaklah kita 

selalu meminta setiap kebutuhan kepada-Nya, baik kebutuhan besar maupun kecil. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Mu’min ayat 60: 

بُُّكُمََو ق ال َ ۡست ِجۡبَل ُكۡمََۚۡٱۡدُعوِنَٓر 
 
َأ

"dan Robb kalian berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan 

bagi kalian” 

Rosululloh  mengajarkan kita untuk selalu meminta kepada Alloh  dalam 

segala hal, dan Alloh  sangat suka diminta oleh hamba-Nya. 

َّيَ رُد ُُهَاَِّصفحر اَّ ََّْالر ُجُلَِّإَليحِوََّيَديحِوََّأنح ِييَِّإَذاََّرَف َتحح َِّإن َّالل َوََّحِييٌََّّكِرٌْيََّيسح   َخائَِْتَ ْيح
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“Sesungguhnya Alloh Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia sangat malu jika 

seorang hamba mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada-Nya lalu 

kembali dalam keadaan hampa.” (HR. at-Tirmidzi) 

Jika dalam diri setiap muslim telah tertanam pemahaman yang benar akan 

sifat-sifat Alloh  dengan ke-Maha Sempurnaan-Nya, maka tak akan ada lagi 

terlintas keinginan untuk meminta-meminta kepada dukun atau siapapun makhluk 

yang memang tidak layak dijadikan sandaran.   

 Yang kedua membiasakan diri kita dan mengajarkan anak-anak kita untuk 

selalu membaca dzikir dan doa yang diajarkan Rosululloh  dalam segala aktivitas.  

Di antara bentuk kesempurnaan ajaran Islam adalah tuntunan dzikir dan doa 

yang sangat lengkap dalam setiap aktivitas kita. Termasuk pula membaca dzikir-

dzikir untuk  meminta perlindungan kepada Alloh  dari gangguan makhluk-Nya.   

 Kemudian yang ketiga menjauhi tayangan TV atau bahan bacaan, terutama 

yang terkait dengan dunia mistik, klenik dan perdukunan.  

Efek negatif dari tayangan televisi saat ini tidak diragukan lagi. Gaya hidup 

glamor dan pergaulan tanpa batas-batas syariah dipertontonkan dengan begitu 

vulgar. Termasuk didalamnya adalah hal-hal yang mengotori akidah kita yang 

ditampilkan dalam berbagai film, sinetron dan program hiburan lainnya.  

Jurus-jurus kesaktian dan aksi-aksi para pendekar dalam berlaga telah 

membuat masyarakat semakin terpukau, dan tanpa sadar mereka menjadi korban 

pembodohan dan pendangkalan akidah oleh media.   Tentunya masih banyak upaya 

positif lainnya yang harus dilakukan. Termasuk penyuluhan yang gencar dengan 

berbagai media yang memungkinkan. Semua ini dengan tujuan agar masyarakat 

dapat hidup merdeka tanpa sihir dan perdukunan.    

Semoga Alloh  selalu melindungi kita, keluarga dan anak keturunan kita dari 

tipu daya sihir dan perdukunan, amiin..   

َُُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  ،َحَِ
َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَّ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ يحٌدََّمَِيحٌد.َوبَارِكح  َمَِّإن َكََّحَِ

َياِءَِّمن حُهمحََّواحأَلمحَواِتَّ ََّوالحُمؤحِمَناِتَّاأَلحح َ ِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َّلِلحُمسح ٌََّْقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد َعَواِت.اَلل ُهم َّاغحِفرح  ِإن َكََّسَِيح
َوانَِناَّال ِذيحَنَّ خح ََّلَناََّوِلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمنُ وحاََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوحٌفََّرِحيحٌم.َرب  َناَّاغحِفرح َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح   َسَْ ُقوحنَاَّبِاِلحِ

َِّإَمام ا. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح
ِخَرِةََّحَسَنة ََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّا ن حَياََّحَسَنة ََّوِفَّاآلح  لدُّ

.َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح
َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  ُسْحَحاَنََّربَِّكََّربِّ



165 
 

BAHAYA MELALAIKAN SHOLAT 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشحهَّ َهُدََّأنح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح َُُم دا ََّعْحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح  ُدََّأن َّ

َّتُ َقاتِوَِّ﴿ َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها ِلُمونََّّيَا َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾َواَل ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساء  َّرَِجاال ََّكِثري ا َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

ََّرِقيْ اَواحلََّ َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّأَعحَماَلُكمحَّ﴿.َّ﴾رحَحاَمَِّإن  ََّلُكمح ا.َُّيصحِلحح يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحال ََّسِديد 
ََّفاَزَّفَ وحز اََّعِظيم ا َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح َّ﴾َويَ غحِفرح

َّب ََّ ََّوَشر َّأَم ا ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُُم ٍد َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّاحلُُموحِرَّعحُد:
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح ُُحَدثٍَةَِّبدح  ُُحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Marilah kita bertakwa kepada Alloh  dalam segala hal, yaitu dengan 

melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Salah satu 

kewajiban agung yang Alloh  wajibkan kepada kita semua adalah sholat fardhu 5 

waktu dalam sehari semalam. Sholat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. 

Sholat juga merupakan amal ibadah pertama yang akan dihisab di hari kiamat kelak. 

Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ahmad, Rosululloh  bersabda: 

ََِّّإن ََّأو َلََّماَُُّيَاَسبَّ َّفَ َقدح ََّفَسَدتح َّأَف حَلَحََّوَأْنحََح،ََّوِإنح َّفَ َقدح ََّصُلَحتح ََّعَمِلِوََّصاَلتُُو،َّفَِإنح َخاَبَّبِِوَّالَعْحُدَّيَ وحَمَّالِقَياَمِةَِّمنح
 َّرََّوَخسَّ

“Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah 

sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan 

keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.”  

Oleh karena itu kaum muslimin rohimakumulloh, jangan sampai kita 

meninggalkan sholat yang fardhu, meremehkan kewajibannya atau menunda-nunda 

hingga terlewat dari batas waktunya. Ingatlah ayat Alloh  yang mengabarkan kita 

tentang penduduk neraka saqor ketika mereka nanti ditanya oleh para penghuni surga 

sebagaimana dalam firman Alloh  dalam surat al-Muddatsir ayat 42 dan 43: 

ٌَ   ٤٢َسَقَر َيا َسوََمُكۡى ِِف  ًَُصّوِيَ ٱقَالُواْ لَۡى ٍَُك ِي ۡ  ٤٣ ل
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“Apakah yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqor? Mereka menjawab: 

‘Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.”  

Perhatikanlah jawaban pertama mereka, ketika ditanya tentang apa yang 

menyebabkan mereka masuk ke dalam  neraka. Dosa yang mereka perbuat adalah 

meninggalkan sholat. Mereka tidak memulai jawaban dengan dosa-dosa lainnya. 

Selanjutnya barulah mereka berkata sebagaimana pada ayat berikutnya dalam 

surat  

al-Muddatsir ayat 44-47: 

ًِۡسِميَ ٱَولَۡى ٍَُك نُۡطعُِى   ۡ ََّا ََنُوُض َيَع  ٤٤ ل ُب بَِيوِۡم  ٤٥ ۡۡلَآئِِضيَ ٱَوُك ََّا ٍَُكّذِ ٌِ ٱَوُك تَىََٰا ٤٦ ّلِي
َ
ٰٓ أ   ٤٧ ۡۡلَِقيُ ٱَحَّتَّ

“Kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, kami suka membicarakan perkara 

yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari 

pembalasan hingga datang kepada kami kematian.” 

Selain itu, mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat dahsyat di akhirat. 

Ketika nanti mereka ingin bersujud kepada Alloh , mereka tak akan bisa 

melakukannya. Hal itu sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang meninggalkan 

sujud kepada-Nya sewaktu di dunia.  

Alloh  berfirman Qur’an surat al-Qolam ayat 42-43: 

ُجودِ ٱيَوَۡم يُۡكَشُف َعٌ َساٖق َويُۡدَعۡوَن إََِل  ۖٞ َوقَۡد ََكٍُواْ   ٤٢فَََل يَۡستَِطيُعوَن  لسُّ بَۡصٰرُُهۡى تَۡرَهُقُهۡى ذِهَّة 
َ
َخِٰشَعًة أ

ُجودِ ٱيُۡدَعۡوَن إََِل  ًُوَن  لسُّ ِ   ٤٣وَُهۡى َسٰو
“Pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka 

tidak mampu melakukannya. Pandangan mereka tunduk ke bawah dalam keadaan 

diliputi kehinaan. Sesungguhnya mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, 

padahal mereka dalam keadaan sehat, tetapi mereka enggan untuk bersujud.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sambutlah seruan Alloh . Jadilah hamba-Nya yang menegakkan sholat, ruku’, 

dan sujud kepada-Nya. Laksanakan perintah-Nya hanya karena berharap surga-Nya. 

Dia telah memerintahkan kita sebagaimana firman-Nya: 

 ْ وا ًُ قِي
َ
وَٰوةَ  َوأ َلٰوةَ َوَءاتُواْ  ٱلصَّ ْ وَ  ٱلزَّ ٰلِِعيَ َيَع  ٱۡرَلُعوا   ٤٣ ٱهرَّ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang (mukmin) 

yang ruku'.” (QS. al-Baqoroh: 43) 

Rosululloh  bersabda: 

َّاَلَّ اَّفَ َقدح ُتوبَة َُّمتَ َعمِّد  َّتَ َرَكََّصاَلة ََّمكح ا؛َّفَِإن ََّمنح ُتوبَة َُّمتَ َعمِّد  َِّمنحوَِّذم ُةَّاهللَِّتَ ت حرَُكن ََّصاَلة ََّمكح   بَرَِئتح

“Janganlah kamu meninggalkan satu sholat wajib dengan sengaja. Karena 

sesungguhnya barangsiapa yang meninggalkan satu sholat wajib dengan sengaja, maka 

ia telah terlepas dari perlindungan Alloh.” (HR. Ahmad) 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Berhati-hatilah! Jangan sampai kita mengakhirkan sholat secara sengaja karena 

meremehkan atau malas apalagi menunda-nunda sampai melewati batas waktunya. 

Alloh  memperingatkan dengan keras mereka yang melakukan demikian.  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Ma’un ayat 4 dan 5: 

ًَُصّوَِي  ٌَ ٱ  ٤فََويۡن  هِّۡو ِي   ٥ُهۡى َعٌ َصََلتِِهۡى َساُهوَن  َّلَّ
“Celakalah orang-orang yang sholat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari sholatnya.”  

Para sahabat Rosululloh  menafsirkan kata lalai dalam ayat ini dengan: 

‘mengakhirkan sholat hingga keluar dari waktunya’. Diriwayatkan dari Mush’ab bin 

Sa’ad bin Abi Waqosh , ia bertanya kepada ayahnya yang merupakan sahabat 

Rosululloh : 

َّال ِذيحََّّ)َّيَاَّأَبَ َتاُه:َّأَرَأَيحَتَّقَ وحَلَّاهللَِّ ُهوحَّ(َّ نََّصاَلِِتِمحََّساُىوحََّنَُّىمحََّعنح َك،َّلَِّلَيحَسَّذََّقَاَل:ََّّاَلَُُّيَدُِّثَّنَ فحَسُو؟َّ؟َّأَي َُّناأَي َُّناَّاَلََّيسح
ََّيِضيحَّ َاَُّىَوَِّإَضاَعُةَّالحَوقحِت،َّيَ لحُهوََّحَّت   َعَّالحَوقحتَِّإَّن 

“Ayah, bagaimana pendapatmu tentang firman Alloh ‘orang-orang yang lalai dari 

sholatnya’. Siapakah di antara kita yang tidak lalai dalam sholat? Siapakah yang tidak 

pernah berbicara dengan dirinya sendiri saat sholat?.” Sa’ad menjawab, “Bukan 

demikian maksudnya. Lalai di sini adalah menyepelekan waktunya. Ia remehkan 

sampai keluar dari waktunya.” (HR. Abu Ya’la) 

ََّوِإي َّ ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّاحآليَاِتََّوالذَِّّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ِكيحمَّاُكمح َّاْلَح ِر ََّوِمنحُكمحَِّمِنِّحََّّلََّ،ََّوتَ َقْ َّكح
َّ.ِحيحمَُّوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر َِّتاَلَوَتُوَِّإن َّ

KHUTBAH KEDUA: 
ََّكِثي حَّ ا َََّححد  َّلِل ِو ُد مح َِّفيحَّاْلَح َُّمَْارَك ا َّطَيِّْ ا ََّعْحُدهَّر ا ا َُُم د  َّ ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد ِو،ََّأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sesungguhnya tujuan dibangunnya masjid agar sholat jamaah ditegakkan di 

dalamnya, dimakmurkan oleh manusia dengan sholat, ibadah dan zikir kepada Alloh .  

Karena itu, bagi kaum laki-laki, kerjakanlah sholat lima waktu di masjid secara 

berjamaah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rosululloh , para sahabatnya  

dan kaum muslimin setelah mereka. Jika kita menyelisihi mereka atau terbelenggu oleh 

kemalasan, maka kita telah meniru sifat orang-orang munafik dan terancam dosa 

sebagaimana dikabarkan dalam hadis Rosululloh :  
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َّ َّيَ عحَلُموحَّأَث حَقُلَّالص اَلِةََّعَلىَّالحُمَناِفِقيح ِر،ََّوَلوح ََُّهَمحُتََّنََّماَِّفيحَََّّصاَلُةَّالحِعَااِءََّوَصاَلُةَّالحَفرح ْ حو ا،ََّوَلَقدح ََّح ِهَماََّلَتَ وحُُهَاََّوَلوح
َُّيَصلِّيَّ َّآُمَرَّالحُمَؤذَِّنَّفَ يُ َؤذَِّن،َُُّث َّآُمَرََّرُجال  َطِبَِّإََلَّقَ وحٍمَّيَ َتَخل ُفوحََّّبِالن اِس،َُُّث َّأَنحطَِلَقََّمِعيحََّأنح َُّحزُُمَّاْلَح َنَّبِرَِجاٍلََّمَعُهمح

 َّ.َعِنَّالص اَلِةَّفَُأَحرَِّقََّعَليحِهمحَّب ُُيوتَ ُهمحَّبِالن ارَِّ
“Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya 

dan sholat Subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat 

tersebut tentu mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak. Sungguh aku 

bertekad untuk memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan, lalu aku 

perintahkan seseorang mengimami sholat bersama orang-orang kala itu. Kemudian 

aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang laki-laki dengan membawa seikat kayu 

bakar untuk membakar rumah orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jamaah.” 

(HR. Bukhori dan Muslim) 

Kaum Muslimin Rohimakumulloh, 

Bersemangatlah pula dalam mengerjakan sholat sunnah rowatib. Perbanyaklah 

mengerjakannya. Sholat sunnah adalah salah satu amal sholih yang akan mendekatkan 

seorang hamba kepada Alloh .  

Rosululloh  bersabda, bahwa Alloh  berfirman: 

َِّإَِل َِّم اَّاف حتَ َرضحُتََّعَليحِو،ََّوَماَّيَ زَاُلََّعْحِديحََِّّإَِل ََّعْحِديحََّوَماَّتَ َقر َبَّ ٍءََّأَحب  َّأُِحْ وََُِّّبَايح  َّ.يَ تَ َقر ُبَِّإَِل َّبِالن  َواِفِلََّحَّت 

“Tidaklah hamba-Ku mendekat kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai 

daripada hal-hal yang Aku wajibkan kepadanya. Hamba-Ku juga tidak henti-hentinya 

mendekat kepada-Ku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga Aku mencintainya.” 

Akhirnya, mari kita berdoa kepada Alloh  agar Alloh menolong kita dalam 

mengingat-Nya, bersyukur kepada-Nya, dan beribadah dengan baik kepada-Nya. 

 

َُُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  .َحَِ
َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمَّ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ يحٌدََّمَِيحٌد.َوبَارِكح  َوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحلَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنيح َّلِلحُمسحِلِميح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

ََّلَناََّوِلَّ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن كََّرب  َناَّاغحِفرح َاِنََّواَلََّْجحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالل ا َمح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسَْ ُقوحنَاَّبِالحِ ََّرِحيٌم.خح ٌٌ  ََّرُءو
َِّإَمام ا. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخَرِةََّحَسَنة ََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.رََّ ن حَياََّحَسَنة ََّوِفَّاآلح  ب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َّ.َ َّاحلَعَلِميح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِليح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  ُسْحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
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MUROQOBATULLOH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َُّشُروحِرَّأَن حُفِسنَاََّوَسيِّئَاِتَّأَعحمَّ ِإن َّ تَ غحِفرُُهََّونَ ُعوحُذَّبِاهلِلَِّمنح َتعِي حنُُوََّونَسح َمحَدَّهلِلَََّنحَمُدهََّونَسح َّ الِنَااْلح َّيَ هحِدِهَّاهللََّفالَُّمِضل َّلَوُ،ََّوَمنح َمنح
 َوأَشحَهُدَّأَنحَّالَّإِلََوَِّإال َّاهللََّوححَدهَّالََّشرِيحَكَّلَوُ،ََّوأَشحَهُدَّأَن َُّمَُم داََّعبحُدهََّوَرُسوحلُوَُّيُضحِللحََّفالََّىاِدَيَّلَوُ،َّ

ِلُمونَّ َِّإال ََّوأَن حُتمحَُّمسح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن   .يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن حُهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاَّوََّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َِّمنح َّال ِذيََّخَلَقُكمح ِنَساًءَّات  ُقواََّرب ُكمح

ََّرِقيًبا  .َوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح
َّآمَّ َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّاهللََّيَا َّيُِطعح ََّوَمنح َُّذنُوَبُكمح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َُّنوا

ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح
َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى ُمَُم ٍد

َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح
Kaum muslimin rohimakumulloh, 

Salah satu penyebab terbesar yang menjerumuskan manusia ke dalam 

kemaksiatan adalah lemahnya rasa muroqobatulloh dalam dirinya. Muroqobatulloh 

adalah keyakinan seorang hamba akan pengawasan Alloh  pada dirinya dalam 

seluruh keadaannya, baik ketika ia sendiri maupun bersama orang lain. 

Muroqobatulloh berarti keimanan bahwa Alloh  mengetahui seluruh keadaan 

serta perbuatan hamba-hamba-Nya baik yang lahir maupun batin.  

Setiap orang tentu saling berbeda tingkat muroqobahnya, dan kita dapat 

mengukur berapa besar kadar muroqobatulloh pada diri kita masing-masing. 

Cobalah kita perhatikan ketika kita sedang berada di dalam masjid melaksanakan 

ibadah dan mendekatkan diri kepada Alloh  dengan khusyu’. Bandingkan dengan 

keadaan ketika kita berada di pasar, mall, atau di tempat umum lainnya yang jauh 

dari suasana ibadah.  

Demikian pula yang kita rasakan ketika sedang bersama orang-orang atau 

kawan-kawan yang sholih, mendengarkan untaian nasihat mereka dan melihat 

teladan nyata berbagai bentuk kebaikan. Bandingkan hal itu dengan saat kita dalam 

kesendirian atau ketika berada di tengah orang-orang yang terbiasa lalai dan jauh 

dari nilai-nilai ketakwaan.   
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Pada kondisi yang pertama, kita dapat merasakan betapa Alloh  begitu dekat 

dengan kita. Kita juga merasakan betapa Dia senantiasa mengetahui dan mengawasi 

seluruh gerak-gerik hamba-Nya tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Hal ini 

menjadikan kita begitu takut untuk melanggar larangan-Nya, tidak mematuhi 

perintahn-Nya atau mendurhakai-Nya. 

Sedangkan pada kondisi kedua seringkali dengan mudah kita terjatuh pada 

berbagai bentuk maksiat. Pandangan mata yang tak terjaga, ucapan lisan yang 

sering terkotori oleh perkataan dusta dan sia-sia, atau berbagai perilaku negatif 

yang terkadang tak disadari menjadi biasa kita lakukan.   

Lalu, bagaimanakah cara meningkatkan muroqobatulloh pada diri kita? Hal 

paling utama yang harus senantiasa kita lakukan adalah berdoa kepada Alloh  

meminta tambahan hidayah dan ketakwaan. Karena Dia-lah al-Hadi (Maha Pemberi 

Hidayah) yang memberikan hidayah kepada hamba-Nya. 

Renungkanlah doa yang selalu kita baca ketika membaca surat al-Fatihah 

dalam sholat kita: “Ihdinas shirotolmustaqim” (Ya Alloh, berilah kami petunjuk 

meniti jalan yang lurus).  

Perbanyaklah doa yang Rosululloh  ajarkan, di antaranya:  

َُدىََّوالت َُّقى أَُلَكَّاْلح ََّأسح  َوالحَعَفاَفََّوالحِغَنََّّالل ُهم َِّإِّنِّ
“Ya Alloh, aku memohon kepada-Mu hidayah, ketakwaan, sifat ‘iffah (keterjagaan 

diri dari maksiat), dan kecukupan”. (HR. Bukhori dan Muslim)  

Atau berdoa: 

ميَاَنََّوَزي ِّنحُوَِّفَّقُ ُلوبَِنا،َّ َناَّاْلحِ َِّإَلي ح َعلحَناَِّمَنَّالر اِشِدينَّاَلل ُهم ََّحبِّبح َياَن،ََّواجح َرََّوالحُفُسوَقََّوالحِعصح َناَّالحُكفح   وََكرِّهحَِّإَلي ح
“Ya Alloh, jadikanlah kami mencintai keimanan, dan hiasilah hati kami dengannya, 

serta jadikanlah kami membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, serta 

jadikanlah kami orang-orang yang mendapat petunjuk” (HR. Bukhori, Nasa’i dan 

Hakim) 

Kemudian, upaya tadabbur berupa perenungan akan kesempurnaan sifat-sifat 

Alloh  harus senantiasa kita lakukan. Perkuatlah keimanan bahwa Alloh Maha 

Hidup (al-Hayyu) dengan kehidupan yang sempurna dengan seluruh kesempurnaan 

ilmu, pendengaran, penglihatan, kekuasaan, kehendak, rahmat, dan perbuatan-Nya. 

Dia Maha Hidup tanpa sedikitpun sifat kekurangan dan cela. Dia tak pernah lengah, 

tak mengantuk ataupun tidur.   

 

Alloh  berfirman dalam al-Qur’an: 

َوُُّلَلُُٱ ٌُ ُإََِلُ ًَ َٰ وُم ُٱُۡلَحُيٱََلُٓإَِل ُخُذهُُُۡلَقيي
ۡ
ُ ُۥََلُتَأ ََلُىَۡومٞ  ِسَيثَُٞو
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“Alloh, tidak ada ilaah (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi 

terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur”. (QS. al-

Baqoroh: 255) 

Yakinlah bahwa Alloh  mengetahui segala yang tersimpan di dalam dada 

manusia sebelum mereka mengutarakannya. Dia mengetahui segala rahasia yang di 

sembunyikan oleh hati manusia. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Qof ayat 16: 

اُ  وَُٱَولََقۡدَُخلَۡقَي نَسَٰ ُُِۡۡلِ َناُتُوَۡسوُِسُةًِ ۡعلَُمُ ًُُُۦَوَن ُس ۡتِلُُُۥ َنۡف ِنۡوَُح ًُِ ََِلۡ ۡقَرُبُإ
َ

ُوُأ دُِٱَوََنۡ  ١٦ُلَۡورِي
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 

dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya.”  

Yakinlah pula bahwa Alloh  mendengar setiap ucapan lisan kita dan akan 

memperhitungkannya. Sebagaimana firman Alloh : 

ٞدُ ًَُِۡرقِيٌبَُعتِي ي ََُلَ ِنوُقَۡوٍلُإََِل ُظُ   ١٨َناُيَۡلفِ
“Tidak ada suatu kata yang diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat 

pengawas yang selalu siap mencatat.” (QS. Qof: 18) 

Yakinlah pula bahwa Alloh  melihat kita dan setiap gerak-gerik yang kita 

lakukan, sebagaimana dalam Qur’an surat asy-Syu’aro ayat 218-220: 

يٱ نَيَُتُقوُمََُُّلِ ََٰكُِح ى َتَكُِِفُ   ٢١٨يََر يوَُٱَوَتَقلي ِجِد ًُُ  ٢١٩ُلَسَٰ َ َوُُۥإِى عُُٱٌُ َعلِيمُُٱُلَسِهي   ٪٢١ُۡل
“Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk shalat di malam hari seorang diri. 

Dan (melihat pula) perubahan gerakan badanmu di antara orang-orang yang sujud 

dan shalat bersamamu. Sesungguhnya Dia adalah Dzat yang Maha mendengar lagi 

Maha mengetahui.” 

Semoga Alloh  senantiasa memberikan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita 

semua dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya. Amiin 

 

ِكيحِم،ََّوتَ قَََّّبَاَرَكَّاهللَُّ َّاْلَح ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح ََّوِمنحُكمحَِّلح ب َلَِّمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 
KHUTBAH KEDUA: 

َّطََّ ََّكِثي حًرا َََّححًدا َّلِل ِو ُد مح ََّعبحدَُّاْلَح َُّمَُم ًدا ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَبارًَكا هَّيًِّبا
 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Rosululloh  telah memerintahkan kita agar senantiasa memperkuat 

muroqobatulloh dalam setiap keadaan, di manapun dan kapanpun kita berada. 

Itulah takwa yang harus terpatri dalam diri, kokoh menghunjam dalam jiwa. 

  ُلٍقََّحَسنََّسَنَةَََّتحُهَهاََّوَخاِلِقَّالن اَسَِّخََُّحيحثَُماَُّكنحَتََّوأَتحِبِعَّالس يَِّئَةَّاْلحَََّّت ِقَّاهللََّاَِّ

“Bertakwalah kepada Alloh di manapun engkau berada. Iringilah setiap keburukan 

dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan 

akhlak yang baik” (HR. Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi)   

Kemudian, renungkanlah pula ayat-ayat al-Qur’an yang menjelaskan sifat-sifat 

Alloh  khususnya yang terkandung pada nama-nama-Nya seperti al-‘Alim (Maha 

Mengetahui), as-Sami’ (Maha Mendengar), al-Bashir (Maha Melihat), ar-Roqib 

(Maha Mengawasi) dan asy-Syahid (Maha Menyaksikan). 

Alloh  mengabarkan tentang ilmu-Nya yang sempurna dan meliputi segala 

sesuatu baik hal besar maupun kecil. Oleh karena itu hendaknya kita mengimani 

kesempurnaan ilmu-Nya, sehingga kita beriman kepada-Nya dengan keimanan yang 

benar, bertakwa kepada-Nya dengan takwa yang sebenarnya, dan senantiasa 

merasakan pengawasan-Nya.   

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ  ،َحَِ
ََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ يحٌدََّمَِيحٌد.َوبَارِكح َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  ُمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

َّ َواِت ََّواحأَلمح ُهمح َِّمن ح َياِء َّاأَلحح ِمَناِت ََّوالحُمؤح َ ِمِنْيح ََّوالحُمؤح ِلَماِت ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َِّللحُمسح َّاغحِفرح ََّقرِيحٌبَّاَلل ُهم  يحٌع ََّسَِ ِإن َك
يحَّ َعَواِت.َمُِ  ُبَّالد 

َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ميح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاْلحِ خح ََّلَناََّوْلِِ  َرُءوحٌفََّرِحيحمٌَََّّنَّآَمنُ وحاََّرب  َناَِّإن كََّرب  َناَّاغحِفرح
َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحَّ ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.ََّرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  ُْيٍ

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َّ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  َّ.ُسبحَهاَنََّربَِّكََّربِّ
َّ ُدَّهلِلََّربِّ مح َ.َواْلَح  احلَعَلِمْيح
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PETA PERTARUNGAN ABADI 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َلُو،ََّوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرُسْولُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيَّ

َِّإال ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونَّ َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن  َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن ُْهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاَّوََّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّ ِنَساًءَّات  ُقواََّرب ُكْمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن َْهاََّزْوَجَهاََّوَبث 

ََّوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلْوَنَِّبِوََّوْاأَلْرَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا
َّآمَّ َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّاهللََّيَا َّيُِطْع ََّوَمْن َُّذنُوَبُكْم ََّلُكْم ََّويَ ْغِفْر ََّأْعَماَلُكْم ََّلُكْم َُّيْصِلْح ََّسِديًدا. َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َُّنوا

ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما
ََّأْصَدَقَّاْلَِْدْيِثَِّكَتاُبَّاهلِل،ََّوَخي َْرَّاْْلَْدِيََّىْدُيَُّمَُم ٍدََّصل ى َّْاألُُمْوِرَُُّمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َََّّفِإن  اهلُلََّعَلْيِوََّوَسل َم،ََّوَشر 

َّأَم اَّبَ ْعُد:َّ.ُُمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضاَلَلٍةَِّفَّالن ارَِّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Di dalam al-Qur’an, Alloh  telah sangat detail menjelaskan berbagai upaya 

setan dalam melancarkan permusuhannya kepada manusia. Firman Alloh :  

َِِفََٱنلَّاِسَََوِنوََ ََِنوَيَُجَِٰدُل ََٱّللَّ رِيٖد َنَّ ََشيرَطَٰٖو َُُكَّ ََويَتَّتُِع َِعلرٖم ِ ًََُُلتَِب٣ََةَِغۡير ىَّ
َ
َأ ًِ ًََُۥَعلَير ىَّ

َ
َفَأ ُه َّلَّ ََ َۥَنوَتَ

ًَُ ََعَذاِبََۥيُِضلُّ ِديًَِإََِلَٰ ٍر عِۡيََِويَ  ٤ََٱلسَّ

“Dan diantara manusia ada yang berdebat tentang Alloh tanpa ilmu yang shohih dan 

hanya mengikuti para setan yang durhaka. Alloh telah menetapkan terhadap setan 

ini bahwa ia akan menyesatkan setiap orang yang mengikutinya, dan akan 

membawanya menuju azab Jahannam yang menyala-nyala.” (QS. al-Hajj: 3-4) 

Iblis dan bala tentaranya akan terus melakukan berbagai upaya makar kepada 

manusia yang intinya berupa penggelinciran ke dalam dosa, penjerumusan ke 

lembah nista, dan penyesatan ke jalan yang bathil. Tekad bulat yang terpancar dari 

kedengkian mereka sebagaimana terucap dalam sumpah Iblis bukanlah bualan dan 

omong kosong belaka. Dijelaskan dalam firman Alloh  surat al-Hijr ayat 39: 

َِِفَ مر ٍُ َ َل َزّيََِنَّ
ُ
ۡرِضَََل

َ َعِنَيََٱَلر ۡجر
َ
َأ مر ٍُ َِيَيَّ غر

ُ
 ٣٩ََوََل
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“Pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka 

bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya.”  

ََُۖۡثمََّ ٍِمر ِ َوََعوََشَهآئِل ٍِمر يرَمَٰيِ
َ
َأ َوََعور ٍِمر فِ

ََخلر ََوِنور ٍِمر يرِدي
َ
َأ ِ مَّنِۢوََبنير ٍُ  ٓأَلتِيَيَّ

“Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari 

kanan dan dari kiri mereka.” (QS. al-A’rof: 17) 

Peta pertarungan telah mereka buat dan rancang sedemikian rupa. Manusia 

yang tidak memahaminya pastilah dapat dengan mudah mereka taklukkan. Bala 

tentara pun mereka siapkan, lengkap dengan tugas-tugas khususnya. Setiap jalan 

dan kesempatan mereka jadikan peluang untuk meraih kesuksesan dalam 

pertarungan ini, cita-cita yang dengannya tegak panji permusuhan abadi, 

menghempaskan manusia ke lembah Jahannam untuk menemani mereka bersama-

sama menjadi bahan bakar neraka kelak.   

Satu persatu strategi pun mereka terapkan. Bujuk rayu pun mereka mainkan. 

Berbagai tindakan nista pun berubah menjadi begitu mulia. Aksi-aksi bejat dan 

kemaksiatan tidak lagi dijauhi, malah sudah dirasa begitu mengasyikkan. Rasa takut 

dan malu sudah terhempas perlahan hilang dari diri manusia bersamaan dengan 

dominasi hawa nafsu. 

Api perseteruan antar manusia mereka sulut dan kobarkan. Darah manusia 

yang tertumpahkan, kehormatan diri yang tercabik-cabik, nyawa melayang tanpa 

harga, ikatan tali persaudaraan sesama muslim yang lepas terburai, rumah tangga 

yang pecah berantakan, anak yang tak lagi pandai berbakti, perampasan harta 

semena-mena, aksi-aksi ketamakan dengan memakan harta haram, semua itu 

menjadi bagian dari keberhasilan setan dalam upaya menjerumuskan kita, umat 

manusia. 

Dampak dari tipu daya dan makar setan tersebut terlihat nyata. Ajaran Islam 

tak lagi diindahkan oleh sebagian besar manusia. Perkara haram dan terlarang 

sudah menjadi hal rutin yang dilakukan. Rasa takut pada kedahsyatan siksa neraka 

sudah sangat jarang dirasakan. Kelopak mata yang tak lagi mudah meneteskan air 

mata penyesalan akibat perbuatan dosa. Jiwa yang tak lagi merasakan kerinduan 

untuk bertaqorrub kepada Alloh . Semua sudah menjadi fenomena sangat umum 

yang dirasakan masyarakat, menjadi tanda dari hati yang telah keras membatu.      

Aneka rupa bentuk tipuan yang memperdaya juga menjadi senjata ampuh 

mereka, lengkap dengan janji manis dan iming-iming menghanyutkan. Was-was 

berupa fikiran negatif, takut miskin, kesedihan dan keraguan tak ketinggalan 

mereka hembuskan kedalam jiwa manusia. Kebatilan bukan hanya dibungkus rapat 

tak terlihat, bahkan dipercantik hingga berubah rupa menjadi indah dan elok di 

pandangan mata. 
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Akal sebagai komponen yang sangat penting bagi manusia, seharusnya 

digunakan untuk meraih dan meniti jalan Islam yang lurus nan mulia, tak 

ketinggalan menjadi sasaran yang mereka lumpuhkan hingga tumpul tak lagi 

berfungsi.     

 Lubang-lubang jebakan pun mereka siapkan. Banyak manusia yang telah 

mereka kuasai dan taklukkan. Sejak yang dijadikan lupa dan lalai dari zikrullah 

sampai yang dirasuki dan dirusak sepanjang hidupnya. Bahkan tidak tanggung-

tanggung mereka pun memerintahkan manusia untuk kafir kepada Alloh, dan lantas 

kelak di akhirat mereka akan berlepas diri dari seruan kufur ini.     

يرَطَٰوَََِلَهَثلَِ نَسَِٰوََٱلشَّ ِ
َقَاَلَلِۡلر ُفرَرإِذر َخاُفََٱكر

َ
َٓأ َةَرِٓيءَّٞنِيَكَإِّّنِ اََكَفَرَقَاَلَإِّّنِ ََفَلَهَّ ََٱّللَّ  ١٦ََٱلرَعَٰلَِهنيَََربَّ

“Seperti (bujukan) setan ketika mereka berkata kepada manusia: "Kafirlah kamu!", 

maka ketika manusia telah kafir, ia berkata: "Sesungguhnya aku berlepas diri dari 

kamu karena aku takut kepada Alloh, Tuhan semesta alam". (QS. al-Hasyr :16) 

Untuk meraih kesuksesan lebih besar, pola kaderisasi pun dirancang oleh Iblis 

dan setan bala tentaranya. Bahkan ini menjadi sebuah agenda yang dikawal 

sepanjang masa. Sebagai tulang punggung agama mereka, sihir pun mereka titahkan 

kepada agen-agen loyalis dari kalangan manusia. 

Alloh  berfirman dalam al-Qur’an surat al-Baqoroh ayat 102: 

َ َمَُٰوََوَلَِٰكوَّ َيَِٰطنيَََوَناََكَفَرَُسلَير رَََٱنلَّاَسََكَفُرواَُْيَعّلُِهََنََٱلشَّ حر  َٱلّسِ

“Padahal Sulaiman tidak kafir (dan tidak mengerjakan sihir), akan tetapi setan-

setan lah yang kafir (karena) mereka mengajarkan sihir kepada manusia”  

 َ َيَِٰطنيََِإَونَّ ٍِمَرَٱلشَّ ِ َِلَآئ ور
َ
َأ َُحََنَإََِلٰٓ  َََلُ

“Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya dari kalangan 

manusia agar mereka membantah kalian” (QS. al-An’am:121) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Para dukun dan tukang sihir sudah pasti beraksi dengan mengikuti peta 

pertarungan yang memang sudah dirancang. Aneka bentuk sihir pun ditebarkan, 

lengkap dengan jampi atau mantera sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Banyak sudah korban berjatuhan. Tapi, yang lebih dahsyat dari semua itu adalah 

para pelaku, dan pengguna jasa sihir yang telah terjatuh dalam kesyirikan dengan 

mempersembahkan berbagai ibadah kepada setan. 

 

َّ َِّبَا ََّوِإياُكْم َّاْلَكِرْْي،ََّونَ َفَعِِنْ ََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقْرآِن ََّوِمْنُكْمَّبَاَرَكَّاهلُلَِّلْ َّاْلَِْكْيم،ََّوتَ َقبلَِّمِِنْ َّْاآليَاِتََّوالذْكِر َِّمَن ِفْيِو
 ِتاَلَوَتُوَِّإنُوَُّىَوَّاْلَغُفْوُرَّالرِحْيم.
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KHUTBAH KEDUA: 

َِّفيِو، َّطَيًِّباَُّمَبارًَكا ََّكِثريًا َََّحًْدا َّلِل ِو َّاَلََّشرِْيَكََّّاْلَْْمُد َِّإال َّاهلُلََّوْحَدُه َِّإَلَو َّاَل ََّأْن ََّعْبُدهََّأْشَهُد َُّمَُم ًدا ََّأن  َلُو،ََّوَأْشَهُد
 َوَرُسْولُُوَّاَلََّنِب َّبَ ْعَدُه.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

 Dalam menghadapi pertarungan ini, Alloh  telah memberikan tuntunan 

kepada manusia agar tidak terjatuh dalam tipu daya musuh abadi mereka. Pesan 

yang telah Alloh  sampaikan kepada manusia pertama Nabi Adam , sebelum 

beliau menjalani kehidupan di dunia ini. Alloh  berfirman: 

ََٱتََّتعَََفَهِوَ ََقَٰ ََوََّلَيَشر َداَيَفَََلَيَِضلُّ ََلَُ  ١٢٣ٌُ رِيَفَإِنَّ
َرَضََعوَذِلر عر

َ
َأ هََُۥَوَنور َرَمََۥَنعِيَشٗثََضيٗٗكََوََنرُُشُ يَ

ََٱلرقَِيََٰهثِ ََمَٰ عر
َ
  ١٢٤أ

“Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, pasti ia tidak akan sesat dan tidak akan 

celaka. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya 

baginya penghidupan yang sempit, dan akan Kami kumpulkan mereka pada hari 

kiamat dalam keadaan buta." (QS. Thoha: 124) 

Waspada dan berhati-hatilah wahai para hamba yang beriman! Pegang erat-

lah kemurnian Islam. Sikap istiqomah kita di jalan Islam akan sangat menentukan 

peta pertarungan dan perjalanan yang masih penuh liku. Tentunya, ini menjadi 

sebuah perjuangan yang akan menentukan hidup kita, kini dan nanti.  

 ا.مَّإن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيَآي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِليَّْ
ْيٌد.ََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن كَّ ْيٌدََّمَِ  َحَِ

ْيٌدََّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىيَّْ  َمَِّإن َكََّحَِ
ْيٌعََّقرِْيٌبََّمُِْيُبَّالد ْعَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَََّواْلُمْؤِمنَاِتَّاأَْلْحيَاِءَِّمن ُْهْمََّواألَْموَاتَّ َّ.إِن َكََّسَِ

 َواْلَعَفاَفََّواْلِغََن.اَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّاْْلَُدىََّوالت َُّقىَّ
.َّاَلل ُهم َِّإن اََّنْسأَُلَكَّالث َباَتَِّفَّْاألُُمْوِر،ََّوَنْسأَُلَكََّعزِْْيََةَّالرُّْشِد،ََّوَنْسأَُلَكَُّشْكَرَّنِْعَمِتَكَّيََّ  اََّأْرَحَمَّالر اَِحِْْيَ

نْ َياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناَّ  َعَذاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َناَِّإن َكَّأَْنَتَّالت  و اُبَّالر ِحْيُم.  َرب  َناَّتَ َقب ْلَِّمن اَِّإن َكَّأَْنَتَّالس ِمْيُعَّاْلَعِلْيُم.ََّوُتْبََّعَلي ْ
َّاْلَعلََّ ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ

ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ِمْْيَ.ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ
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BERBAKTI KEPADA KEDUA ORANG TUA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرسَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  وحلُوََُّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ َِّإال ََّوأَن حُتمحَُّمسح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن   . يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن حُهَماَّرَِجااًلَّكَّيَاَّأَي َُّهاَّ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َِّمنح َّال ِذيََّخَلَقُكمح ِثريًاََّوِنَساًءَّالن اُسَّات  ُقواََّرب ُكمح

ََّرِقيًبا  .   َوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح
َّ َّأَي َُّها ََّومَّيَا َُّذنُوَبُكمح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّاهلَلَّال ِذيَن َّيُِطعح نح

ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح
َّالحََّ ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي دح

َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح َُُّمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada 

kedua orang tua (birrul walidain). Islam sangat menekankan kita semua untuk 

memuliakan dan menghormati kedua orang tua.  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Isro’ ayat 23-24: 

ٓ إِيااهُ  َّلا َتۡعُبُدٓواْ إَِّلا
َ
ِ  َوقَََضٰ َربَُّك أ يۡنِ َوب ا َيۡبوَُغنا ِعنَدَك  ٱۡهَوِِٰلَ ُهَما فَََل َتُقن  ٱۡهِمَبَ إِۡحَسًٰناۚ إِما ۡو لِِكَ

َ
َحُدُهَمآ أ

َ
أ

ا  اُهَما قَۡوَّلا َلرِيما ّفّٖ َوََّل َتۡنَهۡرُهَما َوقُن ل
ُ
اُهَمآ أ ّلِ لَُهَما َجَناَح  َوٱۡخفِۡض  ٢٣ل ُهمَ َوقُن راّبِ  ٱلراۡۡحَةِِمَن  ٱذلُّ  اٱۡرَۡحۡ

ا    ٢٤َلَما َرباَياِِن َصغِريا

“Tuhan-mu telah memerintahkan agar kalian jangan menyembah selain Dia dan 

hendaklah kalian berbakti pada ibu bapak kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah 

seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam 

pemeliharaan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada 

keduanya perkataan “ah”, janganlah kalian membentak mereka dan ucapkanlah 

kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah diri kalian terhadap mereka 

dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah doa: “Wahai Robbku, kasihilah mereka 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil.”  
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Ayat tersebut jelas sekali menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang 

tua hukumnya wajib di dalam Islam. Terkait ayat tersebut, Imam al-Qurtubi  

menjelaskan bahwa Alloh  memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah dan 

mengEsakan-Nya. Alloh  juga menjadikan perintah berbakti kepada kedua orang 

tua disandingkan dengan perintah bertauhid kepada-Nya, sebagaimana 

berterimakasih kepada kedua orang tua juga merupakan wujud syukur kepada 

Alloh .  

Selain keagungan yang ditunjukkan oleh ayat tersebut, berbakti kepada kedua 

orang tua juga memiliki banyak keutamaan. Mari kita renungkan berbagai 

keutamaan tersebut yang di antaranya adalah: 

 

Pertama, berbakti kepada kedua orang tua adalah amal yang paling utama 

setelah mendirikan sholat. 

Diriwayatkan dari Abdulloh bin Mas’ud , ia berkata: 

َّالحَعَمِلَّأَفحَضُل؟َّ:اهللَََِّّسأَلحُتََّرُسوحلَّ َقاِِتَاَقاَل:اََّ َأيُّ َّالحَواِلَديحنََّقاَل:َّ قُ لحُت:ُُث ََّأيٌّ؟  لص اَلُةََّعَلىَِّمي ح   ُُث َِّبرُّ
َهاُدَِّفََّسِبيِلَّالل وَِّاَََّقاَل:  قُ لحُت:ُُث ََّأيٌّ؟َّ  ْلِح

“Aku pernah bertanya kepada Rosululloh , ‘Wahai Rosululloh, amal apakah yang 

paling utama?’ Beliau  menjawab, ‘Sholat tepat pada waktunya.’ Aku bertanya, 

‘Lalu apalagi?’ Beliau  menjawab, ‘Berbakti kepada kedua orang tua.’ Aku 

bertanya lagi, ‘Lalu apa lagi?’ Beliau lalu menjawab, ‘Berjihad di jalan Alloh.”  

(HR. Bukhori) 

Rosululloh  menerangkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah 

amal paling utama setelah sholat, yang merupakan dasar Islam yang paling mulia di 

mana dalam hadis ini diurutkan dengan kata sambung tsumma (kemudian), yang 

menunjukkan tingkatan hukumnya berurutan setelah hukum yang sebelumnya. 

 

Kedua, ridho kedua orang tua adalah penyebab untuk mendapatkan 

keridhoan Alloh , dan kemurkaan mereka merupakan sebab utama seseorang 

mendapatkan kemurkaan Alloh . Hal ini sebagaimana dalam hadis Rosululloh :  

 .الحَواِلَديحنَّرَِضاَّالل ِوَِّفَّرَِضاَّالحَواِلَديحِنََّوَسَخُطَّالل ِوَِّفََّسَخِطَّ
“Keridhoan Alloh terletak pada keridhoan kedua orang tua, dan kemurkaan Alloh 

terletak pada kemurkaan kedua orang tua”. (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim) 

Alloh  dan Rosul-Nya memerintahkan kita untuk birrul walidain  sebagai 

sebuah amal sholih yang sangat mulia, dan sebaliknya Alloh  melarang untuk 

durhaka kepada keduanya.  
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Dari Mughiroh bin Syu’bah  bahwa Rosululloh  bersabda: 

ُم َهاتَّ َِّقيَلََّوَقالََّّ،َوَوأحَدَّالحبَ َناتََّّ،ِإن َّالل َوََّحر َمََّعَليحُكمحَُّعُقوَقَّاألح ًعاََّوَىاِت،َّوََكرَِهََّلُكمح  وََكث حَرَةَّالسَُّؤالََّّ،َوَمن ح
 .الحَمالََّوِإَضاَعَةَّ

“Sesungguhnya Alloh  mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, 

mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan pemberian dan banyak 

menuntut, dan Dia tidak menyukai kalian banyak bicara yang mengada-ada, banyak 

bertanya, dan menyia-nyiakan harta”. (HR. Bukhori dan Muslim) 

Sungguh suatu perbuatan nista di mana saat ini kita dengar dan kita saksikan 

ada anak yang tega membunuh orang tuanya, atau dengan begitu mudah menghina 

dan berseteru bahkan menuntut orang tua dengan berperkara di pengadilan. 

Tidakkah mereka menyadari bahwa Alloh  telah memilihkan rahim seorang ibu 

sebagai tempat mereka menetap selama 9 bulan, begitu bijaksananya seorang ibu 

yang rela merawat buah hatinya sekalipun hal itu menyengsarakan dirinya. 

Ketahuilah bahwa perbuatan durhaka kepada orang tua termasuk salah satu 

dosa besar. Rosululloh  bersabda:  

َراُكَّبِاهلِلََّوُعُقوحَّالحَكَبائُِر:َّاََّ شح َّْلحِ ِسََّوالحَيِميح  سََّّالحَغُموحَُّقَّالحَواِلَديحِنََّوقَ تحُلَّالن  فح

“Dosa-dosa besar yaitu : (1) Berbuat kesyirikan atau menyekutukan Alloh, (2) 

durhaka kepada kedua orang tua, (3) membunuh jiwa, dan (4) sumpah palsu.”  

(HR. Bukhori) 

Selain berdosa besar, para pendurhaka kepada orang tua akan disegerakan 

hukumannya di dunia sebagaimana Rosululloh  bersabda:  

“Tidak ada satu dosa pun yang lebih patut untuk Alloh segerakan hukumannya 

terhadap pelakunya di dunia, di samping hukuman yang disiapkan untuknya di 

akhirat, daripada tindak kezoliman dan durhaka kepada kedua orang tua.” (HR. 

Bukhori, Thobroni dan Hakim) 

 

Yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua menjadi sebab panjangnya usia 

dan melimpahnya rezeki. Rosululloh  bersabda: 

ََّواِلَديحوَِّ رِِهََّويُ َزاَدََّلُوَِِّفَِّرزحِقِوَّفَ لحَيبَ ر  ََّلُوَِِّفَُّعمح َُُّيَد  ََّسر ُهََّأنح ََّولحَيِصلحََّرِِحَوَََُّّمنح
“Barangsiapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka 

hendaklah berbakti kepada kedua orang tuanya serta menyambung tali 

silaturahmi.” (HR. Ahmad) 

 

Empat, berbakti kepada kedua orang tua menjadikan pelakunya memiliki doa 

yang mustajab. Umar bin Khottob  meriwayatkan bahwa Rosululloh  bersabda: 



180 
 

“Akan datang kepada kalian Uwais bin ‘Amir al-Qorni bersama serombongan 

musafir dari negeri Yaman yang berasal dari daerah Murod kemudian berdiam di 

daerah Qorn. Dia diuji oleh Alloh dengan penyakit kusta di sekujur tubuhnya 

kemudian sembuh kecuali tinggal bercakan sebesar dirham di tubuhnya. Dia 

mempunyai ibu dan sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah dalam 

doanya tentu Alloh akan mengabulkannya. Jika kalian mampu agar dia 

memohonkan ampun kepada Alloh untuk kalian, maka lakukanlah.” (HR. Muslim) 

ِرَّاْلحََّ َِّبَاَِّفيحِوَِّمَنَّاحآليَاِتََّوالذِّكح ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َِّفَّاحلُقرحآِنَّالحَكِرْيح ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح
َِّتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 

 

KHUTBAH KEDUA: 
ُدَّ مح َُّمَُم ًداََّعبحُدُهًَّراَّطَيًِّباَُّمَبارًَكاَِّفيحَّلِل ِوََِّححًداََّكِثي حَّاْلَح َهُدََّأن  َدُهَّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َّاَلَِّإَلَوَِّإال َّاهلُلََّوحح َهُدََّأنح ِو،ََّأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sudah saatnya bagi kita untuk meningkatkan bakti kita kepada kedua orang 

tua. Tak ada seorang pun yang memungkiri akan jasa orang tua terhadap anaknya. 

Kepayahan mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak adalah 

jasa ibunda yang tak terbalas dengan uang sebanyak apapun. Siang malam sang 

ayah pun mencari nafkah untuk anaknya. Semua itu mereka perjuangkan demi 

masa depan anak mereka agar hidup lebih baik.  

Semoga Alloh  senantiasa melimpahkan rahmat, kebaikan dan ampunan-Nya 

untuk kedua orang tua kita.  

يحٌدََّمَِيحدَّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  َّ.ُمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكَِّحَِ
يحٌدََّمَِيحدََّّكحَّارَِّبََّوََّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكَِّحَِ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنيح َّلِلحُمسحِلِميح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َانَّ ُيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاْلحِ خح ََّلَناََّوْلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.ََّرب  َناَّاغحِفرح  َواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا
َِّإَماًما. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّ ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ  اآلح
.َ َّاحلَعَلِميح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِليح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  َُّسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
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ADAB KEPADA ORANG TUA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA:   

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  َلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ َِّإال ََّوأَن حُتمحَُّمسح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن  َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن حُهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاَّوََّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َِّمنح َّال ِذيََّخَلَقُكمح ِنَساًءَّات  ُقواََّرب ُكمح

ََّرِقيًبا ََّوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح
َّآمَّ َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّاهللََّيَا َّيُِطعح ََّوَمنح َُّذنُوَبُكمح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َُّنوا

ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح
َُّمََُّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ا م ٍد
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح َُُّمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi ajaran berbakti kepada 

kedua orang tua (birrul walidain). Islam sangat menekankan kita semua untuk 

memuliakan dan menghormati kedua orang tua. Alloh   berfirman dalam Qur’an 

surat al-Isro ayat 23-24: 

 ِ ٓ إِيااهُ َوب ْ إَِّلا َّلا َتۡعُتُدٓوا
َ
ٌِ َوقَََضٰ َربَُّك أ يۡ ٌا ِعََدَك  ٱۡهَوِِٰلَ ا َيۡتوَُغ ۚ إِيا ًَا ا َفََل َتُقن  ٱۡهِمَبَ إِۡحَسٰ ًَ ُِ ۡو لِِكَ

َ
آ أ ًَ ُِ َحُد

َ
أ

ا  ًا َّلا َلرِي ْۡ ا قَ ًَ ُّ ا ا َوقُن ل ًَ ُِ ۡر َّ َۡ ّفّٖ َوََّل َت
ُ
ٓ أ ا ًَ ُّ ا ََاَح  َوٱۡخفِۡض  ٢٣ل ا َج ًَ ُّ َ ّلِ ل ٌَ  ٱذلُّ اَوقُن راّبِ  ٱلراۡۡحَثِ ِي ًَ ُّ  ٱرَۡۡحۡ

ا لَ  ا َرباَياِِن َصغِريا ًَ٢٤  

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika 

salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam 

pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya 

perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada 

mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua 

dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Robbku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.”  
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Ketahuilah bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan jalan menuju 

surga. Ingatlah, terlebih bagi diantara kita yang masih memiliki orang tua yang 

masih hidup namun telah berusia lanjut, di balik tatapan mata seorang ayah dan ibu 

yang terkadang tak lagi jelas, ada doa yang tulus untuk anak-anak mereka. Di balik 

kulit keriput mereka karena telah menua ada hamparan kebaikan dan bukti 

perjuangan mereka telah mengurus serta membesarkan anak-anaknya. Di balik 

pendengaran mereka yang mulai berkurang tersimpan doa-doa mereka yang 

didengar oleh Alloh Yang Maha Mendengar.  

Oleh karenanya sungguh suatu kerugian besar bagi seorang anak yang 

mempunyai orang tua sudah lanjut usia namun ia tak bisa masuk ke dalam surga, 

mengingat banyaknya kebaikan yang bisa dilakukan kepada kedua orangtua. 

Rosululloh  bersabda: 

َّيَاََّرُسوَلَّالل وَِّ:ِقيلَََّّ َرِغَمَّأَنحُفَُُّث ََّرِغَمَّأَنحُفَُُّث ََّرِغَمَّأَنحُف. َّأَدحَرَكَّأَبَ َويحِوَِّعنحَدَّالحِكََبََِّأَحَدُُهَاَّ:َقالَّ َّ؟ََّمنح  َمنح
َن ةََّ ُخِلَّاْلح َِّكَليحِهَماَّفَ َلمحََّيدح  َأوح

“Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka! Dikatakan oleh para Sahabat 

siapakah mereka wahai Rosululloh? Beliau menjawab, yaitu mereka yang 

mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut akan tetapi tidak 

masuk ke dalam jannah (surga).” (HR. Muslim) 

 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Di antara kewajiban berbakti kepada kedua orang tua adalah menjaga hak-hak 

mereka. Adapun diantara hak-hak mereka yang wajib kita penuhi, 

Yang pertama adalah memberikan semua bentuk kebaikan kepada keduanya. 

Hal ini sebagaimana firman Alloh  dalam Qur’an surat al-Isro’ ayat 23: 

 ٓ َّلا َتۡعُتُدٓواْ إَِّلا
َ
ِ َوقَََضٰ َربَُّك أ ٌِ إِيااهُ َوب يۡ ًَاۚ  ٱۡهَوِِٰلَ  إِۡحَسٰ

“Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia 

dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.”  

Ayat ini begitu agung dalam menggambarkan kedudukan orang tua. Alloh  

memerintahkan kepada hamba-Nya untuk berbuat ihsan. Kata ihsan di dalam ayat 

tersebut menggambarkan tingginya puncak kebaikan yang harus dipersembahkan 

seorang anak kepada kedua orang tuanya. 

Hak yang kedua memberi nafkah kepada kedua orang tua. 

Memberi nafkah kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak 

kepada orang tuanya. Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Baqoroh ayat 215: 
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ٌِ وَ  وٍََُْك  َٔ يَۡس  يۡ ٌۡ َخرۡيّٖ فَوِۡوَوِِٰلَ ٍَفۡقُتى ّيِ
َ
ٓ أ ۡقَربِيَ َياَذا يَُفُِقَْنَۖ ُقۡن َيا

َ
َسِٰميِ وَ  ٱۡۡلََتَٰمٰ وَ  ٱۡۡل ًَ ۡ ٌِ وَ  ٱل بِيِن   ٱةۡ  ٱلسا

ٌۡ َخرۡيّٖ َفإِنا  ْاْ ِي َ َوَيا َتۡفَعوُ   ٢١٥َعوِيٞى  ۦةُِِ  ٱّللا

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka 

infakkan (dan kepada siapa harus diberikan?). Katakanlah: "Harta apa saja yang 

kalian infakkan hendaklah (diberikan terlebih dahulu) kepada ibu-bapak, kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang jauh dari keluarga dan 

tempat tinggalnya. Dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, maka sesungguhnya 

Alloh Maha Mengetahuinya.”.  

Ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa infak terbaik adalah infak yang 

diberikan kepada kedua orang tua. 

Hak yang ketiga adalah menjaga adab-adab kepada kedua orang tua. 

Islam sangat mengajarkan pemeluknya agar menjaga adab-adab kepada kedua 

orang tua. Di antara adab tersebut adalah: 

Yang pertama,berbicara dengan lembut kepada kedua orang tua.  

Yang kedua, tidak memanggil nama mereka langsung atau menggelari dengan gelar 

dan panggilan yang buruk. 

Yang ketiga, selalu menaati perintah mereka selama tidak dalam bermaksiat 

kepada Alloh . 

Selanjutnya, tidak angkuh atau merasa lebih terhormat dan mulia dari mereka, 

bahkan sebaliknya, hendaknya kita merendahkan diri kepada mereka,  

Yang kelima, melayani segala kebutuhan mereka dengan ikhlas. 

Dan yang terakhir, selalu meminta ridhonya. 

ِرَّاْلحََّ َِّبَاَِّفيحِوَِّمَنَّاحآليَاِتََّوالذِّكح ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َِّفَّاحلُقرحآِنَّالحَكِرْيح ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 

KHUTBAH KEDUA: 
َدُهَّاَلََّشرِيحَكَّلََّ َّاَلَِّإَلَوَِّإال َّاهلُلََّوحح َهُدََّأنح ُدَّلِل ِوَََّححًداََّكِثي حًراَّطَيًِّباَُّمَبارًَكاَِّفيحِو،ََّأشح مح َُّمَُم ًداََّعبحُدُهَّاْلَح َهُدََّأن  ُو،ََّوَأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sudah saatnya bagi kita untuk meningkatkan bakti kita kepada kedua orang 

tua. Tak ada seorang pun yang memungkiri akan jasa orang tua terhadap anaknya. 

Kepayahan mengandung, melahirkan, menyusui serta membesarkan anak adalah 

jasa ibu yang tak terbalas dengan uang sebesar apapun. 
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Siang malam sang ayah pun mencari nafkah untuk anaknya. Tak peduli panas 

dan hujan yang diterjang demi menghidupi anak dan istri. Peluh keringat mengucur 

dan kelelahan pun tak dihiraukan. Di antara orang tua ada yang rela berbulan-bulan 

bahkan bertahun-tahun tidak pulang meninggalkan keluarganya dalam rangka 

mencari nafkah untuk mereka. Semua itu mereka perjuangkan demi masa depan 

anak mereka agar hidup lebih baik. Namun sangat disayangkan, seringkali sang 

anak lupa akan pahit-getir perjuangan orang tuanya.  

Sungguh, Maha Suci Alloh  yang menjadikan berbakti kepada kedua orang 

tua amalan mulia setelah mentauhidkan-Nya. Semoga Alloh  selalu mengingatkan 

kita atas kebaikan kedua orang tua. Semoga Alloh  senantiasa melimpahkan 

rahmat, kebaikan dan ampunan untuk mereka. Dan semoga kita dikumpulkan 

bersama mereka para orang tua di dalam surga-Nya yang dipenuhi kenikmatan. 

Sebagaimana yang Alloh  janjikan dalam QS. at-Thur ayat 21: 

ٌَ وَ  ِي ْاْ وَ  ٱذلا َُ ىۡ َءاَي ُّ َتَعۡت ٖۚ ُُكُّ  ٱتا ءّٖ ِّى ّيٌِ ََشۡ وِ ًَ ٌۡ َع ى ّيِ ُّ ََلَۡنٰ
َ
ۡى َوَيآ أ ُّ ِّۡى ُذّرِياَت ِ ََا ة ۡۡلَۡق

َ
ٌٍ أ ى بِإِيَمٰ ُّ ا  ٱۡمِرِٕۢيُذّرِياُت ًَ ِ ة

  ٢١َلَسَب رَِِٞي 
“Orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka 

dalam keimanan, Kami akan pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di 

dalam surga, dan Kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebaikan mereka.”  

 Semoga Alloh  memasukkan kita ke Surga-Nya bersama golongan orang-

orang sholih yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amiin Ya Robbal ‘alamin. 

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلاَُّمَُم ٍدََّوَعَلاَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلاَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلاَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ َّكحَّارَِّبََّوَََّّ.َحَِ
َتََّعَلاَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلاَّآلَّ يحٌدََّمَِيحٌد.ََّعَلاَُّمَُم ٍدََّوَعَلاَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح  ِإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

ََّلَناَّ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَّإََِّرب  َناَّاغحِفرح َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح  ن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َوِلِِ
َِّإَمامَّ َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  ا.َرب  َناََّىبح

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
.َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلاَّاحمل ََُّّسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
اِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلاهللَِِّعَباَدَّ ََ ََّويَ ن حَهاََّعِنَّالحَفحح ََ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرح ِلََّواحِِلحح ْحُمُرَّبِالحَعدح َّطبَ غحيَِّ،َِّإن َّاهلَلََّي

ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن،َّ بَ ُر،ََّفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحمََّ يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلاَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح ََّيذحُكرحُكمحََّواشح
 .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصحنَ ُعوحنََّّ
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JADILAH HAMBA YANG PANDAI BERSYUKUR 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهَُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  َوَرُسوحلُوََُّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ﴿ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا أَي َُّها
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

ََّرِقيًبا َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّيَاَّأََّ﴿.َّ﴾َواحأَلرحَحاَمَِّإن  َّأَعحَماَلُكمح ََّلُكمح ي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحاًلََّسِديًدا.َُّيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحًزاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح َّ﴾َويَ غحِفرح

ََّوَخي حَّ َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح َر
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  mengabarkan kepada kita dalam banyak ayat di dalam al-Qur’an 

tentang nama-nama-Nya yang indah (Asmaul Husna). Setiap nama mengandung 

sifat-Nya yang sempurna. Di antara nama-nama tersebut adalah yang mengandung 

sifat Maha Memberi, yaitu; al-Mannan, ar-Rozzaq, ar-Roziq, al-Wahhab, al-Jawwad, 

al-Mu’thi dan al-Barr. Dia Maha Memberi dengan pemberian yang banyak lagi 

sempurna. Dia melimpahkan beraneka ragam kenikmatan kepada seluruh makhluk, 

tanpa ada satu pun makhluk yang terluput. Kebaikan dan karunia Alloh  sempurna 

dan merata kepada seluruh makhluk-Nya. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Ankabut ayat 60: 

ا  َُ يِّي ّوِي َدٓابَّةٖ َّلَّ ََتِۡىُل رِۡزَق
َ
ُ َوَكأ َِ  ٱّللَّ َُ ا ِإَويَّاُكۡهۚۡ َو َُ ِىيعُ يَۡرزُُق   ٦٠ ٱۡمَعنِيهُ  ٱلسَّ

“Dan berapa banyak makhluk-makhluk yang bernyawa yang tidak dapat membawa 

dan mengurus rejekinya sendiri. Alloh lah yang memberikan rejeki kepadanya dan 

kepada kalian. Dan Dialah Alloh yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  

Jika kita renungkan dengan dalam hakikat diri kita sebagai manusia, pasti kita 

temukan betapa nikmat Alloh  teramat besar dan tak terbilang banyaknya. Semua 

sisi kehidupan kita, lahir maupun batin, yang tampak maupun tersembunyi, tak ada 

satupun yang dapat terwujud tanpa karunia-Nya. 
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Cobalah sejenak kita renungkan. Sejak proses penciptaan manusia, sebagai 

awal kehadiran di muka bumi ini, bermula dari setetes air mani yang diletakkan 

dalam rahim seorang ibu, lalu dengan proses yang demikian sempurna, berbagai 

kenikmatan yang Alloh  berikan terus mengalir kepada sang janin. Calon bayi yang 

lemah itu mendapatkan perlindungan yang sempurna, terjaga dalam rahim yang 

kokoh. Nutrisi pun terus mengalir tiada henti. Demikian seterusnya hingga tiba 

saatnya terlahir ke dunia. 

Sadarilah! Kita ada karena Alloh  telah menciptakan kita. Dengan 

kehendaknya kita diciptakan sebagai manusia, sosok makhluk yang memiliki 

bentuk paling sempurna. Memiliki berbagai organ tubuh yang lengkap dengan 

sistem kerja yang paling sempurna. Semua itu menunjukkan ke-Maha Sempurnaan 

Sang Pencipta. Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Isro’ ayat 70: 

ۡه ِِف  ُُ ٌَا بَِِنٓ َءاَدَم وَََحَۡنَنَٰ ۡو ِ َومََقۡد َكرَّ ه ّوَِي  ٱۡۡلَۡحرِ وَ  ٱۡمَبّ ُُ ّيَِبَٰتِ َوَرزَۡقَنَٰ ٌَا  ٱمطَّ ۡي َخنَۡق َٰ َكثرِيٖ ّمِىَّ
ۡه لََعَ ُُ ۡنَنَٰ َوفَضَّ

  ٧٠َتۡفِضيٗلا 
“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di 

daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami 

lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang 

telah kami ciptakan.”  

Selain itu, Alloh  telah mengkaruniakan kita berupa akal, yang dengannya 

kita teristimewakan dari berjuta makhluk lain. Dengan akal, kita dapat 

merenungkan tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semesta. Itulah diantara bentuk 

karunia Alloh kepada makhluk-Nya, termasuk manusia secara umum. 

Adapun secara khusus, nikmat-Nya yang teragung adalah hidayah berupa 

iman. Alloh  juga telah memuliakan kita dengan Islam. Hanya dengannya, beragam 

karunia itu menjadikan kita dapat menggapai kemuliaan yang hakiki. Tanpa 

keimanan dan ketaqwaan, kita hanyalah sesosok makhluk yang hina.  

Dengan Islam-lah kita mengenal dan dapat membedakan kebaikan dan 

keburukan. Keimanan kita menjadikan setiap amal kebaikan yang kita kerjakan 

dilipatgandakan balasannya di sisi Alloh . Alloh  berfirman : 

ا ّوِي َذَكر   ٍُ  َوۡي َعِىَل َصَٰنِحا ٌَّ ٌُۡحيِيَ َِ ُمۡؤِوٞي فَنَ َُ ًََثَٰ َو
ُ
ۡو أ
َ
ۡحَسِي َوا ََكًُِاْ  ۥأ

َ
ه بِأ َُ ۡجَر

َ
ۡه أ ُُ ٌَّ ۖٗ َوََلَۡجزِيَ ةا َطّيَِبةا َِٰ َحَي

  ٩٧َيۡعَىنَُِن 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan dalam 

keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang 

baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. an-Nahl: 97) 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  mencatat amalan seorang mukmin walaupun amal yang dilakukan 

tersebut kecil dan sedikit. Tidak akan ada yang terlewat. Semua akan dibalas 

dengan balasan yang berlipat. Bahkan, Alloh  akan membalas amalan seorang 

mukmin walapun amal tersebut baru diniatkan di alam hatinya.  

Sebagaimana Rosululloh  bersabda: 
َّهَّ َّلَُوََّعشحََّمنح ََّىم َِّبََسَنٍةَّفَ َعِمَلَهاَُّكتَِبتح َّلَُوََّحَسَنًةََّوَمنح   .رًاَِّإََلََّسبحِعِمائَِةَِّضعحفَّم َِِّبََسَنٍةَّفَ َلمحَّيَ عحَملحَهاَُّكتَِبتح

“Barangsiapa berniat mengerjakan kebaikan tetapi ia tidak mengerjakannya maka 

akan ditulis baginya satu kebaikan. Barangsiapa berniat mengerjakan kebaikan lalu 

ia benar-benar melaksanakannya maka akan ditulis baginya sepuluh kebaikan 

hingga tujuh ratus kali lipat” (HR. Muslim) 

Sungguh teramat besar nikmat Alloh  kepada kita. Dia telah memberi kita 

hidayah sehingga kita mengenal kebaikan dan mampu mengamalkannya, Dia pula 

yang akan membalas setiap amal kebaikan itu dengan balasan berlipat ganda yang 

jauh lebih baik.  

Oleh karena itu, kalau saja kita mau menghitung semua nikmat-Nya, maka 

tidak akan mungkin kita sanggup menghitungnya.      

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat an-Nahl ayat 18: 

واْ ًِۡعَىَة  ِ ِإَون َتُعدُّ ۗٓ إِنَّ  ٱّللَّ آ ََ َ ََّل َُتُۡصِ   ١٨مََغُفِرٞ رَِّحيٞه  ٱّللَّ
“Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Alloh, niscaya kamu tak dapat 

menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Alloh benar-benar Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa jangankan bisa mensyukuri semuanya, 

bahkan manusia tidak akan mampu menghitung nikmat Alloh, karena begitu 

banyaknya nikmat yang diberikan. Lalu setelahnya Alloh sebutkan bahwa ‘Dia Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang’. Ini menunjukkan atas kekurangan manusia 

dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Namun Alloh  masih 

mengampuni siapa saja yang bertaubat pada-Nya. Alloh akan mengampuni setiap 

orang yang memiliki kekurangan dalam bersyukur terhadap nikmat yang 

diberikannya. 

 

َّاْلحََّ ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمحَِّكيحِم،ََّوتَ َقب َل ِمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.
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KHUTBAH KEDUA: 
ََّسيِّئاََّإَِّ َّأَن حُفِسَناََّوِمنح َُّشُروحِر َِّباهلِلَِّمنح ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح ُنُو َتِعي ح ََّوَنسح َدَّهلِل،َََّنحَمَدُه مح َّاْلَح ِدِهَّاهللَُّن  َّيَ هح َفاَلََِّّتَّأَعحَمالَِناََّمنح
ََّأن َّمَُّ َهُد ََّوَأشح ََّلُو َّاَلَشرِيحَك َدُه ََّوحح َّاهلُل َِّإال  َِّإٰلَو َّاَل ََّأنح َهُد ََّأشح ََّلُو، ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيضحِللح ََّوَمنح ََّلُو ََّعبحُدهَِّضل  َُّمَُم ًدا

 :أَم اَّبَ عحدََّّ َوَرُسوحلُُو.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Setelah kita renungi berbagai nikmat yang telah Alloh  limpahkan kepada 

kita, maka marilah kita bersegera dalam mewujudkan syukur kita kepada-Nya. 

Taatilah perintah-Nya dan jauhilah larangan-Nya. Dengan itulah Alloh  akan 

menambah nikmat-Nya kepada kita. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Ibrohim ayat 7: 

زِيَدًَُّلۡهۖٗ َومَئِي َكَفۡرُتۡه إِنَّ َعَذاِِب لََشِديٞد  
َ
َن َربُُّلۡه مَئِي َشَكۡرُتۡه ََل ذَّ

َ
  ٧ِإَوۡذ ثَأ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; ‘Sesungguhnya jika kamu 

bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." 

Sebagai bentuk syukur yang benar, marilah kita gunakan seluruh kenikmatan 

tersebut sebagai sarana ibadah kita kepada Alloh . Semoga Alloh  senantiasa 

melimpahkan hidayah dan taufik-Nya kepada kita semua, amiin.. 

 

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ  َّ.َحَِ
ََّعَلىَُّمَُم ٍدَّوََّ يحٌدََّمَِيحٌد.َوبَارِكح َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  َعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   َقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّإِن َكََّسَِيحٌعَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ ََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءو
َّأَزحَواِجَناَّ ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.َرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  َوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
ََّواْلحََّ َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل َ.َُّسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ  مح
َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلب ََّاهللَِِّعَباَدَّ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرحََبََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ِلََّواحِِلحح َّغحِي ،َِّإن َّاهلَلَّيَأحُمُرَّبِالحَعدح

ََّلَعل ُكمحَّتََّ بَ ُر، ذَك ُروحَن،يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح ََّفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح
نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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INDAHNYA SYARIAT ISLAM  

 

 

KHUTBAH PERTAMA  

رِ  ُذ بِاهلِل ِمنح ُشُروح تَ غحِفرُُه َونَ ُعوح ُنُو َوَنسح َتِعي ح َدِ هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح مح ِدِه اهلُل َفاَل ُمِضلَّ  أَن حُفِسَنا َوَسيَِّئاِت َأعحَمالَِنا ِإنَّ اْلَح َمنح يَ هح
ِللح َفاَل َىاِدَي  َهُد َأنح َلُو، َوَمنح ُيضح داً َعبحُدهُ َوَرُسوحلُُو. َلُو، َوَأشح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َدُه الَ َشرِيحَك َلُو، َوَأشح  اَل إَِلَو ِإالَّ اهللُ َوحح

ِلُمونَ   .يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اهلَل َحقَّ تُ َقاتِِو َواَل ََتُوتُنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح ُمسح
ُهَما رَِجااًل َكِثريًا وَ  يَا أَي َُّها النَّاسُ  َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح ِنَساًء ات َُّقوا َربَُّكمح الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نَ فح

َن ِبِو َواحأَلرحَحاَم ِإنَّ اهلَل َكاَن َعَليحُكمح َرِقيًبا  .َوات َُّقوا اهلَل الَِّذي َتَسآَءُلوح
ِلحح َلُكمح َأعحَماَلُكمح َويَ غحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطعح اهلَل هلَل َوُقوُلوا قَ وحاًل َسِديًداَمُنوا ات َُّقوا ايَا أَي َُّها الَِّذيَن آ . ُيصح

زًا َعِظيًما  .َوَرُسوَلُو فَ َقدح َفاَز فَ وح
يُ  ِي َىدح َدح َر اْلح ِديحِث ِكَتاُب اهلِل، َوَخي ح َدَق اْلَح ا بَ عحُد: َفِإنَّ َأصح ٍد َصلَّى اهللُ َعَليحِو ُُمح  أَمَّ َدثَاتُ َها، وَُكلَّ ُُمحَدثَةٍ ُمَُمَّ  

َعٍة َضالََلٌة، وَُكلَّ َضالََلٍة ِف النَّارِ  َعٌة، وَُكلَّ ِبدح َوَسلََّم، َوَشرَّ احألُُموحرِ .ِبدح  

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum    
Alloh  berfirman dalam QS. Ali ‘Imron ayat 102: 

ا   ٍَ يُّ
َ

أ يوَ َيَٰٓ ِ َاْ  ٱَّلذ َنُي ْ َءا َا ُل َ  ٱتذ ِ  ٱّللذ َلاتًِ ۡسلُِهََن  ۦَحقذ ُت نُّ ىُتم 
َ

ُهَُتوذ إَِلذ َوأ   ١٠٢َوََل َت
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dengan sebenar-

benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam.”  

Di dalam ayat ini Alloh  memerintahkan kita semua untuk senantiasa 

bertakwa dengan cara mentaati perintah-Nya dan tidak melanggar larangan-Nya. 

Selalu mengingat-Nya dan tidak melupakan-Nya. Serta banyak-banyak mensyukuri-

Nya dan tidak mengingkari-Nya. 

Setelah itu, Alloh  juga mengingatkan kita semua untuk menjaga keislaman 

kita sampai maut mendatangi kita. Penjagaan ini tentu tidaklah mudah dilakukan. 

Oleh karena itu, waktu, tenaga, dan harta harus kita curahkan demi terjaganya Islam 

dalam diri-diri kita. Janganlah lupa untuk tidak bosan meminta kepada Alloh . 

Semoga kita senantiasa diberikan hidayah dan taufiq-Nya yang dengannya kita 

mampu menjaga keislaman kita semua. 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 
Agama Islam yang mulia ini adalah agama yang agung dan satu-satunya 

syari‘at yang dapat mengatur kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, keluarga, 

masyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama ini akan 

senantiasa selaras dengan perkembangan zaman, kapan dan dimanapun serta untuk 

siapa pun. Agama Islam yang kita cintai ini senantiasa memberikan kemudahan dan 

menghilangkan kesulitan bagi pemeluknya. Mudah dalam beribadah dan mudah 

dalam bermu‘amalah dengan sesama. 

Alloh  berfirman tentang syari‘at puasa di dalam QS. al-Baqoroh ayat 185: 

ِنيُكُم  َد  ٍِ رَ َفَهو َش ٍۡ ُد  ٱلشذ يُرِي  َۗ َخَر
ُ

يذاٍم أ
َ

ۡو أ ّنِ  ٞ ة عِدذ ٰ َسَفرٖ فَ لََعَ ۡو 
َ

يًضا أ َمرِ َن  و ََك ُۖ َوَن ًُ ُ فَۡلَيُصۡه  بُِكمُ  ٱّللذ
ُعۡسَ َوََل يُرِيُد بُِكُم  ٱۡليُۡسَ   ٱۡل

“Barangsiapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa 

pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, Maka 

wajiblah baginya berpuasa, sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari 

yang lain. Alloh menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki 

kesukaran bagi kalian.”  

Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwa Alloh  menghendaki kemudahan 

dan tidak menghendaki kesulitan bagi pemeluk agama-Nya, dan juga tidak pernah 

memerintahkan hamba-Nya kecuali apa yang mampu mereka laksanakan. Semua 

syari’at Alloh  yang telah dibebankan kepada kita pasti disesuaikan dengan  

kemampuan kita masing-masing. 

Alloh  berfirman dalam QS. al-Baqoroh ayat 286: 

ُ ََل يَُكّلُِف   ا   ٱّللذ ٍَ َع َِلذ ُوۡس   َنۡفًسا إ
“Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.” 

 

Kaum muslimin rohimakumulloh, 
Agama Islam yang kita anut ini, senantiasa membawa kemaslahatan atau 

kebaikan dan senantiasa mencegah dari berbagai keburukan. Hal ini dikarenakan 

Islam datang dari Alloh  yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui dan Maha 

Pemberi rahmat. Dia mengetahui kondisi hamba-hamba-Nya, mengetahui segala hal 

yang membawa kebaikan untuk manusia dan mengetahui apa yang cocok bagi 

mereka sepanjang masa karena Dia-lah yang telah menciptakan mereka.  

Sebagaimana Alloh  berfirman dalam QS. al-Baqoroh ayat 216: 
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ْ َشۡي  َا ٌُ ن تَۡكَر
َ

ََسَٰٓ أ ْ َشۡي  ٔ  وََع َا ُُّ ِ ن ُِح
َ

ََسَٰٓ أ ُكۡمُۖ وََع ٞ لذ ٞۡر ََ َخ ٌُ ُكۡم  وَ  ٔ  ا َو ٞ لذ ََ َّرّ ٌُ ُ ا َو ىُتۡم ََل  ٱّللذ
َ

ۡعلَُم َوأ َي
  ٢١٦ۡعلَُهََن تَ 

“Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi kalian, dan boleh 

jadi pula kalian menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kalian. Alloh 

mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui.”  

Kaum muslimin rohimakumulloh 
Agama Islam senantiasa mengajak kepada persatuan dan berkasih sayang. 

Islam merupakan tali ikatan persatuan yang kokoh antar sesama. Seorang muslim 

adalah saudara bagi muslim lainnya. Persatuan yang tidak dibatasi wilayah, negara, 

kaya dan miskin, warna kulit, dan lain-lain. Seorang muslim harus mempunyai 

solidaritas yang tinggi terhadap muslim lainnya. Saling tolong menolong, saling 

menghormati, saling menasehati, dan lain sebagainya.  

Alloh  berfirman dalam QS. Ali Imron ayat 103: 

ْ وَ  َا ِل  ٱۡعَتِصُه ُۡ ِ ِِبَ وَ  ٱّللذ   ْ َا كُ ا َوََل َتَفرذ ع  ْ ََجِي وا ُنُر ِۡعَهَت  ٱۡذ ِ ى ۡۡيَ  ٱّللذ َف َب لذ
َ

َدآء  فَأ ۡع
َ

َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُنيُتۡم أ
 ِ ِۡعَهتًِ ۡحُتم بِي َُ ۡص

َ
َو  ۦٓ كُلَُبُِكۡم فَأ ّنِ  ٖ ة ۡفَر َشَفا ُح  ٰ لََعَ ا َوُكيُتۡم  رِ إِۡخَوٰى  َلَذُكم ٱنلذا ى

َ
َۗ  فَأ ا ٍَ ۡي ٰ  ّنِ ُ َنَذ ّۡيِ ُ لَِم يُبَ  ٱّللذ

 ِ َتُدوَن  ۦلَُكۡم َءاَيٰتًِ ٍۡ ُكۡم َت َعلذ   ١٠٣لَ
“Berpeganglah kalian semuanya kepada agama Alloh, dan janganlah kalian bercerai-

berai. Ingatlah nikmat Alloh kepada kalian ketika kalian dahulu masa Jahiliyah 

bermusuh-musuhan, maka Alloh mempersatukan hati kalian, lalu kalian karena 

nikmat Alloh, menjadi orang-orang yang bersaudara; dan kalian telah berada di tepi 

jurang neraka, lalu Alloh menyelamatkan kalian darinya. Demikianlah Alloh 

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kalian, agar kalian mendapat petunjuk.” 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Islam senantiasa mengajarkan keadilan, bukan hanya adil kepada diri sendiri 

akan tetapi dituntut pula untuk adil kepada sesama. 

Rosululloh  bersabda: “Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak untuk 

beristirahat, dan sesungguhnya kedua matamu mempunyai hak, keluargamu 

mempunyai hak, dan untuk orang yang mengunjungimu juga mempunyai hak” (HR. 

Bukhori dan Muslim) 

 

، َونَ َفَعِِنح َوِإيَّاُكمح  ِكيحِم، َوتَ َقبََّل ِمِنِّح َوِمنحُكمح  بَاَرَك اهلُل ِلح َوَلُكمح ِف احلُقرحآِن الحَكِرْيح ِر اْلَح ِبَا ِفيحِو ِمَن احآليَاِت َوالذِّكح
 ِتاَلَوَتُو ِإنَُّو ُىَو احلَغُفوحُر الرَِّحيحِم.
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KHUTBAH KEDUA 

َهُد َأنح اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل  ًرا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفيحِو، َأشح ُد لِلَِّو ََححًدا َكِثي ح مح ًدا َعبحُدهُ اْلَح َهُد َأنَّ ُمَُمَّ َدُه اَل َشرِيحَك َلُو، َوَأشح َوحح
لُُو اَل َنِبَّ بَ عحَدُه.  َوَرُسوح

Kaum Muslimin rohimakumulloh, 

Alangkah indahnya syari’at Islam yang Alloh turunkan untuk kita semua. Islam 

datang memberikan pencerahan, pembebasan manusia dari sesatnya kesyirikan, 

perbudakan manusia atas manusia lainnya, dan segala aturan juga budaya yang 

merendahkan martabat manusia.  

Karena itu bersyukurlah karena kita masih berada dalam agama yang mulia 

ini. Rasa syukur ini tentunya bukan hanya di lisan saja, namun juga kita realisasikan 

dengan amal nyata, menjalankan perintah-perintah Alloh  dan menjauhi segala 

larangan-Nya, serta menjaga dan membela agama yang mulia ini dari berbagai 

macam penodaan. 

Semoga Alloh  menjadikan kita semua termasuk mereka yang husnul 

khotimah, dengan tetap memeluk agama Islam yang mulia ini hingga ajal 

menjemput kita. Amiin, Ya Robbal ‘alamin. 

 

ٍد َكَما َصلَّيحَت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آلِ  ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ يحدٌ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَُمَّ يحٌد َمَِ  .ِإب حَراِىيحَم ِإنََّك َحَِ
يحدٌ  كح ارِ بَ وَ  يحٌد َمَِ َت َعَلى ِإب حَراِىيحَم َوَعَلى آِل ِإب حَراِىيحَم ِإنََّك َحَِ ٍد َكَما بَارَكح ٍد َوَعَلى آِل ُمَُمَّ  .َعَلى ُمَُمَّ

وَاتِ  يَاِء ِمن حُهمح َواحألَمح َ َوالحُمؤحِمنَاِت احأَلحح ِلَماِت َوالحُمؤحِمِنْيح َ َوالحُمسح ِلِمْيح عحَواتِ ، اَللَُّهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح يحُب الدَّ يحٌع َقرِيحٌب َمُِ   إِنََّك َسَِ

َاِن وَ  ْيح نَا بِاِلحِ َوانَِنا الَِّذيحَن َسبَ ُقوح خح ِفرح َلَنا َوِلِِ بَِنا ِغالِّ لِلَِّذيحَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم.َرب ََّنا اغح  اَل ََتحَعلح ِفح قُ ُلوح
َ ِإَماًما. َعلحَنا لِلحُمتَِّقْيح  َرب ََّنا َىبح َلَنا ِمنح أَزحَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قُ رََّة َأعحُْيٍ َواجح

ِخرَ  ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلح  ِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر.َرب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ
. َ ُدِ هلِل َربِّ احلَعَلِمْيح مح َ َواْلَح رحَسِلْيح

ُ
َن َوَساَلٌم َعَلى احمل ا َيِصُفوح   ُسبحَحاَن َربَِّك َربِّ احلِعزَِّة َعمَّ

ْحُمُر اهللِ ِعَباَد  َشاِء َوالحُمنحَكِر َواحلبَ غحيِ ، ِإنَّ اهلَل َي َهى َعِن الحَفحح َساِن َوِإي حَتاِء ِذي الحُقرحََب َويَ ن ح ِل َواحِِلحح  طبِالحَعدح
َن، ُروح ب َ  يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ ُر اللَِّو َأكح ُه َعَلى نَِعِمِو يَزِدحُكمح َوَلذِكح ُكُروح ا اهلَل احلَعِظيحَم َيذحُكرحُكمح َواشح  ُر،َفاذحُكُروح

نَ ُعوحنَ   .َواللَُّو يَ عحَلُم َما َتصح
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ISLAMISASI MASYARAKAT DAN URGENSINYA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهَُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  َوَرُسوحلُوََُّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ َِّإال ََّوأَن حُتمحَُّمسح َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن  َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن حُهَماَّرَِّيَاَّ َّنَ فحٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن حَهاََّزوحَجَهاََّوَبث  َِّمنح َّال ِذيََّخَلَقُكمح َجااًلََّكِثريًاََّوِنَساًءَّأَي َُّهاَّالن اُسَّات  ُقواََّرب ُكمح

ََّرِقيًبا ََّوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلوحَنَِّبِوََّواحأَلرحَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح
َّأَي َُّّ َّيَا َُّذنُوَبُكمح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح ََّأعحَماَلُكمح ََّلُكمح َُّيصحِلحح ََّسِديًدا. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّاهلَلََّها َّيُِطعح َوَمنح

ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح
َّ ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي َدح اْلح

َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 36: 

ن يَُكيَن لَُىُم  ۥ  َورَُسيُلُ  ٱّلَلُ َوَنا ََكَن لُِهۡؤِنٖو َوََل ُمۡؤِنَنٍة إَِذا قَََض  
َ
ۡمًرا أ

َ
ۡمرِوِۡمۗۡ  ٱۡۡلََِيَةُ أ

َ
 ِنۡو أ

“Tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila 

Alloh dan Rosul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, lalu ada bagi mereka 

pilihan (yang lain) tentang urusan mereka”.  

Dan firman Alloh  dalam QS. an-Nur ayat 52-53: 

هَِك ُوُم  ٱّلَلَ َويَۡخَش  ۥَورَُسيَلُ  ٱّلَلَ َوَنو يُِطِع  ْوَلَٰٓ
ُ
ِ  ٥٢ ٱۡلَفا نُِزونَ َويََتۡقهِ فَأ ۡقَسُهياْ ب

َ
يَۡمَٰنِِىۡم لَهِۡو  ٱّلَلِ َوأ

َ
َجۡىَد أ

ٌۚ إَِن  َّْۖ َطاَعةٞ َنۡعُروفَة  َمۡرَتُىۡم ََلَۡخرُُجَوَّۖ ُقل ََل ُتۡقِسُهيا
َ
ُۢ بَِها َتۡعَهلُيَن  ٱّلَلَ أ   ٥٣َخبَُِي

“Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka diseru kepada Alloh dan 

Rosul-Nya agar Rosul memberi keputusan di antara mereka ialah ucapan "Kami 

mendengar dan kami taat". Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. 

Barangsiapa taat kepada Alloh dan Rosul-Nya dan takut kepada Alloh dan bertaqwa 

kepada-Nya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan”. 
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Kedua ayat tersebut adalah petunjuk bagi seorang mukmin, bahwa 

konsekuensi (tuntutan) atas keimanan mereka adalah sikap taat, patuh dan tunduk 

sepenuhnya kepada Alloh dan Rosul-Nya. Sikap merendahkan diri sepenuhnya dan 

dengan penuh kerelaan diatur oleh Alloh dan Rosul-Nya merupakan syarat mutlak 

bagi benarnya keimanan seseorang. Kepatuhan yang tidak ada sedikit pun 

pembangkangan. Kapan saja ada perintah dan larangan maka akan mereka taati 

sepenuhnya. Bahkan mereka akan sangat memperhatikan kesesuaian aqidah, 

ibadah, dan seluruh bentuk muamalah mereka, untuk senantiasa selaras dengan 

tuntunan syariah Alloh dan Rosul-Nya. 

Hal ini sudah seharusnya dijadikan landasan oleh setiap muslim, di mana 

mereka sadar dengan sepenuhnya bahwa mereka sangat membutuhkan bimbingan 

Alloh  Yang Maha Mengetahui seluruh hal ihwal kehidupan mereka. Jika tidak 

demikian niscaya mereka akan tersesat jalan dan mendapatkan banyak hal yang 

membawa pada kesengsaraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat.     

Kesadaran yang bersumber dari keimanan, yang selanjutnya teraplikasi dalam 

setiap gerak dan tingkah laku mereka. Jika mayoritas umat Islam telah memiliki 

karakter demikian, maka hakikatnya mereka telah memiliki dasar terpenting 

terwujudnya sebuah masyarakat Islami.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Di tengah kondisi mayoritas masyarakat yang demikian, maka motivasi 

penerapan syariah Islam pada ruas individu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. 

Mereka sendirilah yang akan berupaya meluruskan setiap aqidah mereka apakah 

telah sesuai dengan aqidah islamiyah, ataukah masih banyak noda yang 

mengotorinya. Setiap ucapan yang keluar dari lisan mereka akan terseleksi 

sudahkah sesuai dengan tuntunan Islam ataukah mayoritasnya malah bentuk 

ucapan lisan yang tak layak keluar dari lisan seorang muslim. Apa yang mereka 

kenakan sebagai pakaian, sudahkah sesuai dengan kaidah berbusana muslim, 

ataukah malah bentuk busana yang mengundang fitnah dan menjerumuskan. Apa 

yang masuk ke dalam perut mereka berupa makanan dan minuman, sudahkah 

terseleksi hanya berupa yang halal dan thoyyib, serta jauh dari makanan dan 

minuman yang haram?  

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sejak semula telah mereka dahului 

dengan tuntunan Islam yang mengaturnya. Sejak aturan dalam mencari jodoh, 

sampai bagaimana tuntunan dalam melangsungkan pernikahan dan merayakannya. 

Bahkan dilanjutkan sepanjang jalan yang mereka arungi dalam berumah tangga; 

dalam bermuamalah antar anggota keluarga, pola dan wujud ketaatan seorang istri 

kepada suami, metode sang suami mendidik istri dan anak yang jadi tanggung jawabnya, 

semua itu tak akan mereka relakan berjalan kecuali di atas tuntunan Islam. 
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Demikian pula berbagai bentuk perniagaan sebagai salah satu unsur normal 

manusiawi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun perniagaan yang kita 

dambakan adalah yang dilakukan dengan menjunjung tinggi amanah dan menjauhi 

segala bentuk kecurangan. Mengkhianati amanah menjadi hal yang sangat minim 

terjadi, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Masing-masing pihak berupaya 

sungguh-sungguh untuk tidak mengkhianati pihak lain terkait harta mereka dan 

akad-akad perjanjian di antara mereka. Tindak pengkhianatan sekecil apapun 

sangat disadari akan menjadi beban teramat berat bagi pelakunya, baik di dunia 

maupun di akhirat jika tidak diatasi sesuai dengan tuntunan Islam.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Ketika masyarakat telah didominasi oleh norma dan perilaku Islami, mereka 

akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan 

ketakwaan kepada Alloh. Produk teknologi akan menjadi sarana yang optimal 

bukan hanya membantu dan mempermudah aktivitas mereka tetapi menjadi sarana 

ibadah yang membawa maslahat besar untuk dunia dan akhirat mereka. Semua 

sarana dan fasilitas dalam kehidupan digunakan dengan tepat guna. Dengan 

demikian ketakwaan akan mewarnai semua interaksi mereka yang akan menjadi 

sebab terlimpahnya keberkahan dari Alloh .  

Adapun di masyarakat non Islami, fasilitas kehidupan yang ada tidak 

digunakan dengan benar. Setiap kali muncul produk teknologi baru hanya 

menambah keterpurukan mereka. Kian waktu tindak kedzoliman akan bertambah 

parah. Perampasan harta dan kehormatan, tindak kekerasan dan bahkan 

pembunuhan menjadi hal yang sangat biasa dan tak terbendung lagi. Kecerdasan 

otak dan keterampilan yang dimiliki hanya menjadi sarana penambah berat 

kedurhakaan kepada Alloh. Bukan menambah tinggi derajat di sisi Alloh, tetapi 

malah sebaliknya menjadikan mereka rendah dikarenakan kedurhakaan mereka.     

ِكيحَّ َّاْلَح ِر َّاحآليَاِتََّوالذكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإياُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح م،ََّوتَ َقبلَِّمِِنح
ََّوَّاحلَغُفوحُرَّالرِحيحم.ِتاَلَوَتُوَِّإنُوَّىَُّ

 

 

 

KHUTBAH KEDUA: 

ََّوَسيِّئَاِتَّ َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ ت َغحِفرُُه ََّوَنسح ُنُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َّهلِل َد َّاحَْلمح ََّفاَلَِّإن  َّاهلُل ِدِه َّيَ هح ََّمنح َأعحَمالَِنا،
ََّلوَُّ ََّىاِدَي ََّفاَل َُّيضحِللح ََّوَمنح ََّلُو ََّعبحُدهََّّ،ُمِضل  ًدا َُّمَُم  ََّأن  َهُد ََّوَأشح ََّلُو، ََّشرِيحَك َّاَل َدُه ََّوحح َِّإال َّاهلُل َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Upaya pelurusan seluruh aspek kehidupan masyarakat adalah bukti nyata 

keseriusan dalam ber-Islam. Semua itu akan berjalan seiring dengan kesungguhan 

mereka meraih setiap peluang amal sholih berupa beragam bentuk ibadah yang 

telah dituntunkan oleh Alloh dan Rosul-Nya. Mereka akan sangat merasakan tingkat 

kebutuhan mendalam pada ‘ubudiyah kepada Alloh. Mereka sadari bahwa itu semua 

hakikatnya adalah bukti nyata ketundukaan dan penghambaan mereka kepada 

Alloh Robbul ‘alamin. 

 Dalam kondisi masyarakat yang telah secara mayoritas tertata dengan nilai-

nilai Islami yang terwujud dalam alam nyata seperti ini, maka akan sangat minim 

adanya resistensi (penolakan) penerapan syariah pada ruas yang lebih kompleks, 

yaitu yang terkait dengan tata kelola masyarakat dalam bernegara. Karena mereka 

telah sangat paham dan sadar bahwa syariah Islam adalah kebutuhan asasi dan 

sangat primer dalam seluruh kehidupan mereka. Bahkan mereka telah berlomba-

lomba menerapkannya dalam ruas individu mereka, tata kelola keluarga mereka, 

dan tatanan masyarakat mikro yang mampu mereka jangkau. 

   Pengagungan pada syariah Alloh  sudah terpatri di dalam diri mereka. 

Sehingga mereka tak akan bermudah-mudah dalam melanggar larangan-Nya. 

Kedahsyatan azab neraka yang membakar dan mendatangkan kepedihan sangat 

mendalam bagi setiap penghuninya adalah bagian dari keimanan mereka. Batas-

batas larangan Alloh dan Rosul-Nya adalah hal yang sangat mereka jaga, agar jangan 

sampai terjatuh apalagi dengan sengaja. Kalaupun mereka terjatuh, maka dengan 

bersegera mereka memohon ampunan Alloh yang pintunya terbuka luas bagi 

hamba-hamba-Nya, terlebih yang jujur dalam taubatnya.   

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ  َحَِ
يحٌدََّمَِيحدََّّكحَّارَِّبََّوَََّّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   ن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّإَِّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ ََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءو
َّأَزحَواِجَنا ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.ََّرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  َوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َّ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  ُسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
. َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح  ََّواْلَح
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ANTARA HIDAYAH DAN KESESATAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرسَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  وحلُوََُّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ﴿ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا أَي َُّها
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

ََّرِقيًبا َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّيَاَّأََّ﴿.َّ﴾َواحأَلرحَحاَمَِّإن  َّأَعحَماَلُكمح ََّلُكمح ي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحاًلََّسِديًدا.َُّيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحًزاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح َّ﴾َويَ غحِفرح

ََّوَخي حَّ َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح َر
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح َُُّمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak akan keluar dari 

ketentuan yang telah Alloh  tetapkan. Penciptaan segenap makhluq beserta segala 

perubahan yang ada dan menyertainya tersusun oleh sebuah sistem yang sangat 

rapi, indah dan teratur. Alloh  telah menentukan sunnah-Nya atas alam semesta 

ini, dan sungguh beruntung mereka yang dapat memahaminya, mengambil 

pelajaran setelah mentadabburinya, guna memperkokoh keimanannya.  

Salah satu sunnatulloh tersebut adalah dalam hal hidayah (petunjuk) dan 

kesesatan, di mana mereka yang mengikuti hidayah-Nya pasti akan meraih 

kebahagiaan hakiki, kesenangan hidup tanpa rasa takut dan bersedih hati. 

Sebaliknya, mereka yang membangkang, menjauh, menolak dan tidak mengikuti 

hidayah-Nya pasti akan tersesat jalan. Ia hanya akan melangkah ke jurang 

kebinasaan. Hidupnya akan terus diliputi kesempitan, hatinya pun akan terus larut 

dalam kegundahan. Kalaupun ada kebahagiaan yang ia rasakan, itu hanyalah 

sementara dan semu belaka.  

Kesulitan, kesempitan, kegundahan –bahkan lebih dari itu semua- kebinasaan 

pasti akan didapatkan oleh mereka yang meniti jalan yang salah, dan menjauhi jalan 

hidayah. Alloh  berfirman dalam QS. al-Baqoroh ayat 120; 

َدى  ٌُ ِ كُۡل إِنَّ  ََ  ٱّللَّ َدى  ٌُ ٍُ ۡ  ٱل
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 “Katakanlah (Wahai Muhamad): ”Sesungguhnya petunjuk Alloh itulah petunjuk 

yang sebenarnya".  

Alloh  memerintahkan Rosul-Nya yang mulia untuk menyatakan bahwa 

petunjuk Alloh yang dengannya Rosul telah diutus yaitu agama yang lurus, benar, 

dan mencakup segala urusan, itulah petunjuk yang hakiki, satu-satunya yang pantas 

untuk dinamakan hidayah, di mana tidak ada hidayah selainnya. 

Alloh juga telah menegaskan bahwa Dia Yang Maha Agung lagi Maha Perkasa 

berada di atas jalan yang lurus atau Sirotul mustaqim. Alloh  berfirman: 

ُۡت لََعَ   َّكَّ ََ ِ إِّّنِ ثَ ۡسَجلِيٖم  ٱّللَّ ۚٓ إِنَّ َرّّبِ لََعَ  ِصَر ٖط نُّ
ٓ ا ٍَ ُۢ بَِياِصَيجِ ََ َءاِخُذ ٌُ ا ِنو َدٓابٍَّة إَِّلَّ    ٥٦َرّّبِ َوَرّبُِكۚم نَّ

“Sesungguhnya aku bertawakal kepada Alloh Tuhanku dan Tuhan kalian. 

Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubun-

ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus." (QS. Hud: 56) 

Jalan inilah yang dengannya Alloh  telah mengutus Rosul-Nya  

sebagaimana dalam firman-Nya QS. al-An’am ayat 161: 

ِيَم َحيِيٗفاۚٓ َوَنا ََكَن ِنَو  كُۡل   ٌ ۡسَجلِيٖم دِيٗيا قَِيٗها ّنِلََّة إِبَۡر ٓ إََِل  ِصَر ٖط نُّ َدى ِِن َرّّبِ ٌَ   ١٦١ لُۡهۡۡشِكِيَ ٱإِىَِِّن 
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku telah diberi petunjuk oleh 

Tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Nabi Ibrohim 

yang lurus, dan Nabi Ibrohim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik".  

Alloh  juga berfirman dalam QS. al-Fath ayat 28:  

  ََ ِيٓ ٌُ ۡرَسَل رَُسََلُ  ٱَّلَّ
َ
ِ  ۥأ َدى  ب ٍُ ۡ ٍَِرهُ  ٱۡۡلَقِّ َودِيِو  ٱل ِ  ۚۦٓ ُكًِِّ  ٱّلِيوِ لََعَ  ۥِِلُۡظ ِ َوَكََف  ب ٍِيٗدا  ٱّللَّ   ٢٨َش

“Dialah yang yang mengutus Rosul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama 

yang benar,  agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Alloh 

sebagai saksi.”  

Jalan inilah yang Alloh telah perintahkan kepada para hamba-Nya yang 

beriman agar meminta ditunjuki kepada jalan itu, sebagaimana kita baca setiap hari 

dalam surat al-Fatihah ayat 6 dan 7: 

ِدىَاٱِ   َر َط  ٌۡ ِيوَ ِصَر َط   ٦ ٱلُۡهۡسَجلِيمَ  ٱلّصِ ٍِۡم َغۡۡيِ  ٱَّلَّ ۡي
ۡنَػۡهَت َغلَ

َ
ٍِۡم َوََّل  ٱلَۡهۡغُضَبِ أ ۡي

ٓاّلِيَ َغلَ   ٧ ٱلضَّ
“Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri 

ni’mat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan 

mereka yang tersesat”.  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Hidayah Alloh adalah agama Islam itu sendiri, di mana seluruh ajarannya 

adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Sungguh beruntung mereka yang meniti 

jalan hidayah ini, yang mau berpegang teguh dengannya, bahkan menggigit keras 

sekalipun dengan gerahamnya.  
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Dari sini kita memahami bahwa Alloh  telah memancangkan jalan-Nya yang 

lurus, Ia hanya akan dapat dijumpai diatas jalan itu. Mereka yang mau meniti jalan 

itulah yang sebenarnya meniti jalan hidayah-Nya. Jalan itulah yang telah Alloh 

wahyukan kepada Rosul-Nya yang mulia untuk disampaikan kepada umatnya.  

Bahkan mereka yang tidak mau mengikuti pemahaman dan penerapan Islam 

sebagaimana Rosululloh  laksanakan dan ajarkan kepada para sahabatnya, 

niscaya akan diabaikan oleh Alloh, dan dibiarkan dalam kesesatan yang telah 

mereka pilih dan ikuti itu. Alloh  berfirman dalam QS. an-Nisa’ ayat 115; 

َ َلُ  ٱلرَُّسََل َوَنو يَُشاكِِق  َدى  ِنوُۢ َبۡػِد َنا ثَبَيَّ ٍُ ۡ ِ  ٱلُۡهۡؤِنيِيَ َويَتَّبِۡع َغۡۡيَ َسبِيِل  ٱل ّلِ ََ َّلَّ  َوىُۡصلًِِ  ۦىُ ََ يََّمَۖ  ۦَنا ثَ ٍَ َج
  ١١٥َوَسآَءۡت َمِصًۡيا 

“Barangsiapa yang menentang Rosul sesudah jelas kebenaran baginya. dan 

mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mu'min, Kami biarkan ia leluasa 

dalam kesesatan yang telah dipilihnya itu dan kelak Kami masukkan ia ke dalam 

Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali”.  

َّاْلحََّ ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 
 

KHUTBAH KEDUA: 
َّ َّلِل ِو ُد مح َّأََّاْلَح َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا ََّكِثي حًرا ََّعبحُدهَََّححًدا َُّمَُم ًدا ن 

ََّوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  berfirman dalam QS. al-An’am 153; 

نَّ 
َ
َۖ َه َذا ِصَر ِِط ُمۡسَجلِيٗها فَ  َوأ َهُ ْ  ٱثَّبُِػ َا ُبَل َوََّل ثَتَّبُِػ َق بُِكۡم َغو َسبِيلًِِ  ٱلسُّ ى ُكم بًِِ  ۚۦٓ َفَجَفرَّ  ۦَذ لُِكۡم َوصَّ

  ١٥٣لََػلَُّكۡم َتجَُّلََن 
 “Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia; dan janganlah 

kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu pasti mencerai-

beraikan kalian dari jalan-Nya yang lurus. Itulah yang diperintahkan Alloh kepada 

kalian agar kalian bertaqwa.”  

Dalam ayat ini Alloh  telah melarang hamba-Nya mengikuti berbagai jalan 

kesesatan, jalan yang hanya akan menyimpangkan para  penempuhnya dari jalan-
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Nya yang lurus. Bagi hamba-hamba-Nya yang mukmin, yang mau mengikuti 

hidayah-Nya, mereka akan dilimpahkan kebahagiaan yang hakiki baik di dunia 

maupun di akhirat kelak. Merekalah yang pasti terjaga dari beragam tipu daya dan 

bentuk penyesatan. Merekalah yang akan mendapat balasan pahala atas amal sholih 

yang telah mereka kerjakan. Alloh  berfirman  dalam QS. an-Nahl ayat 97; 

 ًُ ََ ُمۡؤِنٞو َفلَُيۡحيِيَيَّ ٌُ ىََث  َو
ُ
ۡو أ
َ
ۡحَسوِ  ۥَنۡو َغِهَل َص لِٗحا ّنِو َذَكٍر أ

َ
م بِأ ٌُ ۡجَر

َ
ۡم أ ٍُ َۖ َوََلَۡجزِيَيَّ ٗة َطّيَِبٗة  َ  َحَي

َاْ َيۡػَهلََُن     ٩٧َنا ََكىُ
“Barangsiapa yang mengerjakan amal sholih, baik laki-laki maupun perempuan, 

dalam keadaan beriman, maka sungguh akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik, dan sungguh akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.  

Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi kita semua untuk berpegang teguh 

kepada al-Qur’an dan as-Sunnah sesuai yang dipahami, diterapkan, dan diajarkan 

oleh Rosululloh  kepada generasi terbaik yaitu para sahabat . Pemahaman dan 

pengamalan Islam sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jalan inilah 

yang setiap hari kita mohon agar Alloh  memberi kita taufiq kepadanya. Yaitu 

Jalan-Nya yang lurus, sirotul mustaqim.  

يحٌدََّمَِيحدَّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَّ  .ِإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ
يحٌدََّمَِيحدََّّكحَّارَِّبََّوََّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  .َعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َاِنَّوََّ ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح  اَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا
َِّإَماًما. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناَّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
ُدَّهلِلََّربَِّّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل .ََّعَذاَبَّالن اِر.ُسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ َ ََّّاحلَعَلِمْيح
اِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلاهللَِِّعَباَدَّ ََ ََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ََ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرح ِلََّواحِِلحح ْحُمُرَّبِالحَعدح َّطبَ غحيَِّ،َِّإن َّاهلَلََّي

ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن، ُكُروحُهَّعََّ يَِعُظُكمح بَ ُر،َفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح ُرَّالل ِوََّأكح ََّلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح
نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLOH 

PADA HARI KIAMAT 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َّ ِإن َّ َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّأعحَمالَِنااْلَح ََّوَسيَِّئاِت ََّفالَّ أَن حُفِسَنا َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشحهَّ َهُدََّأنح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح َُُم دا ََّعْحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح  ُدََّأن َّ

َّال ِذيَنَّ﴿ َّأَي َُّها ِلُمونَّيَا َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾آَمُنوا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّ ََّوات  ُقوا ََّوِنَساء  َّرَِجاال ََّكِثري ا َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح َّال ِذيََّتَسآَءُلوحَن اهلَل

ََّرِقيْ ا َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّأَعحَماَلُكمحَّ﴿.َّ﴾َواحأَلرحَحاَمَِّإن  ََّلُكمح ا.َُّيصحِلحح يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحال ََّسِديد 
َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّف ََّ َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّفاَزَّفَ وحز اََّعِظيم اَويَ غحِفرح َّ﴾َقدح

ََّوَسل مََّ ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُُم ٍد َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ،
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل َّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح ُُحَدثٍَةَِّبدح  َضالََلٍةَِّفَّالن ارََُُِّّحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Rosululloh  memberikan kabar gembira bagi tujuh golongan yang akan 

mendapatkan naungan Alloh pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan naungan 

disini adalah naungan ‘Arasy Alloh , sebagaimana dalam hadis Nabi :  

َّاهللَِّ َِّبِعَْاَدِة ََّنَشَأ ََّوَشابٌّ َّالحَعاِدُل َماُم َّاْلحِ َِّظلُُّو َِّإال  َِّظل  َّاَل َّيَ وحَم َِّظلِِّو َِّفح َّاهلُل َّيُِظلُُّهُم َعٌة َِّفََّسْ ح َُّمَعل ٌق َّقَ لحُُْو ََّوَرُجٌل
َتَمَعاََّعَليحِوََّوتَ َفر قَاَّ رَأٌَةََّذاتَّالح َمَساِجِدََّوَرُجاَلِنَََّتَاب اَِّفَّاهلِلَِّاجح ِإِّنِّحََّمنحِصٍبََّوََجَاٍلَّ،َّفَ َقاَلَّ:ََّعَليحِوََّوَرُجٌلََّدَعتحُوَّامح

ََّوَرُجٌلَّذََكرَّ ُنُو ََّماَّتُ نحِفُقَََّيِي ح َّاَلَّتَ عحَلَمَِِّشَالُُو َفاَىاََّحَّت  ََّأَخاُفَّاهلَلََّوَرُجٌلََّتَصد َقَِّبَصَدَقٍةََّفَأخح َّاهلَلََّخالِي اَّفَ َفاَض ْح
َناهَُّ  َعي ح

“Ada tujuh golongan yang dinaungi Alloh dengan naungan-Nya pada hari dimana 

tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) imam yang adil, (2) seorang pemuda 

yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Alloh, (3) seseorang yang hatinya 

terikat dengan masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Alloh, keduanya 

berkumpul karena Alloh dan berpisah pula karena-Nya,  (5) seorang laki-laki yang 

diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang terpandang lagi cantik, lalu ia berkata 

‘Aku takut kepada Alloh.’ (6) seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu 

ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan 

tangan kanannya, serta  (7) seseorang yang berddzikir kepada Alloh dalam keadaan 
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menyendiri lalu ia menangis dan meneteskan air matanya.” (HR. Bukhori dan 

Muslim) 

 Golongan pertama yang akan mendapatkan naungan Alloh  adalah 

pemimpin adil yang mengemban amanah dengan baik, tidak melampaui batas dan 

tidak meremehkan. Keadilannya tidak dipengaruhi bujuk rayu maupun harta dunia. 

Itulah pemimpin yang akan mendapatkan naungan Alloh pada hari kiamat. 

Yang dimaksud pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menerapkan 

syari‘at Alloh ditengah-tengah rakyatnya. Ia menjunjung tinggi hukum-hukum Alloh 

dan mengagungkannya. Adapun pemimpin yang mengabaikan syari‘at Alloh, 

meskipun ia berupaya sekuat mungkin untuk adil, tetap tidak akan sampai pada 

keadilan. Karena, tidak ada keadilan kecuali apa yang ditetapkan oleh hukum Alloh. 

Dia-lah dzat Yang Maha Adil dan Maha Tahu kemaslahatan hamba-Nya. Syari‘at 

adalah hak dan menjamin keadilan serta kemaslahatan manusia pada setiap zaman. 

Kedua adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Alloh . Kenapa 

disebut pemuda? Karena pemuda pada umumnya memiliki nafsu begitu tinggi pada 

dunia dan kebanyakan lalai terhadap akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin sholat 

berjamaah di masjid, akhlaknya pun bagus, baik kepada orang tuanya maupun 

masyarakat, dialah pemuda yang diharapkan akan mendapatkan naungan Alloh  

pada hari kiamat.  

Hadis ini sekaligus mengisyaratkan pentingnya kaum muslimin memberikan 

perhatian yang besar terhadap pendidikan para pemuda. Kita harus sadari, bahwa 

sesungguhnya kurikulum dan metode pendidikan yang diterapkan di sekolah-

sekolah kita, sebagian besar tidak mendukung pembentukan pemuda-pemuda yang 

sholih. Oleh karena itu, merupakan fardhu kifayah di pundak kaum muslimin untuk 

mendirikan sekolah-sekolah yang islami dan menunjang terbentuknya pemuda dan 

pemudi yang sholih dan sholihah. 

Ketiga adalah ada orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Yang 

dimaksud di sini adalah laki-laki, karena walaupun untuk sholat lima waktu, wanita 

lebih utama mengerjakannya di rumah dan pahalanya lebih besar bagi mereka. 

Laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menanti waktu 

sholat setelah waktu sholat sebelumnya, misalnya ia menunggu waktu antara 

Maghrib dan Isya dengan berada dalam majelis ilmu atau dengan membaca Qur’an.  

Atau mereka yang selalu mengingat sholat berjamaah walaupun di tengah 

kesibukan, misalnya para sopir kendaraan yang ketika mendengar suara adzan 

segera memarkirkan kendaraannya untuk mengerjakan sholat, atau para pegawai 

yang bergegas ke masjid ketika adzan berkumandang. Merekalah yang hatinya 

selalu terkait dengan masjid. 
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Hadis ini juga menunjukkan betapa agungya kedudukan sholat berjamaah 

dirumah-rumah Alloh , dan betapa mulianya masjid. Menjaga sholat-sholat  yang 5 

waktu merupakan sifat utama orang-orang mukmin yang akan mewarisi Surga 

Firdaus. Sholat adalah  cahaya, sebagaimana dikabarkan oleh baginda Rosululloh . 

Ia akan menjadi cahaya di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Sholat juga 

merupakan Qurrotu ‘ain atau penyejuk hati hamba-hamba yang mukmin. Dengan 

sholat-lah seorang mukmin bermunajat atau berbisik dengan Robbnya. Dengan 

sholat pula seorang hamba bertaqorrub dan mengungkapkan kecintaannya kepada 

Alloh . Oleh karena itu, tidak heran jika baginda Nabi  pernah bersabda: 

َّقُ ر ُةََّعيحِِنَِّفَّالص الةَِّ  ُجِعَل ْح
“Dan dijadikan penyejuk hatiku pada sholat” (HR. at-Thobrohi dan al-Hakim) 

Maka seorang mukmin yang mencintai sholat berjamaah dan hatinya terpaut 

dengan mesjid, maka Alloh akan memberikan anugerah untuknya berupa naungan 

dan kedamaian di padang mahsyar kelak, hari yang ketika itu hati-hati manusia 

diliputi oleh ketakutan dan kepanikan yang dahsyat.  

Keempat adalah dua orang yang saling mencintai di jalan Alloh , keduanya 

berkumpul karena Alloh dan berpisah pula karena-Nya. Yang dimaksud adalah 

mereka yang menjalin persahabatan atau berteman karena Alloh . Sehingga teman 

yang dipilih adalah karena faktor kesholihan, bukan tertarik pada harta atau 

kepentingan dunia. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai maut 

menjemput. 

Kelima, adalah seorang laki-laki yang menjaga kesucian dirinya dari 

kemaksiatan, yaitu laki-laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang 

terpandang lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Aku benar-benar takut kepada Alloh.’ Karena 

takutnya pada Alloh , laki-laki tersebut tidak terbujuk rayuan wanita itu untuk 

bermaksiat. 

َِّفَّ ََّوَلُكمح ََّومَّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ِكيحِم،ََّوتَ َقْ َلَِّمِنِّح َّاْلَح ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َّاحلُقرحآِن نحُكمح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 
KHUTBAH KEDUA: 

َّ َُّمَْارَك ا َّطَيِّْ ا ََّكِثي حر ا ا َََّححد  َّلِل ِو ُد مح ََّعْحُدهَّاْلَح ا َُُم د  َّ ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد ِفيحِو،ََّأشح
 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
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Kaum muslimin rohimakumulloh, 

Golongan keenam yang nantinya akan mendapatkan naungan Alloh pada hari 

kiamat adalah seseorang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga 

tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya. Maksudnya, adalah 

sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh 

Rosululloh , tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. 

Ini menunjukkan bahwa anggota tubuh yang paling dekat saja, tidak mengetahui 

kalau ia bersedekah dan inilah sedekah yang paling utama. Namun demikian, jika 

seseorang bersedekah dengan terang-terangan untuk memberikan contoh pada 

orang lain, atau jika yang dimaksud adalah sedekah yang wajib (seperti zakat dan 

nafkah keluarga) maka hal tersebut diperbolehkan. 

Lalu golongan ketujuh yang akan mendapatkan naungan Alloh  pada hari 

kiamat kelak adalah seseorang yang berdzikir kepada Alloh  dalam keadaan 

menyendiri lalu ia menangis dengan meneteskan air matanya. Maksudnya adalah 

orang yang rajin berdzikir kepada Alloh  dengan benar-benar menghayati, hingga 

terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takutnya kepada Alloh, 

atau karena cinta dan pengagungannya kepada Alloh . 

Semoga Alloh  senantiasa memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita, 

dan menggolongkan kita masuk dalam tujuh golongan di atas yang akan 

mendapatkan naungan dari-Nya di akhirat nanti. Karena, hanya Alloh-lah yang 

mampu memberikan taufiq dan perlindungan. Ya Alloh bantulah kami untuk 

berdzikir kepada-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan beribadah kepada-Mu, Amiin.  

 

َُُم ٍدََّكَماََّصل يح َََّْعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  .َحَِ
يحدََّّ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َََّْعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ  ََّمَِيحٌد.َوبَارِكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألََّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّمحوَاِت،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا َيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسَْ ُقوحنَاَّبِاْلحِ خح ََّلَناََّوْلِِ  َنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح
َّ ََّلَناَِّمنح َِّإَمام ا.َرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح ِخرَِةَحَسَنة َّ  أَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ن حَياََّحَسَنة ََّوِفَّاآلح َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
ُرحسَّ َوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل َُّسْحَحاَنََّربَِّكََّربِّ .َّ َّ.ِلْيح َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح  َواْلَح
َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلْ ََّاهللَِِّعَْاَدَّ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرحََبََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ِلََّواحِْلحح َّغحِي ،َِّإن َّاهلَلَّيَأحُمُرَّبِالحَعدح
َْ ُر، َلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن،َّيَِعُظُكمحَّ ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح ََّفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح

نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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KOKOH BERPEGANG DENGAN TALI ISLAM 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ َأعحَمالَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشحهَّ َهُدََّأنح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح َُُم دا ََّعْحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح  ُدََّأن َّ

َّاهلَلَّحَّ﴿ َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها ِلُمونَّيَا َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾ق  ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساء  َّرَِجاال ََّكِثري ا َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح ِبِوََِّّذيََّتَسََءُلوحنََّخَلَقُكمح

َّرَِقيْ ا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َواحأَلرحَحاَم ا﴿. ََّسِديد  َّقَ وحال  ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّ﴾يَا ََّلُكمحَّ﴿. ُيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحز اََّعظَّ َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح َّ﴾يم اَأعحَماَلُكمح

ََّوَسل مََّ ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُُم ٍد َّ ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ،
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح ُُحَدثٍَةَِّبدح  ُُحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Rosululloh  bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

ُلََّويُ رحَفُعَِّفيَهاَّالحَّ هح ََّيَدِيَّالس اَعِةَّأَلَي ام ا،َّيَ نحزُِلَِّفيَهاَّاْلَح َ َرََِّإن َّبَ ْيح ثُ ُرَِّفيَهاَّاْلح َّجَُِّعلحُمََّوَيكح
“Sesungguhnya menjelang hari kiamat ada masa di mana kebodohan tentang  “Din” 

(agama) tersebar luas, ilmu akan diangkat, dan terjadi banyak kasus pembunuhan.”  

Hadis tersebut adalah salah satu kabar sekaligus penjelasan dari Rosululloh   

tentang kondisi umat manusia di akhir zaman, yaitu masa di mana manusia berada 

dalam lautan kejahilan. Mayoritas manusia telah meninggalkan ilmu berupa ajaran 

Islam yang menerangi jalan kehidupan, berbondong-bondong menyelisihi tuntunan 

wahyu yang mengangkat mereka dari jurang kegelapan dan membawa kebahagiaan 

hakiki baik di dunia maupun di akhirat.  

Ketika ilmu telah tiada, sumber-sumbernya telah dijauhi dan ditinggalkan, 

saat itulah hawa nafsu menjadi panglima. Sumber dalam beragama bukan lagi 

wahyu ilahi. Aqidah pun diambil dari wangsit dan tipuan setan. Tata cara ibadah tak 

lagi jelas asal muasalnya, apakah ada tuntunannya dalam Islam atau tidak? Dukun 

dan paranormal pun menjadi rujukan dalam menentukan segala hal. Mencari 

peruntungan, bertanya nasib dan perjodohan, sampai dalam hal mencari benda 

yang hilang juga tak pernah keluar dari peran paranormal yang menjerumuskan.            

Tak mengherankan, jika dalam semua hal tersebut telah disandarkan pada 

sumber-sumber yang bertentangan dengan Islam, apalagi dalam bermu‘amalah 
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antar sesama, tak lagi ada aturan yang dijadikan pedoman selain hawa nafsu dan 

syahwat yang menghinakan.    

Kedzoliman antar manusia menjadi warna mayoritas dalam interaksi mereka. 

Perampasan harta orang lain telah menjadi mata pencaharian tersendiri. Dengan 

beragam cara, para penjahat beraksi mengejar kepuasan untuk menguasai harta 

orang lain. Berita di surat kabar pun dipenuhi aksi kriminalitas ini, dari para 

pencuri kelas teri yang beraksi dengan pola sangat sederhana, sampai aksi para 

koruptor yang lihai menipu bangsa ini dengan strategi yang sangat samar.  

Berbagai bentuk kedzoliman lainnya tak pernah berhenti mewarnai 

kehidupan bangsa ini. Realita inilah yang sesungguhnya mengelilingi kita saat ini. 

Kita hidup di tengah keterpurukan ruhani yang sangat mungkin menggelincirkan 

kita ke dalam keterpurukan yang sama jika tak ada usaha membendungnya.     

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Jika kita telaah lebih dalam kondisi realita yang ada, sesungguhnya jeratan 

dari jaring tipu daya iblis dan bala tentaranya telah sejak dahulu memperlihatkan 

hasil nyata. Namun kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa iblis telah 

bersumpah akan menyesatkan anak manusia dengan segala cara, sebagaimana 

dikisahkan dalam QS. al-A’rof ayat 16 dan 17: 

ََقَاَلَ ََٰطَك َِصَر َلَُهۡم ۡقُعَدنَّ
َ
َََل ۡغَوۡيتَِِن

َ
َأ ٓ َوََعۡوََُثمََّ ١٦َٱلُۡهۡسَتِقيمََفَبَِها ََخۡلفِِهۡم ََوِنۡو يِۡديِهۡم

َ
َأ ََبۡۡيِ َّنِۢو ٓأَلتِيَنَُّهم

ۡكََثَُهۡمََشَِٰكِريَوَ
َ
َوََلَََتُِدَأ يَۡمَٰنِِهۡمَوََعوََشَهآئِلِِهۡمَۖۡ

َ
  ١٧أ

Iblis berkata:"Karena Engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan 

(menghalangi-halangi) mereka (manusia) dari jalan-Mu yang lurus. Kemudian aku 

akan datangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri 

mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur“.  

Dari ayat ini kita dapat memahami betapa Iblis telah bertekad kuat untuk 

menyesatkan umat manusia dari jalan Alloh. Bagi kita kaum muslimin, tentunya 

menjadi sangat penting untuk segera membangun benteng terkuat di dalam diri kita 

masing-masing. Benteng tersebut adalah sikap istiqomah kita dalam berpegang 

pada tali Islam. Istiqomah yang terwujud dengan senantiasa komitmen untuk 

menyelaraskan aqidah, ibadah dan seluruh bentuk muamalah kita agar sesuai 

dengan tuntunan syari‘at Alloh  dan Rosul-Nya .   

Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqofi  pernah berkata meminta bimbingan Nabi : 

ََّّاَلَّ،َُّقلحَِّلَِّفَّاإِلسحالِمَّقَ وحال ََّلَّاهللَِّوَّيَاََّرسَُّ اَّبَ عحَد ََُلََّعنحُوََّأَحد  َتِقمحََُّّقلح:):َقالََّّ.ََّأسح  !(َّآَمنحُتَّبِالل ِوَُُّث َّاسح

“Wahai Rosululloh, katakanlah kepadaku sebuah ucapan di dalam Islam yang tidak 

akan pernah aku minta tentangnya dari orang selainmu. Rosululloh  menjawab: 

“Katakanlah; ‘Aku beriman kepada Alloh’. Lalu istiqomah-lah !” (HR. Muslim) 
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Akhlak mulia ini seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin, yaitu tekad 

sekaligus upaya keras untuk terus menerus tegak berdiri di atas syariat Islam. 

Menyesuaikan semua sendi kehidupan dengan tuntunan Islam. Beraqidah dengan 

aqidah yang benar dan dari sumber yang benar. Beribadah sesuai dengan tuntunan 

dan tidak menyelisihi ajaran Rosululloh ,, dan melaksanakan segala bentuk 

aktivitas dengan berpedoman pada nilai-nilai Islami.  

Inilah perintahkan Alloh  kepada hamba-Nya. Sebagaimana Firman-Nya:  

َُْلَّفَ تَ َفر َقَّ َتِقيم اََّفات ُِْعوُهََّواَلَّتَ ت ُِْعواَّالسُّ َّتَ ت  ُقونََّوَأن ََّىَذاَِّصَراِطيَُّمسح َِّبِوََّلَعل ُكمح ََّسِْيِلِوََّذِلُكمحََّوص اُكمح َِّبُكمحََّعنح
“Bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, 

dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu 

mencerai-beraikan kalian dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Alloh 

kepada kalian agar kalian bertaqwa.” (QS. al-An’am: 153) 

َّاْلحََّ ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّاهلُلَِّلح َّبَاَرََ ََّوِمنحُكمحَِّكيحِم،ََّوتَ َقْ َل ِمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

KHUTBAH KEDUA: 
ََّكِثي حَّ ا َََّححد  َّلِل ِو ُد مح َِّفيحَّاْلَح َُّمَْارَك ا َّطَيِّْ ا ََّعْحُدهَّر ا ا َُُم د  َّ ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد ِو،ََّأشح

 وحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.َوَرسَُّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh   

Alloh  tidaklah menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Upaya keras yang 

dilakukan seorang mukmin untuk melaksanakan ketaatan kepada-Nya dengan 

optimal akan berbuah manis bagi dirinya sendiri. Manfaat besar yang akan didapat 

seorang mukmin yang senantiasa istiqomah amatlah banyak, di antaranya adalah:   

 Pertama, senantiasa mendapatkan hidayah dari Alloh . Hal ini sebagaimana 

dijelaskan dalam QS. al-Ankabut ayat 69:      

َََََََََّّّّّّّّّ  

“Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Alloh bersama orang-orang yang 

berbuat baik.”   

Tiap kali seorang mukmin mengamalkan nilai-nilai Islami yang telah ia 

ketahui, dengan melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan Alloh  dan 

Rosul-Nya, maka Alloh  akan menambah ilmu sekaligus hidayah taufiq-Nya 

sehingga hamba tadi mendapatkan jalan hidupnya senantiasa terang benderang di 

bawah pancaran hidayah Alloh .   
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Kedua, mendapatkan rasa aman dan tidak merasakan ketakutan dan 

kesedihan, sebagaimana Alloh  menjelaskan janji-Nya ini dalam al-Qur’an: 

َََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Robb kami adalah Alloh", 

kemudian mereka tetap istiqomah maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan 

mereka tidak pula bersedih hati.” (QS. al-Ahqof: 13) 

Janji Alloh  bagi hamba-Nya yang istiqomah ini meliputi perlindungan dari 

rasa ketakutan dan kesedihan baik di dunia maupun di akhirat.  

 Manfaat istiqomah yang ketiga, akan menjadi penghuni surga, sebagaimana 

yang Alloh  janjikan dalam lanjutan surat Al-Ahqof ayat 14:   

َََََََََََّّّّّّّّّّّ

“Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai 

balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”  

Setiap mukmin yang istiqomah pastilah akan meraih janji terbesar ini, karena 

mereka telah membuktikan penghambaan terbaik mereka kepada Alloh , dengan 

berusaha sekuat tenaga memegang teguh tali Islam, meniti hidup dengan panduan 

hidayah, dan menata kehidupan ini dengan nilai-nilai Islami. 

Semoga Alloh  memberikan kita keteguhan iman, dan mampu menjadi 

hamba-hamba-Nya yang senantiasa istiqomah dalam meniti kehidupan di dunia ini. 

َُُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ  .َحَِ
يحٌدََّمَِيحََّوبَارَِّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ  ٌد.َح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتََّّ،اَلل ُهم َّاغحِفرح
َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسَْ ُقوحنَاَّبِاإلحِ خح ََّلَناََّوإلِِ ََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءو

َّ ََّلَناَِّمنح َِّإَمام ا.َرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  أَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ
ِخَرِةََّحَسَنة ََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ن حَياََّحَسَنة ََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

ُرحسَّ
َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل َ.َُّسْحَحاَنََّربَِّكََّربِّ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ  ِلْيح

اِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلاهللَِِّعَْاَدَّ ََ ََّويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح ََ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرح ِلََّواحإِلحح َحُمُرَّبِالحَعدح ََّْ غحِيط،َِّإن َّاهلَلََّي
َّلََّ َْ ُر، َعل ُكمحََّتذَك ُروحَن،يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح ََّفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح

نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح



209 
 

SYAHADAT LAA ILAHA ILLALLOH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرسَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  وحلُوََُّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ﴿ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّأَي ُّهَّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا ا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

ََّرِقيًبا َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّأَعحَماَلُكمحََّّيَاَّأَي َُّها﴿.َّ﴾َواحأَلرحَحاَمَِّإن  ََّلُكمح ال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحاًلََّسِديًدا.َُّيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحًزاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح َّ﴾َويَ غحِفرح

َّالحََّ ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ا َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي دح
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kalimat Laa Ilaha Illalloh adalah kalimat yang sangat agung dan mulia, sebuah 

kalimat yang jika diucapkan maka akan menyelamatkan pengucapnya dari 

panasnya api neraka. Nabi  bersabda : 

َّاهللَََّّفِإن َّاهلَلَّح ر َمََّعَلاَّالن ارَِّ َلَوَِّاال  ََّقاَلََّلَِ َوَّاهللَمنح  يَ بحَتِغاَِّبَذاِلَكََّوجح
“Sesungguhnya Alloh mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan Laa 

Ilaha Illalloh karena mengharap Wajah Alloh” (HR. Bukhori) 

Namun jika seseorang hanya mengucapkannya saja tanpa memenuhi syarat-

syarat kalimat tersebut, maka apa yang ia ucapkan tidaklah bermanfaat baginya. 

Rosululloh  bersabda : 

َّاهلَلََّوَأن َّ َِّإال  َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُدوا ََّيشح َّالن اَسََّحَّت  َّأَُقاِتَل َّاهلِلََّوي ََُّّأُِمرحُتََّأنح ََّرُسوحُل َّالص اَلةََُّمَُم ًدا َّالز َكاَةََُّّقيحُموا َويُ ؤحتُوا
اَلمحََّوِحَسابُ ُهمحََّعَلاَّاهللََِّذِلَكََّعَصُموحَِّإَذاَّفَ َعُلواَّفََّ َّاَِلسح َِِّبَقِّ َواَلُمحَِّإال  ََّوأَمح َِّدَماَءُىمح  اَِّمِّنِّ

“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi selain Alloh, dan Muhammad 

adalah utusan Alloh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah 

melakukan hal itu maka terjagalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan 

hak Islam, dan hisab perhitungannya dikembalikan kepada Alloh” (HR. Bukhori).  
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Hasan al-Bashri , seorang ulama tabi’in, ia pernah ditanya oleh seseorang: 

“Manusia banyak yang mengatakan bahwa jika seseorang mengucapkan kalimat Laa 

Ilaha Illalloh pasti akan masuk surga?” Kemudian beliau berkata: “Ya, bagi siapa yang 

mengucapkannya dan menunaikan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya maka pasti 

ia akan masuk surga.” 

Dan yang dimaksud dengan hak-hak kalimat tauhid tersebut adalah 

melaksanakan syarat-syaratnya dan menjauhi hal-hal yang menjadi pembatalnya. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Adapun syarat dari kalimat Laa Ilaha Illalloh untuk dikatakan benar adalah: 

Pertama, Ilmu artinya pengetahuan tentang arti dan hakikat dari kandungan Laa 

Ilaha Illalloh bahwa tidak ada sesuatupun yang berhak disembah dan diibadahi selain 

Alloh , dan hanya Alloh , Dia-lah yang berhak diibadahi oleh seluruh hamba 

dengan segala bentuk peribadatan.  

 Dan mengetahui arti dan hakikat Laa Ilaha Illalloh adalah kewajiban bagi setiap 

mukmin. Tanpa mengetahui artinya, maka tidak ada gunanya lafadz syahadat itu 

bagi orang yang mengucapkannya. Alloh  berfirman: 

ٍَ َٱۡعن هَۡف َ  ًَّ
 
ََۥأ َإَِلَّ  ٍ َٰ َٓإِل  َ َل  َوَ َٱۡست ۡغفِرَۡوَ َٱّللَّ ۡؤِوٌنِي  لِۡنى  َو  ۢنبِك  َِٰتَ ِِل  ۡؤِون    ٱلۡى 

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi 

dengan benar selain Alloh, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orang-

orang mukmin, laki-laki dan perempuan.” (QS. Muhammad: 19) 

Dan Rosululloh  bersabda : 

ََّماَتََّوَُّىَوَّيَ عحَلُمَّ َن ةَََّمنح َلَوَِّااَلَّاهللََّدَخَلَّاْلح ََّلَِ َأنح  
“Barangsiapa mati sedangkan ia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang 

berhak diibadahi selain Alloh, niscaya ia pasti masuk surga” (HR. Muslim) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian syarat kalimat tauhid yang kedua yaitu: Al-Yaqin, artinya keyakinan 

tentang kebenaran kandungan Laa Ilaha Illalloh tanpa ada keraguan sedikitpun di 

dalam dirinya.Alloh  berfirman: 

 َ ا ٌ ِنَ إِنَّى  ۡؤِو ِييَ َٱلۡى  ََِٱِلَّ َب ْ ٌ ِا َِء او  ِِلََِٱّللَّ ر س  ََۦو  بِيِل َس  َِِف ُِۡه ِس ًف 
 
أ َو  ُِۡه ِ َٰل ۡوو 

 
َبِأ ْ وا د   ُ َٰ ج  َو  ْ ِا َي ۡرت اب  َل ۡه َِهث هَّ َٱّللَّ

َ ه   َ َ َٰٓئِك  ْول 
 
َِٰدق ِنَ أ   ١٥َٱمصَّ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman 

kepada Alloh dan Rosul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka 

berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Alloh. Mereka itulah orang-orang 

yang benar.” (QS. al-Hujurat: 15). 
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Dan Rasululloh  bersabda: 

َّاَلَّإَلَوَّ َهُدَّاَنح ََّوَراِءََّىَذاَّاحْلَاِءِطَََّّيشح ََّلِقيحَتَِّمنح تَ يحِقًناَِِّبَاَّقَ لحُبُوَّفَ َبشِّرحُهَّبِاحْلَن ةَمنح َّاهللَُّمسح ِاال   
“Siapa yang bertemu denganmu dari balik dinding ini dan dia bersaksi bahwa Laa 

Ilaha Illalloh dan meyakini dengan hatinya, maka berikanlah kabar gembira bahwa ia 

akan masuk surga” (HR. Muslim) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian syarat kalimat tauhid yang ketiga yaitu: Al-Inqiyad,  artinya tunduk 

melaksanakan kandungan Laa Ilaha Illalloh dan segala konsekwensinya serta 

menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk kesyirikan. Alloh  berfirman: 

َْ ِٓا ًِيب 
 
أ َ َو  ِاَْل  ۡسنِى 

 
أ ۡهَو  ب ِك  َر  َٰ َإَِل 

“Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, dan berserahdirilah kepada-Nya”  (QS. az-

Zumar: 54) 

َّاحآليَاِتَّ َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِّنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِّنِّح َّاْلَح ِر َوالذِّكح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.

 

KHUTBAH KEDUA: 
َّاَلََّشرِيحَكَّلََّ َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا ََّكِثي حًرا َََّححًدا َّلِل ِو ُد مح ََّعبحُدهَُّو،ََّوأََّاْلَح َُّمَُم ًدا ََّأن  َهُد شح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian syarat kalimat tauhid yang keempat yaitu: Al-Qobul artinya 

menerima sepenuhnya konsekuensi Laa Ilaha Illalloh dengan tidak menolak segala 

kandungannya.  

Alloh  berfirman: 

  َ َإَِلَّ  ٍ َٰ َٓإِل  ۡهََل   ُ َل  ِٓاَْإِذ اَقِيل   ً ۡهََك   ُ َ إِنَّ ََٱّللَّ ون  َ  ٣٥ي ۡست ۡكِِب  ٌ ِنِۢ ۡ اِعرََّٖمَّ ٌ اَلِش  تِ  ُ ِ ِٓاَْء ال ٌَّاََل  ارِك  ِ ئ
 
َأ ن   ِ ِل ي ق    ٣٦و 

“Sesungguhnya mereka kafir Quraisy dahulu apabila dikatakan kepada mereka: “Laa 

ilaaha illalloh” Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Alloh, mereka me-

nyombongkan diri. Mereka berkata: “Apakah kami harus meninggalkan sembahan-

sembahan kami karena seorang penyair gila?” (QS. Ash-Shoffat: 35-36) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemudian syarat kalimat tauhid yang kelima yaitu: Al-Ikhlas, artinya seseorang 

bersyahadat dan melaksanakan isinya hanya demi mengharap ridho Alloh.  
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Nabi  bersabda: 

ََّقاَلَّ َعُدَّالن اِسَِّبَشَفاَعِِتَّيَ وحَمَّالحِقَياَمِةََّمنح َّقَ لحِبوََِّأسح َّاهللََّخاِلًصاَِّمنح   اَلَِّإَلَوَِّإال 

“Manusia yang paling berbahagia dengan syafa’atku adalah orang yang mengucapkan 

Laa Ila Illalloh dengan ikhlas dari hatinya.” (HR. Bukhori) 

Dan syarat kalimat tauhid yang keenam yaitu: As-Shidq yang bermakna benar 

dan jujur. Artinya bahwa apa yang diucapkan berupa syahadah ini adalah benar-

benar menghunjam di dalam jiwa dan bukan hanya di mulut saja.  

Nabi  bersabda: 

ََّقلُبُوََّدَخَلَّاحْلََّ َّاهللََّصِادًقاَِّمنح ََّقاَلَّاَلَّإَلَوَِّاال  َّن ةَمنح
“Barangsiapa mengucapkan Laa Ila Illalloh dengan sebenar-benarnya dari dalam 

lubuk hatinya, niscaya ia masuk surga.” (HR. Ahmad) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Demikianlah hakikat sebenarnya dari kalimat Laa Ilaha Illalloh yang jika 

diucapkan oleh seorang muslim pasti bermanfaat di akhirat kelak. 

Semoga Alloh  memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang berpegang 

teguh dengan ajaran-Nya, mengamalkan sunnah Nabi-Nya, dan menjauhkan kita 

dari setiap bentuk penyimpangan dalam masalah akidah atau dalam ibadah. 

Aamiin.. 

يحٌد،َّلل ُهم ََّصلََِّّعَلاَُّمَُم ٍدََّوَعَلاَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلاَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلاَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَّا َِِ  يحٌدَّ
َتََّعَلاَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلاَّآِلَِّإب حرََّ ََّعَلاَُّمَُم ٍدََّوَعَلاَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َِِيحٌد.َوبَارِكح يحٌدَّ  اِىيحَمَِّإن َكََّحَِ

َياِءَِّمن حُهمحََّواحأَلمحَواِتَّ ََّوالحُمؤحِمَناِتَّاأَلحح َ ِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َّلِلحُمسح ُِِيحُبَّالد َعَواِت.اَلل ُهم َّاغحِفرح  ِإن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبَّ
َّلِل ِذيحََّّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاَلحِ خح ََّلَناََّوَلِِ ََّرِحيحٌم.َرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمنُ وحاََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوح

َعلحَّ ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.َرب  َناََّىبح َ  َناَّلِلحُمت ِقْيح
ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

َّااهللَِِّعَباَدَّ َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيح ِلََّواحَِلحح ْحُمُرَّبِالحَعدح َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلبَ غحيَّ،َِّإن َّاهلَلََّي  لحُقرحََبََّويَ ن حَهاََّعِنَّالحَفحح
ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن،َّ بَ ُر، يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلاَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح  َفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح

نَ ُعوحنَّ  .َوالل ُوَّيَ عحَلُمََّماََّتصح
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SYAHADAT MUHAMMAD ROSULULLOH  

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ َأعحَمالَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشحهَّ َهُدََّأنح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح َُُم دا ََّعْحُدُهََّوَرُسوحلُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح  ُدََّأن َّ

َّاهلَلَّحَّ﴿ َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها ِلُمونَّيَا َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾ق  ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساء  َّرَِجاال ََّكِثري ا َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح ِبِوََِّّذيََّتَسََءُلوحنََّخَلَقُكمح

ََّرِقيْ ا َّاهلَلََّكاَنََّعَليحُكمح َّأَعحَماَلُكمحَّ﴿.َّ﴾َواحأَلرحَحاَمَِّإن  ََّلُكمح ا.َُّيصحِلحح يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّوُقوُلواَّقَ وحال ََّسِديد 
ََّفاَزَّفَ وحز اََّعِظيم َّ َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح َّ﴾اَويَ غحِفرح

َُُم ٍدََّصل ىَّاهللََّعَليحِوََّوَسل مََّ ُيَّ ِيََّىدح َدح ِديحِثَِّكَتاُبَّاهلِل،ََّوَخي حَرَّاْلح َّاحألُُموحِرَّأَم اَّبَ عحُد:ََّفِإن ََّأصحَدَقَّاْلَح ،ََّوَشر 
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ار َعٌة،َّوَُكل َِّبدح ُُحَدثٍَةَِّبدح ُُحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َّ  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Syarat sah dari keislaman seseorang adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, 

yaitu: pertama, bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi 

selain Alloh , dan kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad  adalah utusan Alloh.  

Adapun arti dari bersaksi kepada kerosulan Muhammad  adalah bersaksi baik 

secara lahir maupun batin bahwa Muhammad  adalah hamba dan rosul Alloh yang 

diutus untuk seluruh manusia, membenarkan semua yang dikabarkan beliau, 

mengamalkan semua yang diperintahkan oleh beliau, menjauhi semua yang dilarang 

beliau, dan tidak beribadah kepada Alloh  kecuali dengan apa yang telah 

disyari’atkan oleh beliau. 

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat an-Nur ayat 54: 

 ْ ْا ِطيُع
َ
ْ  ٱّلَلَ قُۡن أ ْا ِطيُع

َ
ْْۚ  ٱلَرُسَْل  َوأ َتُدوا ّۡ ْهُ َت ِۡوُتۡى  ِإَون تُِطيُع َِن وََعوَۡيُكى َيا ُحّ ا َعوَۡيُِ َيا ُحّ ًَ ْ فَإَِن ا ْۡ َه َْ َ َفإِن ت

َٰغُ إََِّل  ٱلَرُسْلِ َوَيا لََعَ  تِيُ  ٱۡۡلََل ًُ ۡ   ٥٤ ٱل
“Katakanlah wahai Muhammad: "Taatlah kepada Alloh dan taatlah kepada Rosul, 

jika kalian berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rosul Muhammad itu hanyalah 

apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang 

dibebankan kepada kalian. Jika kalian taat kepadanya niscaya kalian mendapat 

petunjuk. Kewajiban Rosul hanyalah menyampaikan amanat Alloh dengan jelas.”  
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Dalam hadis Abu Hurairoh riwayat Imam Bukhori dan Muslim, Rosululloh   

bersabda: 

َّ ََّمنح :َّ ََّقاَل َّ؟ َّيَأحََب ََّمنح َّاهلِل ََّرُسوحَل َّيَا ََّقاُلوحا ََّأََب َِّإال ََّمنح َن َة َّاْلح ُخُلوحَن ََّيدح َّأُم ِِتح َُّكلُّ ََّوَمنح َن َة َّاْلح ََّدَخَل َأطَاَعِِنح
 َعَصاِنحَّفَ َقَدََّأََبَّ

“Semua ummatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para shahabat bertanya, 

‘Wahai Rosululloh siapakah yang enggan?’ Rosululloh menjawab, ‘Siapa yang 

mentaatiku maka dia masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka 

sesungguhnya dia enggan.” 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sesungguhnya syahadat Muhammad Rosululloh terdiri atas dua rukun.  

Rukun yang pertama adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad  adalah seorang 

hamba, sebagaimana dalam lafadz syahadat yang kita ucapkan yaitu: “Asyhadu anna 

Muhammadan Abduhu wa Rosuluh” Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 

dan Rosul-Nya. Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Kahfi ayat 110: 

۠ بَََشٞ ّيِۡثوُُكۡى يََُْحٰٓ إََِلَ  ٍَا
َ
ٓ أ ا ًَ ْ هَِقآَء َرّبُِِ قُۡن إَِن ْا ٌ ََكَن يَرُۡج ًَ َِٰحٞد  َػ ٞ َو َُٰ ُكۡى إَِل ُّ َٰ ٓ إَِل ا ًَ َن

َ
ٗلا  ۦأ ًَ ۡن َع ًَ فَۡوَيۡع

ا َوََّل يَُۡشِۡك ةِعَِتاَدةِ َرّبُِِ  َٰوِحا َحَدۢا  ۦٓ َص
َ
  ١١٠أ

“Katakanlah wahai Muhammad: Sesungguhnya Aku ini manusia biasa seperti kalian, 

yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian itu adalah Tuhan 

yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah 

ia mengerjakan amal sholih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam 

beribadah kepada Robbnya.”  

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Arti dari rukun yang pertama ini adalah sesungguhnya Nabi Muhammad 

adalah manusia biasa yang diciptakan oleh Alloh , memiliki sifat-sifat yang sama 

seperti manusia pada umumnya, beliau makan, minum, menikah dan lain-lain. 

Namun dari sisi kemuliaannya, Rosululloh Muhammad  adalah manusia paling 

mulia.  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Al-Isro’ ayat 1: 

 ٌَ ِ  ٱََّلِيٓ ُسۡتَحَٰ ىَٰ ةَِعۡتِده ۡۡسَ
َ
ٌَ  ۦأ ۡسِجدِ ََلۡٗلا ّيِ ًَ ۡ ۡسِجدِ إََِل  ٱۡۡلََرامِ  ٱل ًَ ۡ ۡقَصا ٱل

َ
َلُ  ٱََّلِي ٱۡۡل ْۡ ََا َح ََٰرۡك ُُ  ۥَب  ۥهُُِنِيَ

 ُُ ْٓۚ إٍَِ ََا ِ َٰت ٌۡ َءاَي َْ  ۥِي يعُ ُِ ًِ   ١ ٱۡۡلَِصيُ  ٱلَس
“Maha Suci Alloh, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari 

Masjidil Haram ke Masjidil Aqso yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami 

perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya 

Alloh Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”  



215 
 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Kemuliaan Rosululloh  adalah sebuah anugerah dari Alloh  yang telah 

mengangkatnya sebagai nabi dan rosul. Namun demikian, tidaklah boleh bagi 

siapapun untuk menempatkan beliau di luar batasan kemanusiaan, seperti meminta 

kepada beliau agar diberikan kemudahan dari semua kesulitan dan lain sebagainya. 

Syaikh Muhammad bin Sholih al-‘Utsaimin berkata: 

“Dan keharusan dari syahadat ini adalah tidak boleh diyakini bahwasanya 

Rosululloh shallallahu alaihi wa alihi wa sallam punya hak dalam Rububiyah dan 

mengatur alam semesta atau punya hak dalam ibadah yakni hak untuk disembah. 

Bahkan dia hanyalah seorang hamba, tidak disembah, dan Rasul tidak didustakan, 

dan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk memberi manfaat ataupun 

mudharat, baik kepada dirinya ataupun selain dirinya, kecuali apa yang Allah 

kehendaki.” 

Hal ini sebagaimana firman Alloh dalam Qur’an surat al-A’rof ayat 188: 

ا إََِّل َيا َشآَء  ا َوََّل ََضًّ ۡموُِك ِِلَۡفِِس َنۡفعا
َ
ْۚ قُن ََّلٓ أ ۡعوَُى  ٱّلَلُ

َ
ْۡ ُلَُت أ َ ُُ َل  ٱۡهَغۡيَب َول ۡ ََ ٌَ  ۡسَتۡم َوَيا  ٱۡۡلَۡيِ ِي

ْۚ َمَسِِنَ  ُْٓء ٍَا۠ إََِّل  ٱلسُّ
َ
ََُْن  إِۡن أ ٖم يُۡؤِي ْۡ   ١٨٨ٍَِذيٞر َوبَِشيٞ ّهَِق

“Katakanlah wahai Muhammad: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi 

diriku dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Alloh. 

Sekiranya aku mengetahui yang goib, tentulah aku melakukan kebaikan sebanyak-

banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Aku hanyalah pemberi 

peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.”  

 

Kaum muslimin rohimakumulloh, 

Rukun yang kedua dari syahadat Muhammad Rosululloh adalah mengimani 

bahwa Nabi Muhammad  adalah utusan Alloh yang diutus kepada seluruh umat 

manusia, dan mengimani bahwa Muhammad  adalah nabi dan rosul terakhir serta 

penutup para Nabi. Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Al-Ahzab ayat 40: 

َِٰكٌ َرُسَْل   َحٖد ّيٌِ رَِّجاهُِكۡى َوَل
َ
ةَآ أ

َ
ٌد أ ًَ ِ َيا ََكَن ُُمَ    ٌَ   ۧٱِلَتِّيِ وََخاَتَى  ٱّلَل

“Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi 

dia adalah Rosululloh dan penutup para nabi.”  

 

ِكيحِم،ََّوتَ َقْ لَََّّبَاَرَكَّاهلُلَِّلحَّ َّاْلَح ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح ََّوِمنحُكمح َِّمِنِّح
 .ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحمَّ
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KHUTBAH KEDUA: 
ََّكِثي حَّ ا َََّححد  َّلِل ِو ُد مح َّطَيِّْ َّاْلَح َِّفيحَّر ا َُّمَْارَك ا ََّعْحُدهَّا ا َُُم د  َّ ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد ِو،ََّأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum  Muslimin rohimakumulloh 

Di antara pembuktian yang harus diwujudkan oleh seorang mukmin atas 

syahadat Muhammad Rosululloh  adalah meneladani beliau dalam bentuk 

pengikutan yang totalitas di dalam peribadahan kepada Alloh .  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat Ali ‘Imron ayat 31: 

َْن     ٣١َغُفْرٞ رَِحيٞى  ٱّلَلُ َويَۡغفِۡر هَُكۡى ُذٍُْبَُكۡىْۚ وَ  ٱّلَلُ ُُيۡتِۡتُكُى  ٱتَتُِعِْن فَ  ٱّلَلَ قُۡن إِن ُلَُتۡى ُُتِتُّ

“Katakanlah wahai Muhammad: "Jika kalian benar-benar mencintai Alloh, maka 

ikutilah aku, niscaya Alloh mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Alloh 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.“  

Adapun bentuk dari pengikutan kepada Rosululloh  yang harus diwujudkan 

setiap mukmin secara totalitas adalah :  

- Membenarkan semua kabar berita yang disampaikan beliau;  

- Menjunjung tinggi segala perintah yang dititahkan beliau;  

- Menjauhi segala larangan beliau dan;  

- Tidak beribadah kepada Alloh  kecuali dengan syari’at yang telah diajarkannya. 

Semoga Alloh  memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada kita untuk 

mampu mewujudkan syahadat ini dengan benar. 

 

َُُم ٍدََّوَعَلى يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّ َُُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ  .آِلَّ
يحدَّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ َُُم ٍدََّكَماَّبَارَكح َُُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّ ََّعَلىَّ  ََّمَِيحٌد.َوبَارِكح

يَاِءَِّمن حُهمحََّواحألَمحوَاتَّ َََّوالحُمؤحِمنَاِتَّاحأَلحح َََّوالحُمسحِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح َّلِلحُمسحِلِمْيح   إِن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد عحَواتَّ،َّاَلل ُهم َّاغحِفرح

َاِنَّوََّ ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسَْ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ َّلِل ِذيحَنَّآَمُنواََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوٌفََّرِحيٌم.َرب  َناَّاغحِفرح  اَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا
َِّإَمام ا. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخرََّ ن حَياََّحَسَنة ََّوِفَّاآلح  ِةََّحَسَنة ََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َّ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  ُسْحَحاَنََّربَِّكََّربِّ
َّ. َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح
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PARA PENGEMBAN AMANAH DAKWAH 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َُّشُروحِرَّأَن حُفِسَناََّوَسيَِّئاِتَّ ِإن َّ ََّونَ ُعوحُذَّبِاهلِلَِّمنح تَ غحِفرُُه َتِعي حنُُوََّوَنسح محَدَّهلِلَََّنحَمُدُهََّوَنسح ِدِهَّاهلُلََّفاَلَُّمِضل ََّلُو،َّ أَعحَمالَِنااْلَح َّيَ هح َمنح
َهُدََّأن َّمََُّ َدهَّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنحَّاَلَِّإَلَوَِّإال َّاهللََّوحح َُّيضحِللحََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح  م داََّعبحُدهََّوَرُسوحلُوََُّوَمنح

َّاهلَلَّ﴿ َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها ِلُمونَّيَا َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّال ِذيَّ﴿.َّ﴾َحق  ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا َّأَي َُّها يَا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوَِّذيََّتَسََءُلوحََّخَلَقُكمح َن

َّرَِقيًبا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َواحأَلرحَحاَم ََّسِديًدا﴿. َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّ﴾يَا ََّلُكمحَّ﴿. ُيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحزًاَّعََّ َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح َّ﴾ِظيًماَأعحَماَلُكمح

َّاحألَُّ ُيَّمَُم ٍدََّصل ىَّاهللََّعَليحِوََّوَسل َم،ََّوَشر  ِيََّىدح َدح ِديحِثَِّكَتاُبَّاهلِل،ََّوَخي حَرَّاْلح  ُموحِرَُّمحَدََاتُ َها،ََّفِإن ََّأصحَدَقَّاْلَح
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  عحُد:أَم اَّب َََّّ.وَُكل َُّمحَدٍََةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Jalan dakwah bukanlah jalan yang banyak ditaburi kegemerlapan dan kesenangan. 

Ia merupakan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan rintangan berat. Telah 

banyak sejarah orang-orang terdahulu sebelum kita yang merasakan pahit dan 

getirnya perjalanan dakwah. Ada yang disiksa, ada pula yang harus berpisah dengan 

kaum kerabatnya atau diusir dari kampung halamannya, dan sederetan kisah 

perjuangan lainnya yang telah mengukir bukti dari pengorbanan dalam jalan 

dakwah. Mereka telah merasakan dan sekaligus membuktikan cinta dan kesetiaan 

mereka terhadap dakwah. 

Mari kita lihat kisah Perang Dzatur Riqo’ yang dialami sahabat Abu Musa al-

Asy‘ari  dan para sahabat lainnya. Mereka telah merasakannya hingga kaki-kaki 

mereka robek dan kuku tercopot. Namun mereka tetap mengarungi perjalanan itu 

tanpa mengeluh sedikit pun. Bahkan, mereka malu untuk menceritakannya karena 

keikhlasan dalam perjuangan ini. Keikhlasan membuat mereka gigih dalam 

pengorbanan dan menjadi tinta emas sejarah umat Islam untuk selamanya. 

Pengorbanan yang telah mereka berikan dalam perjalanan dakwah ini menjadi 

teladan bagi kita semua. Karena kontribusi yang telah mereka sumbangkan untuk 

dakwah ini tumbuh bersemi. Dan, kita pun dapat memanen hasilnya dengan gemilang. 

Islam telah tersebar ke seluruh pelosok dunia. Umat Islam telah mengalami peningkatan 

populasi dalam jumlah sangat besar.  
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Semua itu karunia yang Alloh  berikan melalui kesungguhan dan kesetiaan para 

pendahulu dakwah ini. Semoga Alloh  meridhoi mereka. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Mereka juga telah melihat siapa saja yang dapat bertahan dalam mengarungi 

perjalanan yang berat itu. Hanya kesetiaanlah yang dapat mengokohkan perjalanan 

dakwah ini. Kesetiaan yang menjadikan pemiliknya sabar dalam menghadapi cobaan 

dan ujian. Menjadikan mereka optimis menghadapi kesulitan dan siap berkorban untuk 

meraih kesuksesan. Kesetiaan yang mengantarkan jiwa-jiwa patriotik untuk berada 

pada barisan terdepan dalam perjuangan ini. Kesetiaan yang membuat pelakunya 

berbahagia dan sangat menikmati beban hidupnya. Setia dalam kelapangan dan 

kemudahan. Demikian pula setia dalam kesempitan dan kesukaran. 

Sebaliknya orang-orang yang rentan jiwanya dalam perjuangan ini tidak akan 

dapat bertahan lama. Mereka mengeluh atas beratnya perjalanan yang mereka tempuh. 

Mereka pun menolak untuk menunaikannya dengan berbagai macam alasan agar 

mereka diizinkan untuk tidak ikut. Akhirnya, mereka pun berguguran satu persatu 

sebelum mereka sampai pada tujuan perjuangan. 

Penyakit wahn telah menyerang mental mereka yang rapuh sehingga mereka 

tidak dapat menerima kenyataan pahit sebagai risiko dan sunah dakwah ini. Malah 

mereka menggugatnya lantaran mereka menganggap bahwa perjuangan dakwah 

tidaklah harus mengalami kesulitan. Alloh  berfirman dalam al-Qur’an: 

َِۡ  ِّخٓأِر ِ َٱّۡتاَاةَۡ  لَوََهََمۡ  َهَمۡ   ِي َتۡبتِِمۡ  َحَرَ  ٔۡ إِجََّما يَۡسَت  ِ َٱَّۡيَ ََِ   َا ََۡمِنَوََ  ةِلََّّ ََّ دََّدٱَ  نِِذكََ  ّ  ٤٥دَّدَّ

َ ّۢنتَِػاَثَمۡ  َهَثتََّطَمۡ  َٱقِيَل ّۡقَػَدٱ ٗة َٱَلَِٰك  َك َِه ََّّّ ٱاْ ََلَۥ َغدَّ َغدُّ
َ
َتادََّدٱاْ ّۡۡلََ ٱَج ََل

َ
َۡ أ َ   ٤٦اْ َنَع ّۡلَقَٰػِِدََ  َٱل

“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang 

yang tidak beriman kepada Alloh dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, 

karena itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. Dan jika mereka mau 

berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi 

Alloh tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Alloh melemahkan keinginan 

mereka, dan dikatakan kepada mereka: “Tinggallah kamu bersama orang-orang 

yang tinggal itu.” (QS. at-Taubah: 45 - 46) 

Kesetiaan yang ada pada mereka merupakan indikasi kuat daya tahannya yang 

tangguh dalam dakwah ini. Sikap ini membuat mereka selalu siap menjalankan tugas yang 

mereka emban. Mereka pun dapat menunaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Bila 

ditugaskan sebagai prajurit terdepan dengan segala akibat yang akan dihadapinya, ia 

senantiasa berada pada posnya tanpa ingin meninggalkannya sekejap pun. Atau bila 

ditempatkan pada bagian belakang, ia akan berada pada tempatnya tanpa berpindah-

pindah. Sebagaimana yang disebutkan Rosululloh  dalam beberapa riwayat tentang 

prajurit yang baik. 
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  telah banyak memberikan janji-Nya pada orang-orang yang beriman 

yang setia pada jalan dakwah berupa berbagai anugerah-Nya. Sebagaimana yang 

terdapat dalam QS. al-Anfal ayat 29: 

 ِ ِۡ  َغوَكۡ  َسي  َ ََيَۡػل لََّكۡ  فَۡ َلاٗجا َٱبََكف  َٓاْ إِ  َتتََّقَاْ ََّّّ ََِ  َءاَنَو ََّ َما ّ حُّ
َ
أ  ااَِكۡ  َٱبَۡففِۡ  لََكۡ    َٔ َيَٰٓ

َ َذٱ ّۡلَفۡضِل ّۡلَػِظيِ     ٢٩َٱََّّّ
 “Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Alloh, niscaya Dia 

akan memberikan furqan kepada kalian, menghapus segala kesalahan kalian dan 

mengampuni kalian. Alloh memiliki karunia yang besar.” 

Dengan janji Alloh  tersebut, orang-orang beriman tetap bertahan 

mengarungi jalan dakwah ini. Mereka pun tahu bahwa perjuangan yang berat itu 

sebagai kunci untuk mendapatkannya. Semakin berat perjuangan ini semakin besar 

janji yang diberikan Alloh  kepada mereka. Kesetiaan yang bersemayam dalam diri 

mereka itulah yang membuat mereka tidak akan pernah menyalahi janji-Nya. Dan, 

mereka pun tidak akan pernah mau merubah janji kepada-Nya. 

 Alloh  berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 23: 

 َ ِ ََٰمَدٱاْ  لَۡمۡمِنوِيَ ّ ن  َاْ َنا َع َ ّتَِجاٞل َصَدلَ لََاْ َتۡتِدَٗٗل  َٱِنۡوَم  نَّ  ََنَتِظَ    ۥَغوَۡيهِِۖ َفِمۡوَم  نَّ  لَََضَٰ ََنَۡتهَ  ََّّ  َٱَنا ةَدَّ
"Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka 

janjikan kepada Alloh; maka di antara mereka ada yang gugur, di antara mereka ada 

(pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak merubah (janjinya)”. 

 Generasi pertama umat ini telah membuktikan kejujuran mereka dalam membela 

agama Alloh dan mengusung panji-panji-Nya. Mereka telah mengorbankan jiwa dan 

harta mereka dijalan Alloh. Sehingga Alloh pun memuji mereka dalam banyak ayat-Nya, 

pujian yang akan senantiasa abadi dan dibaca oleh manusia hingga hari kiamat. Alloh  

berfirman menyanjung mereka: 

َِ َ ّٱَ  ل ََّسََل ّ َلَِٰك ِ  َاْ َنَػهَ  ََّ ْٱَلَٰٓئَِ  لََمَ   ۥءَاَنَو
َ
كَفِسِمۡ ۚۡ َٱأ

َ
َٰلِِمۡ  َٱأ ۡنَو

َ
ْٱَلَٰٓئَِ  َهَ   ۡۡلَۡيَرََٰت  َّجََٰمَدٱاْ ةِأ

َ
 لَۡمۡفوَِحَ َ َّٱأ

“Tetapi Rosul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan 

harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, 

serta mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. at-Taubah: 88) 
 Karena pengorbanan mereka dijalan dakwah, mereka pun dinobatkan oleh Rosul 

 sebagai generasi terbaik sepanjang zaman. Terbaik di dunia ddan terhormat di akhirat. 

Mereka telah beruntung meraih kejayaan dunia dan akhirat. 

َّاْلحََّ ِر َّاحآليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّح
َّالر ِحيحِم.ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّ



220 

 

KHUTBAH KEDUA: 
َّاَلََّشرِيحَكَّلََّ َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا ََّكِثي حًرا َََّححًدا َّلِل ِو ُد مح ََّعبحُدهَّاْلَح َّمَُم ًدا ََّأن  َهُد ُو،ََّوَأشح

 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Seorang aktivis dakwah seharusnya meyakini bahwa kesabaran mutlak harus ada 

pada dirinya untuk membuatnya kuat menghadapi berbagai rintangan dakwah. 

Pengorbanan kita di hari ini masih sebatas pengorbanan kecil yang belumlah seberapa. 

Coba lihatlah pengorbanan orang-orang terdahulu; ada yang disisir dengan sisir besi, ada 

yang digergaji, ada yang diikat dengan empat ekor kuda yang berlawanan arah, lalu kuda 

itu dipukul untuk lari sekencang-kencangnya hingga robeklah tubuhnya. Ada pula yang 

direbus dengan tungku yang berisi minyak panas. Mereka dapat menanggung 

dahsyatnya resiko tersebut karena kesabaran yang ada pada diri mereka. 

Kesabaran adalah kuda-kuda pertahanan orang-orang beriman dalam meniti 

perjalanan dakwah. Bekal kesabaran mereka tidak pernah berkurang sedikit pun karena 

keikhlasan dan kesetiaan mereka kepada Alloh .  

Alloh  berfirman dalam QS. Ali ‘Imron ayat 146: 

ََٰتَل َنَػهَ   ّٖ َق ِب 
ِ  كَّ َ ِ  ن 

َ
َصاَبَمۡ   ِي َسبِيِل  ۥَٱَكأ

َ
َاْ لَِمآ أ ِ ّتِه ِيََُّ  َكثرِيٞ َهَما ٱََهَو َاْ َٱَنا  ََّّ ْ  َّٱَنا َضَػَف َا  ۡسَتََككَ

َ ّٱَ   َِِٰبِب َ َُّيِبُّ  ََّّ   ١٤٦ لصَّ
“Betapa banyak nabi yang berperang bersama sejumlah besar dari pengikutnya yang 

bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan 

Alloh, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Alloh mencintai 

orang-orang yang sabar.” 

يحٌدََّمَِيحٌد،َّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ  َحَِ
يحدَّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ ََّعَلىَّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح  ََّمَِيحٌد.ََّوبَارِكح

َياِءَِّمن حُهمحََّواحأَلمحَّ ََّوالحُمؤحِمَناِتَّاأَلحح َ ِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َّلِلحُمسح ََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد َعَواتَََّّواِتَِّإن َكََّسَِيحعَّاَلل ُهم َّاغحِفرح
َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ ََّرِحيحٌم.ََّرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمنُ وحاََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوح

َّأََّ ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.َرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  زحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ
ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.َّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

ُرحسَّ
َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل َُّسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ َ  ِلْيح

.َ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح  َواْلَح
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MINTALAH HANYA KEPADA ALLOH   

 

 

KHUTBAH PERTAMA:  

َمْنَّيَ ْهِدِهَّاهللََّفالَُّمِضل َّلَوُ،ََّوَمْنَّ الِنَااْْلَْمَدَّهلِلَََّنَْمُدهََّونَْسَتعِي ْنُُوََّونَْستَ ْغِفرُُهََّونَ ُعْوُذَّبِاهلِلَِّمْنَُّشُرْوِرَّأَنْ ُفِسنَاََّوَسيِّئَاِتَّأَْعمَّ ِإن َّ
 ْولُوََُّىاِدَيَّلَوُ،ََّوأَْشَهُدَّأَْنَّالَّإِلََوَِّإال َّاهللََّوْحَدهَّالََّشرِْيَكَّلَوُ،ََّوأَْشَهُدَّأَن َُّمَُم داََّعْبُدهََّوَرسَُّيُْضِلْلََّفالَّ

َِّإال ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُمونَّ َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن   .َّيَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن ُْهَماَّرَِجااًلَّكَّيَاَّأَي َُّهاَّ ِثريًاََّوِنَساًءَّالن اُسَّات  ُقواََّرب ُكْمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن َْهاََّزْوَجَهاََّوَبث 

 .ََّوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلْوَنَِّبِوََّوْاأَلْرَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا
َّال َّ َّأَي َُّها َّيَُّيَا ََّوَمْن َُّذنُوَبُكْم ََّلُكْم ََّويَ ْغِفْر ََّأْعَماَلُكْم ََّلُكْم َُّيْصِلْح ََّسِديًدا. َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّاهلَلَِّذيَن ْْ ِِط

ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما
َّاْْلَدَّ ََّوَخي َْر َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َّْاألُُمْوِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ََّىْدُي ِي

 ُُمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  berfirman dalam QS. Hud ayat 6: 

ۡرِض َوَيا يٌِ َدٓاةَّثٖ ِِف 
َ ِ إَِّلَّ لََعَ  ٱۡلأ تنِٖي  ٱّللَّ ّٞ ِِف لَِتَٰٖب يُّ اۚ ُكّ َّ ْأَدَخ َت ا َوُمسأ َِ تََقرَّ ا َويَعأوَُى ُمسأ َّ   ٦رِزأُر

“Tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semua dijamin 

Alloh rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. 

Semua tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz).”   

Dalam ayat ini Alloh  mengabarkan kepada kita semua bahwa Dia telah 

menjamin rizki seluruh makhluk dari segala jenisnya baik manusia, hewan yang 

kecil maupun yang besar, yang hidup di lautan maupun di daratan. Tak satu pun 

makhluk dibiarkan hidup oleh Alloh  tanpa jaminan rizki dari-Nya. 

Alloh  memberi rizki tanpa merasa kesulitan dan sama sekali tidak 

terbebani. Seandainya seluruh manusia dan makhluk lainnya meminta kepada Alloh 

 dalam waktu dan dengan permintaan yang sama, lalu Dia mengabulkan seluruh 

permintaan mereka, itu semua sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan, 

kerajaan dan kekuasaan-Nya sedikit pun. Alloh  berfirman dalam hadis qudsi: 

ََّأو َلُكْمََّوآِخرَُكْمََّوِإْنَسُكْمََّوِجن ُكْمََّقاُمواَِِّفََّصِعيٍدََّواِحٍدََّفَسأَُلوِِنََّفَأْعِطَْيُتَُّكل َِّإْنسََّّيَاَِّعَباِدى اٍنََّمْسأََلَتوََّلْوََّأن 
 َماَّنَ َقَصََّذِلَكَِّم اَِّعْنِدىَِّإال ََّكَماَّيَ ن ُْقُصَّاْلِمْخَيُطَِّإَذاَّأُْدِخَلَّاْلَبْحرَّ
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“Wahai hamba-Ku, seandainya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang 

kemudian serta semua manusia dan jin berdiri di atas bukit untuk memohon 

kepada-Ku, kemudian masing-masing Aku penuhi permintaannya, maka hal itu 

tidak akan mengurangi kekuasaan yang ada di sisi-Ku, melainkan hanya seperti 

benang yang menyerap air ketika dimasukkan ke dalam lautan.” (HR. Muslim). 

 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Alloh  pasti memiliki berbagai hikmah dalam pembagian rizki, sekalipun 

mungkin kita tidak mengetahuinya. Ada yang Alloh jadikan kaya, ada pula yang 

dijadikan miskin. Kewajiban kita adalah berprasangka baik kepada-Nya, karena 

Alloh  berfirman dalam QS. al-Isro’ ayat 30: 

َق إِنَّ َربََّك يَبأُسُط   ُُ  ٱلّرِزأ ِدُرۚ إٍَِّ ًٌَ يََشآُء َويَقأ ِ ِ  ۥل َۢا ةَِصٗيا  ۦََكَن ةِعَِتادِه   ٣٠َختَِي
“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan dan membatasi rizki kepada siapa yang Dia 

kehendaki; Sungguh Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”  

ْأ بََسَط   َ ُ َول َق  ٱّللَّ ِ  ٱلّرِزأ اْ ِِف  ۦهِعَِتادِه ْأ ۡرِض ََلََغ
َ ُُ  ٱۡلأ ا يََشآُءۚ إٍَِّ ُِل ةَِقَدرٖ يَّ ِ  ۥَوَلَِٰكٌ ُحَنّ َۢ ةَِصيّٞ  ۦةِعَِتادِه   ٢٧َختُِي

“Dan sekiranya Alloh melapangkan rizki kepada hamba-hamba-Nya niscaya mereka 

akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Alloh menurunkan apa yang 

dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) 

hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.” (QS. Asy-Syuro: 27)  

Alloh memberi rizki kepada hamba-hamba-Nya sesuai dengan kehendak-Nya 

karena Alloh lebih mengetahui manakah yang terbaik untuk mereka. Ketahuilah 

bahwa ketika Alloh  menjadikan seseorang kaya bukanlah standar kemuliaan 

orang tersebut. Berapa banyak dari orang-orang kafir yang Alloh beri rizki, begitu 

pula dengan orang-orang yang bermaksiat kepada-Nya, namun Alloh  tetap 

memberikan jatah rizkinya. Inilah bukti kelembutan Alloh , sebagaimana dalam 

Qur’an surat asy-Syuro ayat 19: 

  ُ ِ  ٱّللَّ َْ  ۦهَِطيُفَۢ ةِعَِتادِه ُِ ُۖ َو ُزُق َيٌ يََشآُء   ١٩ ٱهأَعزِيزُ  ٱهأَقِْيُّ يَرأ
“Alloh Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rizki kepada yang di 

kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”  

Kemuliaan dan kehinaan hanyalah dilihat dari hati dan amal manusia, bukan 

dari hartanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim: 

 ِإن َّالل َوَّاَلَّيَ ْنظُُرَِّإََلَُّصَورُِكْمََّوأَْمَواِلُكْمََّوَلِكْنَّيَ ْنظُُرَِّإََلَّقُ ُلوِبُكْمََّوَأْعَماِلُكمَّْ

“Sesungguhnya Alloh tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Alloh 

melihat kepada hati dan amal kalian”  
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Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Sesungguhnya kehidupan dunia ini sangatlah singkat dan sementara. 

Sedangkan kehidupan akhirat adalah kekal dan selama-lamanya. Oleh sebab itu, 

kesempitan dunia dan permasalahan kehidupan di alam dunia ini tidak pantas 

menjadi bahan kerisauan seorang mukmin. Yang seharusnya menjadi bahan 

kerisauan seorang yang beriman adalah kehidupan akhirat. Ya, kehidupan akhirat 

dan permasalahannya. Seperti, bagaimanakah nasib kita kelak ketika memasuki 

alam barzah? Apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur ataukah azab kubur? 

Demikian pula ketika nanti amal-amal kita ditimbang, apakah timbangan 

kebaikan yang lebih berat ataukah timbangan keburukan? Juga ketika kita nanti 

melintasi shirot, apakah kita selamat dan berhasil melintasinya ataukah kita akan 

terjatuh dan tergelincir ke dalam jurang neraka? Na’udzubillah min dzalik. 

Inilah permasalahan-permasalahan yang seharusnya membuat risau hati 

seorang mukmin. Sebab, perkara-perkara akhirat tersebut sangat besar dan 

urusannya benar-benar serius. Siapa yang selamat di sana maka ia akan 

mengenyam kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi. Sebaliknya, barang siapa 

yang celaka di sana maka ia akan merasakan penderitaan yang abadi yang tak 

tertanggungkan. 

Adapun kesempitan hidup di dunia, perkaranya hanya sebentar dan sering 

kali disusul dengan kelapangan setelahnya. Begitu pula kesenangan dunia, rasa 

nikmatnya hanya sebentar, dan sering kali disusul dengan kepedihan setelah itu. 

Begitu hakikat dunia. Hal ini sebagaimana firman Alloh : 

ْ ٱ ْٓا ًُ وَ ا  عأ ًَ جَّ
َ
ةُ ٱأ َْٰ ََي َياٱ ۡلأ جأ ََُكىأ َوتََكاجُرّٞ ِِف  دلُّ َۢ ةَيأ ََثّٞ َوَتَفاُخُر ّْٞ َوزِي ّأ َ َٰلِ ٱهَعِبّٞ َول َو يأ

َ َلَٰدِ  ٱوَ  ۡلأ وأ
َ َحِن َديأٍث  ۡلأ ًَ َل

َجَب  عأ
َ
ارَ ٱأ ُُ  هأُمفَّ ا ثُ  ۥَجَتاتُ َفّرٗ ُُ ُمصأ َٰ ى ِّيُخ َذََتَ ُۖ َوِِف ُثىَّ يَ ا ًٗ ٌَ ٓأۡلٱىَّ يَُكُْن ُحَطَٰ ّٞ ّيِ فَِرة ِ ٱِخَرةِ َعَاا ّٞ َدِديدّٞ َوَيغأ  ّللَّ

ۚ َوَيا  َٰنّٞ َو ةُ ٱَورِضأ َْٰ ََي ٓ ٱ ۡلأ َيا جأ   ٢٠ هأُغُرورِ ٱإَِّلَّ َيَتَُٰع  دلُّ
“Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan 

suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta 

berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-

tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan 

kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada 

azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia 

ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.” (QS. al-Hadid: 20) 

َّاْلَِْكيَّْ ََّوالذْكِر َّْاآليَاِت َِّمَن َِّفْيِو َِّبَا ََّوِإياُكْم ََّونَ َفَعِِنْ َّاْلَكِرْْي، َِّفَّاْلُقْرآِن ََّوَلُكْم َّاهلُلَِّلْ ََّوتَ َقبلَِّمِِنَّْبَاَرَك م،
ََّوِمْنُكْمَِّتاَلَوَتُوَّإِنُوَُّىَوَّاْلَغُفْوُرَّالرِحْيم.
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KHUTBAH KEDUA: 

َََّحًْدا َّلِل ِو َِّفيِو،ََّّاْلَْْمُد َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا َُُّمَم ًداَََّّكِثريًا َّأَن  َّاَلََّشرِْيَكَّلَُو،ََّوَأْشَهُد َِّإال َّاهلُلََّوْحَدُه ََّأْنَّاَلَّإَِلَو َأْشَهُد
 َعْبُدُهََّوَرُسْولُُوَّاَلََّنِب َّبَ ْعَدُه.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Setelah kita meyakini bahwa Alloh  telah menjamin rizki kita semua, maka 

bersabarlah untuk memperoleh jatah rizki yang telah disediakan, Alloh tidak akan 

mungkin mendzolimi makhluknya. Janganlah mengambil jalan-jalan yang haram 

hanya untuk mendapatkannya, seperti jalan riba, jalan itu tidak akan memberikan 

solusi. Apalagi datang kepada paranormal, orang pintar dan para dukun, mereka 

tidak akan mampu memberikan rizki kepada kita bahkan mereka pun 

membutuhkan rizki dari Alloh. 

Oleh karena itu, mintalah segala kebutuhan kita hanya kepada Alloh! Jangan 

kepada yang lain. Dia-lah yang memiliki nama Ar-Rozzaq itu berarti hanya Dia yang 

mampu memberikan rizqi kepada kita semua. 

Berlapang dada dan bersabarlah jika anda melihat orang lain yang diberikan 

kelebihan rizki, sebab itu pun adalah ujian baginya dan akan dimintakan 

pertanggung jawabannya. Dan bermurah hati-lah, jika anda termasuk orang yang 

dilebihkan rizkinya, itu semua milik-Nya bukan milik Anda. Syukuri rizki yang telah 

diberikan-Nya, infaqkan ia, jangan Anda pendam, karena harta yang sebenar-

benarnya harta adalah harta yang kita infaqkan.  

ْيٌد.ََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعَلىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن كَّ ْيٌدََّمَِ  َحَِ
ْيٌدََّمَِْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّ  بَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ َراِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ َراِىْيَمَِّإن َكََّحَِ

ْؤِمَناِتََّاأَلْحياَِءَِّمن ُْهْمََّوْاأَلْمَواتَّ
ُ
ََّوامل ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ .أَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ  ،َِّبَرَْحَِتَكَّيَآَأْرَحَمَّالر اَِحِْْيَ

َِّمْنَّاْْلَاِسرِينََّرب  َّ  . َناَّظََلْمَناَّأَنُفَسَناََّوِإْنََّلََّْتَ ْغِفْرََّلَناََّوتَ ْرََحَْناََّلَنُكوَنن 
نََّ  . َوََنَِّناَِّبَرَْحَِتَكَِّمْنَّاْلَقْوِمَّاْلَكاِفرِينًََّّةَّلِْلَقْوِمَّالظ اِلِمَْيََّرب  َناَّالَََّتَْعْلَناَِّفت ْ

َناََّصب ًْراََّوتَ وََّ َِّمَنَّاْْلَاِسرِْيَن.. ف  َناَُّمْسِلِمْيََّرب  َناَّأَْفرِْغََّعَلي ْ ََّرب  َناَّظََلْمَناَّأَنْ ُفَسَناََّفِإْنََّلَّتَ ْغِفْرَلَناََّوتَ ْرََحَْناََّلَنُكْوَنن 
َناَِّإْصًراََّكَماَََّحَْلَتُوََّعَلىَّال َّ  ِمْنَّقَ ْبِلَناَِّذينََّرب  َناَّاَلَّتُ َؤاِخْذنَاَِّإْنََّنِسيَناََّأْوََّأْخَِطْأنَاَّرَب  َناََّواَلَََّتِْمْلََّعَلي ْ
 نَاََّعَلىَّاْلَقْوِمَّاْلَكاِفرِيَن.َرب  َناََّواَلََُّتَمِّْلَناََّماَّاَلَّطَاَقَةََّلَناَّبِِوََّواْعُفََّعن اََّواْغِفْرَّلََناََّواْرََحَْناَّأَْنَتََّمْواَلنَاََّفاْنُصرَّْ

نْ َياََّحَسَنًةََّوِِفَّْاأَلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعذَّ َّاَبَّالن اِر.َرب  َناَّآتَِناَِِّفَّالدُّ
َّاْلَعَلِمْْيَ. ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ

ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّامل  ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ
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SAAT MUSIBAH MENIMPA 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرُسْولُوََُُّّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،

َُّمْسِلُمونَّ﴿ َِّإال ََّوأَنْ ُتْم َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّالن اُسَّات  َّ﴿.َّ﴾يَا َّأَي َُّها َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكْم ُقوا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن ُْهَما ََّوَبث  ََّزْوَجَها َِّمن َْها ََّوَخَلَق َّنَ ْفٍسََّواِحَدٍة َِّمْن َِّبِوََّخَلَقُكْم ِذيََّتَسََءُلْوَن

َّرَِقيًبا ََّعَلْيُكْم ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َوْاأَلْرَحاَم َّآمََّ﴿. َّال ِذيَن َّأَي َُّها ََّسِديًدايَا َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّ﴾ُنوا ََّلُكْمَّ﴿. ُيْصِلْح
َّ﴾َأْعَماَلُكْمََّويَ ْغِفْرََّلُكْمَُّذنُوَبُكْمََّوَمْنَّيُِطْعَّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما

ََّىدَّ َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َّْاألُُمْوِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي
 ُُمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Musibah demi musibah datang silih berganti, terkadang berupa kemarau 

panjang, angin ribut, banjir besar, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran dan 

lain-lain. Namun sangat disayangkan, manusia memandang hal tersebut dengan 

sebelah mata, mereka mengira musibah itu hanyalah bencana alam biasa, sehingga 

yang terlintas di benak mereka hanyalah kata-kata “Cara menangatasi musibah ini 

adalah dengan membuat ini atau itu” dan sebagainya.    

Mereka tidak melihat dibalik semua itu ada pelajaran, sehingga masih saja 

tetap berada di atas kemaksiatan dan penyimpangan. Padahal musibah yang 

menimpa sebabnya adalah kemaksiatan yang dikerjakan, karena meninggalkan 

petunjuk Alloh , beralih mengerjakan larangan-larangan-Nya dan melanggar 

batasan-batasan-Nya. Alloh  berfirman: 

ٓٓ َآَْعوَٓنثرِيَٖٓٓوَنا يِۡديُكۡمَٓويَۡعُف
َ
ِصيَبةٖٓفَبَِهآَنَسَبۡتٓأ ََٰبُكمّٓنِوٓنُّ َص

َ
  ٣٠أ

“Musibah apa saja yang  menimpa  kalian  adalah  disebabkan  oleh 

perbuatan  tangan kalian  sendiri,  dan  Alloh memaafkan sebagian besar dari 

kesalahan-kesalahan kalian.”  (QS. asy-Syuro: 30)  

Sesungguhnya dalam musibah itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Alloh agar 

manusia kembali kepada-Nya dengan bertaubat dan menjauhi segala maksiat yang 

selama ini mereka kerjakan seperti syirik (peribadahan kepada selain Alloh) dan 

maksiat-maksiat besar lainnya, misalnya meninggalkan sholat, enggan membayar 
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zakat, durhaka kepada orang tua, memutuskan tali silaturrahim, merajalelanya zina, 

perjudian, riba, meminum minuman keras, mengurangi takaran dan timbangan, 

mengumbar aurat bagi wanita, dan sebagainya. Jika sudah seperti ini keadaannya, 

dan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk merubahnya enggan 

merubahnya berarti negeri tersebut sudah dekat saatnya menerima kehancuran 

baik dari langit, dari bawah bumi, atau dengan dijadikan musuh menjajah negeri.  

Alloh  berfirman: 

ٓٓكُۡلٓ ََ ۡوٓيَۡلبَِسُكۡمِٓشَيٗعآَويُِذيَقٓٓٱۡلَلادِرٌُُٓ
َ
رُۡجلُِكۡمٓأ

َ
ۡوِٓنوََٓتِۡتٓأ

َ
َۡكُِكۡمٓأ نَٓيۡبَعَحَٓعلَۡيُكۡمَٓعَذاٗبآّنِوَٓف

َ
ٓأ ٰٓ لََعَ

ٍٓۗ َسَٓبۡعض 
ۡ
ُِفٓٓٱىُظرَۡٓبۡعَضُكمٓبَأ َٰتَِٓنۡيَفٓىَُصّ ََنٓٓٱٓأۡلَي ٍُ ۡمَٓيۡفَل ٍُ   ٦٥لََعلَّ

Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas 

kamu atau dari bawah kakimu  atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-

golongan (yang saling bertentangan)  dan merasakan kepada sebagian kamu 

keganasan sebahagian yang lain.” (QS. al-An’am: 65) 

Rosululloh  bersabda: 

 ِإن َّالن اَسَِّإَذاَّرََأُواَّالظ اِِلَّفَ َلْمَّيَْأُخُذْواََّعلَىَّيََدْيِوََّأْوَشَكََّأْنَّيَ ُعم ُهُمَّاهللَِّبِعَقاٍبَِّمْنوَُّ
“Sesungguhnya jika masyarakat melihat orang yang melakukan kezoliman, namun 

tidak mereka cegah, Alloh bisa segera menimpakan siksa kepada mereka secara 

merata.” (HR. Tirmidzi) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Perlu diketahui, bahwa Alloh tidaklah membinasakan suatu negeri melainkan 

karena penduduknya berlaku dzolim. Alloh  berfirman: 

لَِمٓ  ٍۡ آُمۡصلُِحََنٓٓۡلُلَرىَٰٓٱَوَنآََكَنَٓربَُّمِِٓلُ ٍَ لُ ٌۡ َ
  ١١٧بُِظۡلٖمَٓوأ

“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, 

sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Hud: 117) 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh  

Alloh  yang menurunkan musibah dan Alloh pula yang yang memberikan 

jalan keluar dari musibah tersebut. Dalam al-Qur’an Alloh  berfirman: 

َلٓ ٌۡ َ
ٓأ نَّ

َ
ٓأ َۡ َ َآْوَٓٓۡلُلَرىٰٓٓٱَول ْٓٱَءاَنُي ا َۡ َل َٰٖتّٓنَِوٓٓتَّ ٍِمٓبَرََك َهآءِٓٱلََفَجۡحَيآَعلَۡي ۡرِضٓٱوَٓٓلسَّ

َ
مٓبَِهآٓۡۡل ٍُ َخۡذَنَٰ

َ
بَُآْفَأ َِٰكوَٓنذَّ َوَل

َآْيَۡكِسُبََنٓ   ٩٦ََكىُ
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami 

akan membukakan kepada mereka keberkahan yang banyak dari langit dan bumi, 

tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, maka Kami siksa mereka 

disebabkan perbuatannya.” (QS. al-A’rof: 96) 
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Jelas sekali, bahwa jika suatu negeri ingin diberikan keberkahan, hujannya 

menumbuhkan tanaman dan menyuburkan tanah, kampungnya menjadi tempat 

tinggal yang nyaman, aman dan tentram, jalan keluarnya adalah takwa, 

mengerjakan perintah Alloh yang selama ini ditinggalkan dan menjauhi larangan 

Alloh yang selama ini dikerjakan. 

Maka kewajiban kita ketika musibah datang adalah dengan meminta ampun kepada 

Alloh dan bertaubat kepada-Nya, tunduk kepada-Nya dan meminta keselamatan 

kepada-Nya, serta memperbanyak dzikir dan istighfar, Alloh   berfirman: 

ُٓٱَوَنآََكَنٓ  ٍِۡمَۚۡٓوَنآََكَنّٓٓللَّ ىَتٓفِي
َ
ۡمَٓوأ ٍُ َب ُٓٱِِلَُعّذِ ۡمٓيَۡسَجۡغفُِرونَّٓٓللَّ ٌُ ۡمَٓو ٍُ َب   ٣٣ُٓنَعّذِ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara 

mereka. dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta 

ampun.” (QS. al-Anfal: 33) 
َّاْلََّْ َّْاآليَاِتََّوالذِّْكِر َِّمَن َِّفْيِو َِّبَا ََّوِإي اُكْم َّاْلَكِرْْي،ََّونَ َفَعِِنْ ََّوَلُكْمَِّفَّاْلُقْرآِن ََّوِمْنُكْمَّبَاَرَكَّاهلُلَِّلْ ِكْيِم،ََّوتَ َقب َلَِّمِنِّْ

 َتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاْلَغُفْوُرَّالر ِحْيِم.ِتاَلوََّ
KHUTBAH KEDUA: 

ََّسيِّئاََّإَِّ ََّوِمْن َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه ََّوَنْسَتِعي ْنُُو َََّنَْمَدُه َّاْلَْْمَدَّهلِل، َّاهللَُّن  َّيَ ْهِدِه ََّمْن َّأَْعَمالَِنا َفاَلََِّّت
 ُسْولُُو.َفالََّىاِدَيََّلُو،ََّأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإِٰلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّاَلَشرِْيَكََّلُوََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم ًداََّعْبُدهََّورَََُّّمِضل ََّلُوََّوَمْنَُّيْضِللَّْ

Jamaah Jum’at rohimaniyallohu waiyyakum 

Ketika musibah datang menimpa, sikap dan pandangan yang selayaknya 

dimiliki seorang muslim adalah:   

Pertama, musibah yang menimpanya adalah karena dosa-dosanya dan Alloh 

memaafkan sebagian besarnya. 

Kedua, kewajiban kita ketika terjadi bencana ini adalah segera beristighfar dan 

bertaubat kepada Alloh. 

Ketiga, dalam musibah terdapat peringatan bagi kita agar waspada terhadap 

perbuatan maksiat. Oleh karena itu, seharusnya musibah itu membekas di hati 

seorang muslim, menjadikan kita ingat kepada Alloh, menghidupkan hati kita, dan 

menyadarkan kita terhadap kelalaian. 

Keempat, hendaknya diingat bahwa musibah bagi seorang muslim itu 

menghapuskan dosa-dosanya. Rosululloh   bersabda: 

َّالش وَْكِةَّيَُشاُكهَّ ََّكف َرَّالل ُوََّماَُّيِصيُبَّاْلُمْسِلَمَِّمْنََّنَصٍبََّواَلََّوَصٍبََّواَلََّىمٍََّّواَلَُّحْزٍنََّواَلَّأًَذىََّواَلََّغمٍََّّحَّت  اَِّإال 
 ِِبَاَِّمْنََّخطَايَاهَُّ
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“Tidaklah seorang muslim mendapatkan kelelahan, sakit, kesedihan dan 

kegelisahan bahkan duri yang mengenainya, kecuali Alloh akan menghapuskan 

dengan itu dosa-dosanya.” (HR. Bukhori) 

Kelima, dalam musibah tersebut terdapat bukti yang jelas akan keagungan dan 

keperkasaan Alloh serta lemahnya orang-orang yang menyombongkan diri. 

Keenam, ketika kekufuran dan kemaksiatan merajalela, pada umat-umat terdahulu,  

Alloh mengazab mereka. Hal ini seperti dijelaskan dalam al-Qur’an: 

ٓ ٓبَِذۢنبًِِٓٓفَلُُكً َخۡذىَا
َ
ٓأ ٓٓۦ  ًُ َخَذثۡ

َ
ٓأ ۡو ٓنَّ م ٍُ َٓوِنۡي َٓحاِصٗبا َٓعلَۡيًِ ۡرَسۡلَيا

َ
ٓأ ۡو ٓنَّ م ٍُ ۡيَحةُٓفَِهۡي ٓبًِِٓٓٱلصَّ َٓخَسۡفَيا ۡو ٓنَّ م ٍُ َوِنۡي

ۡرَضٓ
َ
َوَنآََكَنٓٓٱۡۡل ۡٓۚ ۡغَرۡقَيا

َ
ۡوٓأ مٓنَّ ٍُ َُٓوِنۡي ْٓٓٱّللَّ َٓا َِٰكوََٓكىُ ۡمَٓوَل ٍُ ۡمٓيَِِٓٓلَۡظلَِه ٍُ ىُفَس

َ
٤٠ٓٓٓۡظلُِهَنَٓأ

“Maka masing-masing Kami siksa disebabkan dosanya, di antara mereka ada yang 

Kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang 

ditimpa  suara  keras  yang  mengguntur,  dan  di antara mereka ada yang Kami 

benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada  yang  Kami  tenggelamkan, 

dan  Alloh  sekali-kali   tidak  hendak menganiaya  mereka,  akan  tetapi  merekalah 

yang menganiaya diri mereka sendiri. (QS. al ‘Ankabut: 40)  

Semoga Alloh  menjadikan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang 

telah menimpa orang lain dan bukan orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain.    

ََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواََّتْسِلْيًما.ِإن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيََي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواَّ
َِّإن كَّ َّإِبْ رَاِىْيَم ََّوَعَلىَّآِل َّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ رَاِىْيَم ََّكَما َُُّمَم ٍد ََّوَعَلىَّآِل ََّعَلىَُُّمَم ٍد ََّصلِّ ْيٌد.ََّّاَلل ُهم  ْيٌدََّمَِ َحَِ

ْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُُّمَم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُُّمَم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ رََّ ْيٌدََّمَِ  اِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَِّإبْ رَاِىْيَمَِّإن َكََّحَِ
ُهْمََّوْاألَْمَواتَّ ْؤِمَناِتَّاأََلْحياَِءَِّمن ْ

ُ
ََّوامل ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ .أَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ  ،َّبَِرَْحَِتَكَّيََأَْرَحَمَّالر اَِحِْْيَ

 . َوََنَِّناَِّبَرَْحَِتَكَِّمْنَّاْلَقْوِمَّاْلَكاِفرِينََّّ.َنًةَّلِْلَقْوِمَّالظ اِلِمْيََّرب  َناَّالَََّتَْعْلَناَِّفت َّْ
رًاََّوتَ َوف  َناَُّمْسِلِمْيَّ َناََّصب ْ  . َرب  َناَّأَْفرِْغََّعَلي ْ

ََّرب  َناَّظََلْمَناَّأَنْ ُفَسَناَّفَِإْنَِّلَّتَ ْغِفْرلََناََّوتَ ْرََحَْناَّلََنُكْونَن َِّمَنَّاْْلَاِسرِْيَن.
َناَِّإْصرًاََّكَماَََّحَْلَتُوََّعَلىَّال َّ ِذيَنَِّمْنَّقَ ْبِلَناََّرب  َناََّواَلََّرب  َناَّاَلَّتُ َؤاِخْذنَاَِّإْنََّنِسيَناَّأَْوََّأْخَطْأنَاَّرَب  َناََّواَلَََّتِْمْلََّعَلي ْ

ْلَناََّماَّاَلَّطَاَقَةَّلََناَِّبِوََّواْعُفََّعن اََّواْغِفْرَّلََناََّواْرََحَْناَّأَْنَتََّموَّْ  اَلنَاَّفَاْنُصْرنَاََّعَلىَّاْلَقْوِمَّاْلَكاِفرِيَن.َُتَمِّ
نْ َياََّحَسَنًةََّوِِفَّْاأَلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ََّرب  َناَّآتَِناَِِّفَّالدُّ

َّاَّْ ََّواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ ْرَسِلْْيَ
ُ
َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْوَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّْامل .ُسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ  لَعَلِمْْيَ



229 
 

REALITA KEMURNIAN DAN KEPALSUAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأعحمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَن حُفِسَنا َُّشُروحِر َِّمنح َّبِاهلِل ََّونَ ُعوحُذ تَ غحِفرُُه ََّوَنسح نُُو َتِعي ح ََّوَنسح َََّنحَمُدُه َدَّهلِل مح ََّفالَّ الَِنااْلَح َّاهلُل ِدِه َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحََّفاَلَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدُهََّوَرسَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمنح َّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوححَدُهَّالََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنح  وحلُوََُّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ﴿ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّأَي ُّهَّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا ا
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

َّرَِقيًبا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َواحأَلرحَحاَم َّأَي َُّها﴿. ََّسِديًداَّيَا َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّ﴾ال ِذيَن ََّلُكمحَّ﴿. ُيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح َّ﴾َأعحَماَلُكمح

َّا ََّوَخي حَر َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي َدح ْلح
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Mslimin rohimakumulloh 

Kehidupan yang kita jalani saat ini adalah kehidupan yang telah jauh dari 

masa kenabian. Kemurnian dan kepalsuan semakin sulit untuk dibedakan sekalipun 

keduanya saling bertolak belakang, kecuali bagi mereka yang dirahmati Alloh . 

Karena itu seseorang yang hidup di zaman ini harus memiliki kemampuan dalam 

memahami realita dengan benar.  

Siapa saja yang memperhatikan realita antara kemurnian Islam dan kepalsuan 

yang sangat merebak saat ini, maka akan kita dapati hal-hal sebagai berikut: 

1. Kemurnian akan terus berseteru dengan kepalsuan 

Perseteruan ini akan terus terjadi seiring dengan bertemunya antara 

pengusung kemurnian, kebenaran, keimanan, dan ketauhidan dengan pengusung 

kepalsuan, kebatilan, kekufuran, dan kesyirikan. 

Kepalsuan dan para pengusungnya yaitu Iblis dan bala tentaranya tidak akan 

pernah berhenti dan surut untuk menghadang kemurnian dan para pengusungnya. 

Saat seseorang menyuarakan kemurnian, saat itu pula para pengusung kepalsuan 

akan muncul untuk menghadangnya. Sebesar gelombang kemurnian yang bergerak, 

sebesar itu pula kepalsuan akan menghadangnya. Perseteruan ini tidak akan 

berakhir sampai hari kiamat. Hal ini telah menjadi tekad Iblis sejak dikutuk oleh 

Alloh , sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an: 
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ََٰطَمََكَاَلَ ۡمَِصَر ٍُ َ َل ۡقُعَدنَّ
َ
ۡيتَِِنَََل ََ ۡغ

َ
 ١٦ََٱلُۡهۡسَتلِيمََفَبَِهآَأ

“Iblis berkata: Karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menghalang-

halangi para hamba-Mu dari jalan-Mu yang lurus." (QS. al-A’rof: 16) 

2. Kepalsuan pasti menipu 

Jika kita lihat lebih seksama tentang realita saat ini, maka akan kita dapati 

bahwa semua bentuk kepalsuan pasti hakikatnya penipuan, tidak terkecuali dalam 

urusan agama. Sehingga kita dapati kepalsuan dianggap kemurnian, kemurnian 

dianggap kepalsuan. Kebenaran dianggap kebatilan sebaliknya kebatilan dianggap 

kebenaran. Maka benarlah apa yang telah disabdakan Rosululloh :  

َّ َِّسِنْيح َّالس اَعِة ََّيَدِي َ َّبَ ْيح َّالص اِدقَِّإن  َِّفيَها ََّويَُكذ ُب َّالحَكاِذُب َِّفيَها َُّيَصد ُق اَعًة اِئنََّّ،ََّخد  َّاْلَح َِّفيَها ،ََّويُ ؤحََتَُن
َُّ َِمْيح  َوُُيَو ُنَِّفيَهاَّاألح

“Menjelang hari Kiamat, kelak akan datang tahun-tahun yang penuh kedustaan. 

Para pendusta dibenarkan sedangkan orang-orang yang jujur dianggap pendusta. 

Para pengkhianat dipercaya sedangkan orang yang terpercaya malah dituduh 

pengkhianat”. (HR. Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad) 

Begitulah realita kemurnian dan kepalsuan. Oleh karena itu seseorang tidak 

boleh mengikuti setiap realita kehidupan tanpa analisa yang kuat. 

Kaum musyrikin dahulu tertipu dengan realita yang terjadi pada masyarakatnya 

saat itu, hingga menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. 

Sebagaimana Alloh  berfirman dalam surat al-Baqoroh ayat 170: 

ُمََِإَوَذا ٍُ َ ىَزَلََٱتَّبُِعَاَْقِيَلَل
َ
ََُنآَأ ۡمَََلََيۡعلِلََُنََشۡيََٱّللَّ ٌُ َََكَنََءابَآُؤ َۡ َ َول

َ
أ َٓۚٓ ۡلَفۡيَياََعلَۡيًََِءابَآَءىَا

َ
أَََ كَالَُاَْبَۡلَىَتَّبُِعََنآَأ

َتُدوَنَ ٍۡ  ١٧٠ََوََلَي

“Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Alloh 

(berupa al-Qur'an)!" mereka menjawab: (Kami tidak akan mengikuti agama kalian), 

tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek 

moyang kami!"(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang 

mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat hidayah?" 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Saat ini banyak kaum muslimin yang tertipu oleh akal bulus agama Syi’ah 

Rofidhoh, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengagumi agama tersebut, hanya 

disebabkan Syi’ah berani melawan agresor yahudi. Dengan berbekal ketidaktahuan, 

mereka lantas mengikuti dan mengagumi semua yang dibawa oleh agama Syi’ah, 

padahal itu hanyalah penipuan tingkat tinggi.   

 



231 
 

3. Jika kita melihat realita, maka Kemurnianlah Yang Pasti Abadi 

Jika kebenaran dan kebatilan bertemu maka kebatilan itu tidak memiliki kekuatan 

dan keabadian. Alloh  berfirman dalam QS. Al-Anbiya ayat 18: 

ََِبَۡلَ ََٱۡۡلَقََِّنۡلِذُفَب ًََُٱۡلَبَِٰطلَِلََعَ َولَُكُمََۥَفَيۡدَنُغ َٓۚ ََزاٌِق  ََ ٌُ ۡيُلَفَإَِذاَ ََ ۡ اَتَِصُفََنََٱل  ١٨َِمهَّ

 “Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu 

menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap.”  

َّاحآليَاِتَّ َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإياُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمح ِكيحم،ََّوتَ َقبلَِّمِِنح َّاْلَح ِر َوالذكح
َِّتاَلَوَتُوَِّإنُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالرِحيحم.

KHUTBAH KEDUA: 

َِّفيِو، َّطَيًِّباَُّمَبارًَكا ََّكِثريًا َََّححًدا َّلِل ِو ُد مح َُّمَََُّّاْلَح ََّأن  َهُد َّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد ََّعبحُدهََّأشح م ًدا
 َوَرُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Para pengusung kemurnian Islam tidak akan pernah tertipu realita. Mereka 

adalah orang beriman dan bertakwa yang mampu menganalisa setiap realita yang 

terjadi, karena mereka memiliki timbangan untuk menyikapi semua bentuk realita 

yaitu al-Qur’an dan Sunnah dengan pemahaman para Sahabat. Alloh  berfirman: 

اَ  ٍَ يُّ
َ
أ ِيوَََيَٰٓ َٓاَْإِنََتتَُّلَاََْٱَّلَّ َََءاَنُي  ََيَۡعلَلَُّكۡمَفُۡركَان اََٱّللَّ

“Hai orang-orang beriman, jika kalian bertaqwa kepada Alloh, maka kami akan 

memberikan kepada kalian Furqon.” (QS. al-Anfal: 29) 

Yang dimaksud furqon adalah ilmu dan hidayah yang dengan keduanya 

pemiliknya dapat membedakan antara hidayah dan kesesatan, kebenaran dan 

kebatilan, yang halal dan haram, serta antara peniti jalan kebahagiaan dengan peniti 

jalan kesengsaraan. Rosululloh   bersabda: 

ََّتِضلُّوحا َريحِنََّلنح َّأَمح ُتَِّفيحُكمح ُتمحَِِّبَِماَِّكَتاَبَّاهلِلََّوُسن َةَّنَِبيِِّوَّ تَ رَكح ََّماَََّتَس كح
“Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama 

kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu: Kitabulloh (al-Qur’an) dan sunnah 

Nabi-Nya.” (HR. Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad)  

Umar bin Khottob  pernah berkata: 

ُتَّبِاْلحََّ بََُّّلسح ََّواَلََُّيحَدُعِِنََّاْلَح َّبِّ
“Aku bukanlah seorang penipu, namun aku tidak akan bisa ditipu.” 
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Seorang muslim tidak boleh tertipu atau terkecoh dengan keindahan kata-kata 

atau retorika yang memukau. Sebab, kata-kata yang indah dapat menyihir akal 

seseorang sehingga yang batil terlihat haq dan yang haq terlihat batil. 

Salah satu istilah yang banyak mengecoh dan menipu manusia adalah HAM atau 

hak asasi manusia. Betapa banyak kemungkaran yang dilindungi dan dibenarkan 

atas nama HAM. Betapa banyak rambu-rambu syariat yang diabaikan dan 

ditinggalkan karena dianggap bertentangan dengan HAM. 

Begitu pula dengan istilah kebebasan berpikir dan berekspresi, ini adalah istilah-

istilah yang banyak menjebak manusia sehingga terjatuh ke dalam kekafiran, 

kesesatan dan kefasikan. 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Agar seorang Muslim tidak sampai terjebak dengan kepalsuan-kepalsuan yang 

dikemas indah tersebut, maka ia harus selalu berpegang teguh dengan dua sumber 

wahyu yang tidak ada kebatilan di dalamnya, yaitu al-Qur’an dan sunah Rosululloh 

. Di samping itu ia wajib mempelajari agama Alloh  dengan sungguh-sungguh 

dan senantiasa meneladani para sahabat Nabi .  

Semoga Alloh  senantiasa melindungi kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, 

baik fitnah syubhat maupun syahwat dan semoga Alloh menetapkan hati-hati kita di 

atas Agama-Nya yang lurus. Amin.  

لَِّ َّيحًما.ِإن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّوحَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيََي َُّهاَّال ِذيحَنَّأََمنُ وحاََّصلُّوحاََّعَليحِوََّوَسلُِّموحاََّتسح
يحٌدََّمَِيحٌد،َّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حرََّ  اِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ

يحدَّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ ََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح  ََّمَِيحٌد.َوبَارِكح
ِلَماِتَّ ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َّلِلحُمسح َياِءَِّمن حُهمحََّواحأَلمحَواِتَِّإن َكََّسَِيحٌعََّقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد َعَواِت.اَلل ُهم َّاغحِفرح ََّوالحُمؤحِمَناِتَّاأَلحح َ ََّوالحُمؤحِمِنْيح

َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاِلحِ خح ََّلَناََّوِلِِ َّاََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوحٌفََّرِحيحٌم.ََّنَّآَمنُ وحََّرب  َناَّاغحِفرح
َِّإَماًما. َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح َّأَزحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ ََّلَناَِّمنح  َرب  َناََّىبح

ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر.ََّّ ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاآلح ََّرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ
َ.ُسبحَحاَنَّرََّ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّاحمل  بَِّكََّربِّ
َساِنََّوِإي حَتاِءَِّذيَّالحُقرحََبَّاهللَِِّعَباَدَّ ِلََّواحِِلحح َشاِءََّوالحُمنحَكِرََّواحلبَ غحِيط،َِّإن َّاهلَلَّيَأحُمُرَّبِالحَعدح  َويَ ن حَهىََّعِنَّالحَفحح

ََّلَعل ُكمحََّتذَك ُروحَن، بَ رَّ يَِعُظُكمح ُرَّالل ِوََّأكح ُكُروحُهََّعَلىَّنَِعِمِوَّيَزِدحُكمحََّوَلذِكح َّ.َفاذحُكُروحاَّاهلَلَّاحلَعِظيحَمََّيذحُكرحُكمحََّواشح
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KISAH KAUM ‘AD 

  

 

KHUTBAH PERTAMA: 

ََّأْعمَّ ِإن َّ ََّوَسيَِّئاِت َّأَنْ ُفِسَنا َُّشُرْوِر َِّمْن َّبِاهلِل ََّونَ ُعْوُذ ََّوَنْستَ ْغِفرُُه نُُو ََّوَنْسَتِعي ْ َََّنَْمُدُه ََّفالَّ الَِنااْلَْْمَدَّهلِل َّاهلُل َّيَ ْهِدِه َمْن
 َوَأْشَهُدََّأْنَّاَلَّإَِلَوَِّإال َّاهللََّوْحَدُهَّالََّشرِْيَكََّلُو،ََّوَأْشَهُدََّأن َُّمَُم داََّعْبُدُهََّوَرُسْولُوَُُّمِضل ََّلُو،ََّوَمْنَُّيْضِلْلََّفاَلََّىاِدَيََّلُو،َّ

َِّإال ََّوأَنْ ُتْمَُّمْسِلُموَن. َّتُ َقاتِِوََّواَلَََّتُوتُن   يَاَّأَي َُّهاَّال ِذيَنَّآَمُنواَّات  ُقواَّاهلَلََّحق 
َِّمن ُْهَماَّرَِجااًلََّكِثريًاََّوِنَساءًَّيَاَّأَي َُّهاَّالن اُسَّات  قَُّ َّواََّرب ُكْمَّال ِذيََّخَلَقُكْمَِّمْنَّنَ ْفٍسََّواِحَدٍةََّوَخَلَقَِّمن َْهاََّزْوَجَهاََّوَبث 

 َوات  ُقواَّاهلَلَّال ِذيََّتَسآَءُلْوَنَِّبِوََّوْاأَلْرَحاَمَِّإن َّاهلَلََّكاَنََّعَلْيُكْمََّرِقيًبا.
َّ َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّاهلَلَّيَا َّيُِطْع ََّوَمْن َُّذنُوَبُكْم ََّلُكْم ََّويَ ْغِفْر ََّأْعَماَلُكْم ََّلُكْم َُّيْصِلْح ََّسِديًدا. َّقَ ْواًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل ات  ُقوا

ََّوَرُسوَلُوَّفَ َقْدََّفاَزَّفَ ْوزًاََّعِظيًما
َُّمَُم َّ ََّىْدُي َّاْْلَْدِي ََّوَخي َْر َّاهلِل، َِّكَتاُب َّاْلَِْدْيِث ََّأْصَدَق ََّفِإن  َّبَ ْعُد: َّْاألُُمْوِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَلْيِو َّاهلُل ََّصل ى ٍد

 ُُمَْدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمَْدثٍَةَِّبْدَعٌة،َّوَُكل َِّبْدَعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ
Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Di antara kisah yang Alloh ceritakan dalam al-Qur’an adalah kisah kaum ‘Ad. 

Kaum dimana Alloh  mengutus nabi-Nya yaitu Hud . Kaum yang digambarkan 

dalam al-Qur’an bahwa mereka memiliki fisik yang bagus, tinggi dan kuat. Bahkan 

belum pernah diciptakan seperti kaum ini sebelumnya dalam masalah ketinggian 

dan kekuatan fisik. Kaum yang diberikan oleh Alloh  negeri yang aman dan 

tentram, tanahnya subur dan rakyatnya makmur. Kaum yang harta bendanya 

melimpah ruah. Binatang ternaknya maupun hasil buminya membuat kaumnya 

hidup dengan penuh kesejahteraan. Kaum yang tempat tinggalnya adalah tempat 

tinggal terindah, terbaik dan terkokoh. Bangunannya banyak, megah dan menjulang 

tinggi walaupun mereka sebenarnya tidak membutuhkannya. 

Alloh  berfirman tentang mereka dalam Qur’an surat al-Fajr ayat 6-8, 

لَۡى  
َ
ادِ إَِرَم َذاِت   ٦ثََر َلۡيَف َفَػَن َربَُّك بَِػاٍد أ ًَ ا ِِف  ٱهَِّت    ٧ ٱۡهػِ َّ َٰدِ لَۡى ُُيۡوَۡق ِيۡثوُ   ٨ ٱۡۡلَِل

“Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 

'Ad? Yaitu penduduk Irom yang mempunyai bangunan-bangunan tinggi yang belum 

pernah dibangun suatu kota seperti itu, di negeri-negeri lain.”  
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Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Kesejahteraan hidup kaum ‘Ad ternyata membuat mereka lupa diri, sehingga 

mereka menjadi sombong, menjadi kaum  yang dzolim dan suka berbuat kerusakan 

di muka bumi. Dan yang lebih parahnya, mereka membalas kebaikan-kebaikan 

Alloh itu dengan pembangkangan dan penentangan, sampai-sampai mereka malah 

berdoa kepada berhala-berhala dan menyembahnya.  

Lalu Alloh   mengutus Nabi Hud , untuk berdakwah kepada mereka. Nabi 

Hud  berkata kepada mereka, dalam Qur’an surat Asy-Syu’aro ayat 132-135: 

ْ وَ  ْا ُق يٓ  ٱتَّ ِ َْن  ٱَّلَّ ًُ ا َتۡػوَ ًَ ِ ُكى ب َيدَّ
َ
َٰٖم َوبَننَِي   ١٣٢أ ٍَۡع

َ
ُكى بِأ َيدَّ

َ
َٰٖت وَُعُيٍْن    ١٣٣أ َخاُف   ١٣٤وََجنَّ

َ
ٓ أ إِّّنِ

ٍم َغِظيٖم  ْۡ   ١٣٥َغوَۡيُلۡى َغَذاَب يَ
“Bertakwalah kalian kepada Alloh dan taatlah kepadaku. Bertakwalah kalian kepada 

Alloh yang telah menganugerahkan kepada kalian banyak kenikmatan sebagaimana 

yang kalian ketahui. Alloh telah menganugerahkan kepada kalian binatang-binatang 

ternak, anak-anak, kebun-kebun dan mata air. Jika kalian tidak bertakwa kepada 

Alloh, aku takut kalian akan ditimpa azab pada suatu hari yang besar”.  

Namun seruan dakwah Nabi Hud  ditentang oleh mereka, bahkan mereka 

mengatakan, dalam lanjutan surat asy-Syu‘aro: 

 ٌَ ۡم لَۡى ثَُلٌ ّيِ
َ
وََعۡظَت أ

َ
ََآ أ َْآٌء َغوَۡي ْاْ َس ُ َِٰغِظنيَ قَال هنِيَ إِۡن َهََٰذآ إَِّلَّ ُخوُُق  ١٣٦ ٱۡهَن وَّ

َ
بنَِي  ١٣٧ ٱۡۡل َػذَّ ًُ ِ ٌُ ب   َوَيا ََنۡ

“Percuma saja kamu mendakwahi kami, karena sama saja bagi kami, mau kamu 

memberi nasehat ataupun tidak. Agama kami ini adalah agama yang dibangun dari 

adat kebiasaan nenek moyang kami, dan kami pasti tidak akan diazab”.Bahkan 

mereka menantang nabi Hud  untuk mendatangkan azab Alloh dengan segera 

sebagaimana yang diancamkannya.” 

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Kaum ‘Ad benar-benar tidak mau beriman. Mereka tidak mau berhenti 

berbuat durhaka dan berbuat apa saja yang mereka kehendaki. Sifat takabur kaum 

‘Ad sudah demikian hebatnya sehingga tidak dapat diubah oleh siapa pun. 

Lalu apa yang terjadi setelah penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Hud . 

Alloh  menahan air hujan, sehingga semua menjadi panas, sumur-sumur kering, 

sungai-sungai surut, binatang ternak mereka mati kehausan, mereka pun mulai 

dilanda kesulitan hidup. Kemudian Alloh mengirimkan angin yang membawa awan 

hitam ke atas mereka. Sehingga hati mereka gembira  saat melihatnya, karena 

mereka kira itulah pertanda hujan yang akan segera turun. Mereka mengatakan: 

ِطُرٍَاۚ   ًۡ ْاْ َهََٰذا ََعرِٞض مُّ ُ  قَال
“Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami.” (QS. al-Ahqof: 24) 
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Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Saking hebatnya sifat ingkar mereka, Alloh  memberikan laknat berupa 

langit dan awan yang hitam pekat. Melihat keadaan yang begitu ganjil, mereka 

semua keluar rumah untuk melihat awan itu. Akhirnya mereka berkata, “Itulah 

awan panjang, menandakan sebentar lagi hujan akan turun untuk menyiram tanah 

tanaman kita, memberi minum kepada binatang-binatang ternak kita.” 

Nabi Hud  lalu berkata kepada mereka, “Itu bukan awan rahmat, tetapi awan 

yang membawa angin samun yang akan menewaskan kamu semua, angin yang 

penuh dengan siksa yang sepedih-pedihnya.”  

Alloh  berfirman dalam Qur’an surat al-Ahqof ayat 24: 

َْ َيا   ُِ ِِلٞى  ۦ  بُِِ  ٱۡسَجۡػَجۡوُجىبَۡن 
َ
ا َغَذاٌب أ َّ   ٢٤رِيٞح فِي

“Bukan.. bukan hujan yang akan turun! tapi azab yang kalian minta disegerakan, 

yaitu angin yang mengandung azab yang sangat pedih.”  

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Kemudian, angin dahsyat itu berembus luar biasa hebatnya. Binatang ternak 

mereka yang sedang berkeliaran di padang terbang berhamburan. Yang kecil dan 

yang besar terbang meninggi ke angkasa. 

Allah   mengabadikan kisah azab terhadap kaum ‘Ad dalam al-Quran surat 

al-Haqqoh ayat 6-8. Allah  berfirman: 

ا يَّ
َ
ََصٍ ََعتَِيةٖ  َوأ ْ بِِريٖح ََصۡ ْا وُِم ِۡ ُ

ا ٦ََعدٞ فَأ َِ َر ى  َسخَّ يَّاٍم ُخُسْٗيا  َفََتَ
َ
َِيَة أ ََٰ ِّۡى َسۡبَع َِلَاٖل َوثََم ْۡمَ َغوَۡي  ٱۡهَق

ۡغَجاُز ََنٍۡن َخاوَِيةٖ 
َ
ۡى أ ُّ نَّ

َ
ََعَٰ َلأ ا ََصۡ َّ ٌۢ بَاقَِيةٖ   ٧فِي ى ّيِ ُّ َ ۡن ثََرىَٰ ل َّ   ٨َف

“Sedangkan kaum ‘Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat 

dingin.  Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam delapan 

hari terus-menerus; maka kamu melihat kaum ‘Ad pada waktu itu mati 

bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong lapuk. 

Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?” 

Jamaah Jum’at rohimakumulloh 

Selama 7 malam 8 hari angin itu menerjang, memporak-porandakan dan 

menghancurkan negeri mereka dan segala yang mereka miliki. Sehingga mereka 

mati bergelimpangan dengan kondisi mengerikan, yang tersisa adalah bekas-bekas 

rumah dan tubuh-tubuh mereka tanpa kepala.  

Itulah azab yang Alloh  kirimkan kepada mereka yang membangkang 

perintah-Nya. Tidak ada yang bisa menghalanginya jika sudah tiba waktunya. 

Sungguh, Alloh Maha Kuasa untuk mencabut karunia-Nya dalam hitungan detik 

bahkan lebih cepat dari itu.  
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Oleh karena itu saudaraku kaum muslimin, hendaklah apa yang dialami kaum 

‘Ad, kaum terkuat yang pernah ada, yang akhirnya binasa, manjadi pelajaran bagi 

kita yang masih hidup. Kekuatan yang mereka miliki tidak berarti sama sekali saat 

berhadapan dengan kekuatan Alloh , Pencipta langit dan bumi. 

َّ ََّونَ َفَعِِنْ َّاْلَكِرْْي، َِّفَّاْلُقْرآِن ََّوَلُكْم َّاهلُلَِّلْ ََّوتَ َقبلَِّمِِنَّْبَاَرَك َّاْلَِْكْيم، ََّوالذْكِر َّْاآليَاِت َِّمَن َِّفْيِو َِّبَا َوِإياُكْم
 َوِمْنُكْمَِّتاَلَوَتُوَّإِنُوَُّىَوَّاْلَغُفْوُرَّالرِحْيم.

KHUTBAH KEDUA: 

َِّفيِو، َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا ََّكِثريًا َََّحًْدا َّلِل ِو َِّإال َّاهلُلََّوْحَدهََُّّاْلَْْمُد ََّأْنَّاَلَّإَِلَو َُُّمَم ًداَََّّأْشَهُد َّأَن  اَلََّشرِْيَكَّلَُو،ََّوَأْشَهُد
 َعْبُدُهََّوَرُسْولُُوَّاَلََّنِب َّبَ ْعَدُه.

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Negeri kita ini termasuk negeri yang dianugerahi banyak karunia oleh Alloh , 

gunung-gunung, sungai-sungai, perkebunan, lautan dan lain sebagainya banyak 

memberi manfaat bagi negeri ini. Semoga karunia ini semua, bisa kita syukuri, 

sehingga diridhoi oleh Alloh  dan tidak digantikan dengan azab-Nya. 

Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mempertahankan dan meningkatkan 

ketakwaan kita kepada Alloh . Jangan meremehkan orang-orang yang menasehati 

kita kepada ketakwaan dan juga hendaknya kita senantiasa bersyukur atas apa yang 

diberikan-Nya dengan cara mentauhidkan-Nya dan menjauhi perbuatan-perbuatan 

kesyirikan. Semoga Alloh  senantiasa menjaga negeri ini dari tangan-tangan kotor 

orang-orang kafir dan munafiqin.  

ََّتْسِلْيًما.ِإن َّاهلَلََّوَمآلِئَكَتُوَُّيَصلُّْوَنََّعَلىَّالن ِبَِّّيَآي َُّهاَّال ِذْيَنَّأََمنُ ْواََّصلُّْواََّعَلْيِوََّوَسلُِّمْواَّ
َِّإن كَّ َّإِبْ رَاِىْيَم ََّوَعَلىَّآِل َّّصل ْيَتََّعَلىَِّإبْ رَاِىْيَم ََّكَما َُُّمَم ٍد ََّوَعَلىَّآِل ََّعَلىَُُّمَم ٍد ََّصلِّ ْيٌد.ََّّاَلل ُهم  ْيٌدََّمَِ َحَِ

ْيٌد.َوبَارِْكََّعَلىَُُّمَم ٍدََّوَعلَىَّآِلَُُّمَم ٍدََّكَماَّبَارَْكَتََّعَلىَِّإبْ رَاِىْيَمََّوَعلَىَّآِلَّ ْيٌدََّمَِ  ِإبْ رَاِىْيَمَِّإن َكََّحَِ
ُهْمََّوْاألَْمَواتَّ ْؤِمَناِتَّاأََلْحياَِءَِّمن ْ

ُ
ََّوامل ََّواْلُمْسِلَماِتََّواْلُمْؤِمِنْْيَ  يَآأَْرَحَمَّالر اَِحِْْيَ. ،َّبَِرَْحَِتكَّأَلل ُهم َّاْغِفْرَّلِْلُمْسِلِمْْيَ

َِّفْرلََناََّوتَ ْرََحَْناَّلََنُكْونَن َِّمَنَّاْْلَاِسرِْيَن.َرب  َناَّظََلْمَناَّأَنْ ُفَسَناَّفَِإْنَّملَّتَ غَّْ
َناَِّإْصرًاََّكَماَََّحَْلَتُوََّعَلىَّال َّ ِذيَنَِّمْنَّقَ ْبِلَناََّرب  َناََّواَلََّرب  َناَّاَلَّتُ َؤاِخْذنَاَِّإْنََّنِسيَناَّأَْوََّأْخَطْأنَاَّرَب  َناََّواَلَََّتِْمْلََّعَلي ْ

ْلَناََّماَّاَلَّطَاَقَةَّلََناَّ  ِبِوََّواْعُفََّعن اََّواْغِفْرَّلََناََّواْرََحَْناَّأَْنَتََّمْواَلنَاَّفَاْنُصْرنَاََّعَلىَّاْلَقْوِمَّاْلَكاِفرِيَن.َُتَمِّ
نْ َياََّحَسَنًةََّوِِفَّْاأَلِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ََّرب  َناَّآتَِناَِِّفَّالدُّ

َّاْلِعز ِةََّعم اََّيِصُفْونَّ ْرَسِلْْيََُّّسْبَحاَنََّربَِّكََّربِّ
ُ
َّاْلَعَلِمْْيَ.َّ.َوَساَلٌمََّعَلىَّْامل  َواْلَْْمُدَّهلِلََّربِّ



237 
 

DUSTA, DOSA BESAR YANG MEMBINASAKAN 

 

 

KHUTBAH PERTAMA: 

َُّشُروحِرَّأَن حُفِسَناََّوَسيَِّئاِتَّأَعحمَّ ِإن َّ ََّونَ ُعوحُذَّبِاهلِلَِّمنح تَ غحِفرُُه َتِعي حنُُوََّوَنسح محَدَّهلِلَََّنحَمُدُهََّوَنسح ِدِهَّاهلُلََّفاَلَُّمِضل ََّلُو،َّ الَِنااْلَح َّيَ هح َمنح
َُّيضحِللحَّ َهُدََّأن َُّمَُم داََّعبحُدهََّوَمنح َدهَّاَلََّشرِيحَكََّلُو،ََّوَأشح َهُدََّأنحَّاَلَِّإَلَوَِّإال َّاهللََّوحح  َوَرُسوحلُوََُّفاَلََّىاِدَيََّلُو،ََّوَأشح

ِلُمونَّ﴿ َُّمسح َِّإال ََّوأَن حُتمح َََّتُوتُن  ََّواَل َّتُ َقاتِِو َّاهلَلََّحق  َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّأَي َُّها َّأََّ﴿.َّ﴾يَا َّال ِذيَّيَا ََّرب ُكمح َّالن اُسَّات  ُقوا ي َُّها
َّال َّ َّاهلَل ََّوات  ُقوا ََّوِنَساًء ََّكِثريًا َّرَِجااًل َِّمن حُهَما ََّوَبث  ََّزوحَجَها َِّمن حَها ََّوَخَلَق َّنَ فحٍسََّواِحَدٍة َِّمنح َِّبِوََّخَلَقُكمح ِذيََّتَسََءُلوحَن

َّرَِقيًبا ََّعَليحُكمح ََّكاَن َّاهلَل َِّإن  َّ﴾َواحأَلرحَحاَم َّأََّ﴿. ََّسِديًدايَا َّقَ وحاًل ََّوُقوُلوا َّاهلَل َّات  ُقوا َّآَمُنوا َّال ِذيَن َّ﴾ي َُّها ََّلُكمحَّ﴿. ُيصحِلحح
ََّفاَزَّفَ وحزًاََّعِظيًما َّاهلَلََّوَرُسوَلُوَّفَ َقدح َّيُِطعح َُّذنُوَبُكمحََّوَمنح ََّلُكمح ََّويَ غحِفرح َّ﴾َأعحَماَلُكمح

َّ َّاهلِل، َِّكَتاُب ِديحِث َّاْلَح ََّأصحَدَق ََّفِإن  َّبَ عحُد: َّاحألُُموحِرَّأَم ا ََّوَشر  ََّوَسل َم، ََّعَليحِو َّاهلُل ََّصل ى َُّمَُم ٍد ُي ََّىدح ِي َدح َّاْلح َوَخي حَر
َعٍةََّضالََلٌة،َّوَُكل ََّضالََلٍةَِّفَّالن ارَِّ َعٌة،َّوَُكل َِّبدح  ُُمحَدثَاتُ َها،َّوَُكل َُُّمحَدثٍَةَِّبدح

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Seorang muslim yang menginginkan keselamatan harus menjaga lisannya dari 

berbicara yang membawa kepada keburukan. Sesungguhnya diam dari perkataan 

yang buruk merupakan keselamatan.  

Rosululloh  bersabda: 

ََّلُوَّ َليحِوََّأضحَمنح َّرِجح َ ََّْلَحيَ يحِوََّوَماَّبَ ْيح َِّلََّماَّبَ ْيح ََّيضحَمنح َن ةَََّمنح  اْلح
“Siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang 

ada di antara dua kakinya, niscaya aku menjamin surga baginya.” (HR. Bukhori) 

Beliau juga menjelaskan bahwa menjaga lisan merupakan keselamatan. 

َّعََّ َّبحِن َبَة َُّعقح ََّقالََّعنح َّالل وََِّّ:قُ لحتََّّ:اِمٍر ََّرُسوَل َّالن َجاةََُّّ،يَا َّبَ يحُتَكََّّ:َقالََّّ؟ََّما ََّولحَيَسعحَك َِّلَساَنَك ََّعَليحَك أَمحِلكح
 َوابحِكََّعَلىََّخِطيَئِتكَّ

Dari Uqbah bin Amir , dia berkata: Aku bertanya, “Wahai Rosululloh, apakah 

sebab keselamatan?” Beliau menjawab: “Kuasailah lisanmu, hendaklah rumahmu 

terasa luas bagimu, dan tangisilah kesalahanmu.” (HR. Tirmidzi) 

Maksudnya janganlah engkau berbicara kecuali dengan perkara yang 

membawa kepada kebaikanmu. Merasa betahlah tinggal di dalam rumah dengan 

melakukan ibadah dan ketaatan kepada Alloh , dan hendaklah engkau menyesali 

kesalahanmu dengan cara memohon ampun kepada Alloh dan menangis. 
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Rosululloh  bersabda:  

َّ ِخِرَّفَ لحيَ ُقلحََّخي حًراََّأوح ََّكاَنَّيُ ؤحِمُنَّبِالل ِوََّوالحيَ وحِمَّاْلح  لَِيصحُمتحََّمنح
“Barangsiapa beriman kepada Alloh dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik 

atau diam.” (HR. Bukhori dan Muslim) 

Hadis ini menunjukan bahwa salah satu cabang dari keimanan adalah berkata 

yang baik atau diam. Dengan kata lain seseorang hendaknya berbicara dengan 

perkataan yang baik yang jelas tampak kemaslahatannya. Jika dia ragu-ragu tentang 

timbulnya maslahat, maka hendaknya dia tidak berbicara. Karena seorang mukmin 

sejati senantiasa berkata baik dan jujur, sebab dia meyakini bahwa Alloh Yang Maha 

Tau senantiasa mengawasi gerak-geriknya dan mendengar semua tutur katanya. 

Imam asy-Syafi’i  berkata: Jika seseorang ingin berbicara, maka sebelum ia 

berbicara hendaklah ia berpikir, jika tampak jelas maslahatnya maka silahkan ia 

berbicara, dan jika ia ragu-ragu maka hendaknya ia tidak berbicara sampai jelas 

maslahatnya. 

 Pesan Imam asy-Syafi‘i ini selaras dengan peringatan Alloh berikut: 
َۡۡولََقدۡ  َنا نَسَٰوََۡخلَق  ِ

ۡةِهِۡۡٱۡل  يُِس ۡتُيَس  َۡنا لَُم ُسهُۡۡۦَوَنع  ۡۡۡۥ َنف  َۡحت ِل ِۡنو  ۡإََِل هِ ق َرُب
َ
ۡأ ۡۡإِذۡ ١٦ۡۡٱل َيرِيدَِۡوََن ُو َيَتلََّقى

َِهيَِۡعِوۡۡٱل ُهَتلَّقَِيانِۡ َهالِۡوََعِوۡۡٱَل  ي هَِۡرقِيٌبَۡعتِيٞد١٧ۡۡۡقَعِيٞدۡۡٱلّشِ ََۡلَ ٍلۡإَِّلى اۡيَل فُِظِۡنوۡقَي  ١٨ۡۡنى
“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang 

dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. 

Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di 

sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang 

diucapkan seseorang melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap 

mencatat.” (QS. Qof: 16-18) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Rosululloh  memerintahkan umatnya untuk berkata yang baik, di antara 

bentuk berkata yang baik adalah jujur, yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan 

hakekatnya. Beliau juga melarang dusta, yaitu memberitakan sesuatu yang tidak 

sesuai dengan hakikatnya. Dusta termasuk di antara dosa besar yang Alloh   

haramkan. 

Rosululloh  menyebutkan dosa berdusta mengiringi dosa syirik dan durhaka 

kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk dosa-dosa besar 

yang paling besar. 

ََّوُعُقوقَّ َّبِالل ِو َراُك شح َّاْلحِ ََّقاَل َّالل ِو ََّرُسوَل َّبَ َلىَّيَا ََّقاُلوا ََّثاَلثًا َّالحَكَبائِِر ََبِ َِّبَأكح َّأُنَ بُِّئُكمح ََّوَجَلَسَّوََكاَنَََّّأاَل الحَواِلَديحِن
 ُمت ِكًئاَّفَ َقاَلََّأاَلََّوقَ وحُلَّالزُّوِرَّ
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“Maukah kalian aku tunjukkan tentang dosa-dosa yang paling besar?” Beliau  

mengatakannya tiga kali. Kemudian para Sahabat mengatakan, “Tentu wahai 

Rosululloh.” Beliau  bersabda, “Syirik kepada Alloh, durhaka kepada kedua orang 

tua.” Sebelumnya beliau bersandar, lalu beliau duduk dan bersabda, “Perhatikanlah! 

dan perkataan palsu (perkataan dusta)”. (HR. Bukhori) 

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Bahaya dusta banyak sekali, antara lain bahwa orang yang berdusta akan 

terhalang dari hidayah, Alloh  berfirman dalam QS. al-Mu’min ayat 28: 

ۡ َۡٱإِنى اٞبّۡۡللى ِٞفَۡكذى ُۡوَيُۡمۡس  ِديَۡنو    ٢٨ََّلَۡيى 
“Sesungguhnya Alloh tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang melampaui 

batas lagi pendusta.”  

Rosululloh  juga menjelaskan keutamaan jujur dan bahaya dusta, 

sebagaimana diriwayatkan dalam hadis beliau : 

َن ِة،ََّوَماَّيَ َزاُلَّال ِديَِّإََلَّاْلح َّالحَب َّيَ هح ِديَِّإََلَّالحَبِّ،ََّوِإن  َقَّيَ هح َّالصِّدح ِق،ََّفِإن  َّبِالصِّدح ر ُجُلََّيصحُدُقََّويَ َتَحر ىََّعَليحُكمح
ََّوا ََّوِإي اُكمح َِّصدِّيًقا، َّاهلِل َتَبَِّعنحَد َّيُكح ََّحَّت  َق َّالحُفُجوَرَّالصِّدح ََّوِإن  َّالحُفُجوِر، ِديَِّإََل َّيَ هح َّالحَكِذَب ََّفِإن  لحَكِذَب،

َتَبَِّعنحَدَّاهلِلََّكذ ابًا كح َُّ ِذُبََّويَ َتَحر ىَّالحَكِذَبََّحَّت  ِديَِّإََلَّالن اِر،ََّوَماَّيَ َزاُلَّالر ُجُلََّيكح  يَ هح
“Kalian harus jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, 

dan kebaikan membawa kepada surga. Jika seseorang senantiasa jujur dan 

berusaha untuk selalu jujur, akhirnya ditulis di sisi Alloh sebagai seorang yang 

selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan, karena kedustaan itu membawa kepada 

kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Jika seseorang senantiasa 

berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis di sisi Alloh sebagai seorang 

pendusta.” (HR. Muslim) 

Hadis ini menjelaskan bahwa dusta akan menyeret pelakunya ke neraka, maka 

hendaklah kita waspada. Demikian juga dusta merupakan sifat menonjol orang 

munafik, bukanlah sifat orang mu’min. Rosululloh  bersabda: 

َلَف،ََّوِإَذاَّاؤحَتَُِنََّخانَّ َناِفِقََّثاَلٌث:َِّإَذاََّحد َثََّكَذَب،ََّوِإَذاََّوَعَدََّأخح
ُ
 آيَُةَّامل

“Tanda orang munafik ada tiga: Jika berbicara dia berdusta; jika berjanji dia 

menyelisihi; dan jika diberi amanah dia berkhianat”. (HR. Bukhori) 

َّاْلحََّ ِر َّاحْليَاِتََّوالذِّكح َِّمَن َِّفيحِو َِّبَا ََّوِإي اُكمح ،ََّونَ َفَعِِنح َّالحَكِرْيح َِّفَّاحلُقرحآِن ََّوَلُكمح َّبَاَرَكَّاهلُلَِّلح ََّوِمنحُكمحَِّكيحِم،ََّوتَ َقب َل ِمِنِّح
 ِتاَلَوَتُوَِّإن ُوَُّىَوَّاحلَغُفوحُرَّالر ِحيحِم.
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KHUTBAH KEDUA: 
َّاَلََّشرِيحَكَّلََّ َدُه َِّإال َّاهلُلََّوحح َِّإَلَو َّاَل ََّأنح َهُد َِّفيحِو،ََّأشح َُّمَبارًَكا َّطَيًِّبا ََّكِثي حًرا َََّححًدا َّلِل ِو ُد مح ََّعبحُدهَّاْلَح َُّمَُم ًدا ََّأن  َهُد ُو،ََّوَأشح

  ُسوحلُُوَّاَلََّنِب َّبَ عحَدُه.َورََّ

Kaum Muslimin rohimakumulloh 

Selain berbagai keburukan di dunia, orang yang senang berdusta juga diancam 

dengan berbagai siksaan di akhirat. Rosululloh  mengisahkan sebuah mimpi yang 

beliau alami, dan mimpi beliau adalah sebuah kebenaran. Beliau mengisahkan 

bahwa beliau didatangi oleh dua orang laki-laki yang membawanya melihat 

berbagai siksaan yang dialami oleh orang-orang yang berbuat dosa. Beliau  

bersabda: Kedua laki-laki itu berkata, “Ayo berangkat, ayo berangkat!”. Kemudian 

kami berangkat, lalu kami mendatangi seorang laki-laki yang berbaring terlentang. 

Dan ada laki-laki lain yang sedang berdiri di dekatnya membawa pengait besi. Lalu 

laki-laki itu mendatangi satu sisi wajahnya lalu merobek ujung mulutnya sampai ke 

tengkuknya, merobek hidungnya sampai ke tengkuknya, dan merobek matanya 

sampai ke tengkuknya”. Kemudian dua orang laki-laki itu menjelaskan kepada 

Rosululloh  tentang orang yang mendapatkan siksaan tersebut: Adapun laki-laki 

yang engkau datangi, ujung mulutnya disobek sampai ke tengkuknya, dan 

hidungnya dirobek sampai ke tengkuknya, dan matanya dirobek sampai ke 

tengkuknya, dia adalah orang yang keluar dari rumahnya, lalu dia berdusta dengan 

kedustaan yang mencapai segala penjuru. 

Setelah kita memahami bahaya dusta tersebut, maka kita harus berusaha 

selalu jujur dan menjauhi kedustaan dengan semua jenisnya. 

Semoga Alloh  menjauhkan kita dari seluruh kemaksiatan dan semoga Alloh 

 senantiasa  membimbing kita dalam perkara-perkara yang Di ridhoi dan di cintai-

Nya. 

يحٌدََّمَِيحدََّّاَلل ُهم ََّصلََِّّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماََّصل يحَتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن كَّ  ،َحَِ
يحدَّ َتََّعَلىَِّإب حَراِىيحَمََّوَعَلىَّآِلَِّإب حَراِىيحَمَِّإن َكََّحَِ ََّعَلىَُّمَُم ٍدََّوَعَلىَّآِلَُّمَُم ٍدََّكَماَّبَارَكح  ََّمَِيحٌد.ََّوبَارِكح

َياِءَِّمن حُهمحََّواحأَلمحَّ ََّوالحُمؤحِمَناِتَّاأَلحح َ ِلَماِتََّوالحُمؤحِمِنْيح ََّوالحُمسح َ ِلِمْيح َّلِلحُمسح  َقرِيحٌبََّمُِيحُبَّالد َعَواتََّواِتَِّإن َكََّسَِيحٌعَّاَلل ُهم َّاغحِفرح
َّلِل ِذيحَّ َاِنََّواَلَََّتحَعلحَِّفحَّقُ ُلوحبَِناَِّغالا ْيح َوانَِناَّال ِذيحَنََّسبَ ُقوحنَاَّبِاْلحِ خح ََّلَناََّوْلِِ ََّرِحيحٌم.َرب  َناَّاغحِفرح ٌٌ  َنَّآَمنُ وحاََّرب  َناَِّإن َكََّرُءوح

َّأََّ ََّلَناَِّمنح َِّإَماًما.َرب  َناََّىبح َ َعلحَناَّلِلحُمت ِقْيح ََّواجح  زحَواِجَناََّوُذرِّي اتَِناَّقُ ر َةََّأعحُْيٍ
ِخَرِةََّحَسَنًةََّوِقَناََّعَذاَبَّالن اِر. ن حَياََّحَسَنًةََّوِفَّاْلح  َرب  َناَّآتَِناَِّفَّالدُّ

َّاحلِعز ِةََّعم اََّيِصُفوحَنََّوَساَلٌمََّعَلىَّ َ.ُسبحَحاَنََّربَِّكََّربِّ َّاحلَعَلِمْيح ُدَّهلِلََّربِّ مح ََّواْلَح َ ُرحَسِلْيح
 احمل




