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KETIKA RASA MALU HILANG TERABAIKAN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنح ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ إِ َّن ح
ِ ات أ حَعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َ َ ح َح
اْلَ حم َدِ هلل َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعحي نُوُ َونَ حسَت حغفُرهُ َونَ ُع حوذُ ب ح ُ ح
ََ
ِ  ومن ي ح،لَو
ِ
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبح ُدهُ َوَر ُس حولُو
َ  َوأَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح،ُضل حل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ُ ََ ح

ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك حم الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ ﴿ يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنحتُ حم ُم حسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك حم ِم حن نَ حف
ث ِمحن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َوات َُّقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُحو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمحن َها َزحو َج َها َوب
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
صلِ حح لَ ُك حم أ حَع َمالَ ُك حم
 يُ ح.ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَ حوالً َسد ًيدا
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ.﴾َواحأل حَر َح َام إ َّن اهللَ َكا َن َعلَحي ُك حم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً َويَ حغف حر لَ ُك حم ذُنُوبَ ُك حم َوَم حن يُط حع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق حد فَ َاز فَ حوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر احأل ُُم حوِر
 فَِإ َّن أ ح:أ ََّما بَ حع ُد
ُ ََص َد َق ا حْلَديحث كت
ُ  َو َخحي َر ا حْلَ حد ِي َى حد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ حد َعة،ٌ َوُك َّل ُحُم َدثَة بِ حد َعة،ُحُم َدثَاتُ َها

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:

َۡ
َ َ
َ ۡ َۡرضَ َو ََلُ ۡغويَ َّي ُه ۡمَأ
َّ َ الَ َر ّبَب َهآَأَ ۡغ َو ۡيتَِن َََلُ َز ّي
َ ۡج ِع
ۡ َنَل َ ُه
ِ
٣٩َني
َ
َل
ٱ
َ
َِف
م
ِ
ِ ِ َ ق
ِ
ِ
ِ

“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”.
1

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:

ِ
ِ
ِ إِ َّن ِِمَّا أ حَدرَك الن
ت
َ اصنَ حع َما شحئ
 إِذَا ََلح تَ حستَ ِح فَ ح،َّاس م حن َكالَِم النُّبُ َّوة األ حُوََل
َ
ُ

“Sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari kalimatkalimat 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”.
2

Maka, apa jadinya saudaraku, jika rasa malu telah hilang dalam diri setiap
manusia, maka tak heran lagi, kesyirikan bisa menjadi sebuah kebiasaan, perkaraperkara baru yang tidak ada ajarannya dalam syariat Islam akan terus
bermunculan, kemaksiatan akan terus merajalela, kejahatan akan merebak dimanamana, 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:

َ َ ۡ َۡ َ َّۡ
َ ُ
َ
ُ َ َۡ ََ َ
ۡ اَك َس َب
َ ِيق ُه
ۡ َمَب ۡع َضَٱ ََّّلِيَ َع ِهلُواَْلَ َع َّل ُه ۡمَي
َّ ت ََأيۡدِيَٱ
ِ
٤١َج ُعون
ر
ذ
ِل
ِ
َ
َ
اس
نل
ه
ب
َ
َ
ر
ح
ۡل
ٱ
َ
و
َ
َ
ب
ل
ٱ
َ
ِف
َ
َ
اد
ظه َرَٱلفس
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ات و
أَقُ حو ُل قَ حوِِل ٰى َذا. الذ حك ِر ا حْلَ ِكحي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك حم ِِف الح ُق حرﺁن الح َعظحي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك حم ِبَا فحيو م َن احالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْي ِم حن ُك ِّل ذَنح
الرِححي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الحغَ ُف حوُر،ُاستَ حغ ِف ُرحوه
ََستَ حغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك حم َو ل َسائ ِر الح ُم حسلم ح
 فَ ح.ب
َ ح

3

KHUTBAH KEDUA:

ِِ
ص ححبِ ِو َوَم حن َو َاالهُ ،أ ََّما بَ حع ُد:
اَْلَ حم ُد لِلَِّو َوَك َفى َو َّ
الص َالةُ َو َّ
الس َال ُم َعلَى النِ ِّ
َّب ال ُم ح
صطََفى َو َعلَى آلو َو َ

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 keluargakeluarga 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:

ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ۡ
َ َٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ
ُ
َ
َ
اسَ َوٱۡل ِجارَةَ…٦
ِيوَءانيواَقواَأىفسكمَوأهل ِيكمَىاراَوقودهاَٱنل َ
يأيهاَٱَّل َ

“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.

ِ
ِ
صلُّوا َعلَحي ِو َو َسلِّ ُم حوا تَ حسلِحي ًما.
صلُّ حو َن َعلَى النِ ِّ
َّب ،يَاأَيُّ َها الَّذيح َن َآمنُ حوا َ
إِ َّن اهللَ َوَمالَئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ٍ
ت َعلَى إِبحَر ِاىيح َم
ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َمَ .وبَا ِرحك َعلَى ُُمَ َّم ٍّد َك َما بَ َارحك َ
صلَّحي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
َّك َِ
ِ
َححي ٌد ََِمحي ٌد.
ْي ،إِن َ
َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم ِِف الح َعالَم حَ

َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات احأل ِ ِ
ات والحم حؤِمنِْي والحم حؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ب
اَللَّ ُه َّم ا حغفحر للح ُم حسلم حَ
ح
َحَياء محن ُه حم َواحأل حَمَوات ،إن َ ح ٌ ح ٌ
ْي َوالح ُم حسل َم َ ُ حَ َ ُ
ب َُمحي ُ
َّعو ِ
ك ا حْلَُدى َوالتُّ َقى َوالح َع َف َ
ك َع ِزحْيَةَ
ات ِِف احألُُم حوِرَ ،ونَ حسأَلُ َ
اف َوالحغِ ََن .اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ حسأَلُ َ
ات.اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ حسأَلُ َ
ك الثَّبَ َ
الد ح َ
ُّ ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
َح ِس حن َعاقِبَتَ نَا ِِف احأل ُُم حوِرُكلَّ َها َوأ َِج حرنَا ِم حن ِخ حز ِي الدُّنحيَا
الر حشدَ ،ونَ حسأَلُ َ
الراَح حَ
ْي .اَللَّ ُه َّم أ ح
ك ُش حكَر ن حع َمت َ َ ح َ َ
ِ ِ
آلخرِة.ربَّنَا آتِنَا ِِف الدُّنحيَا َحسنَةً وِِف اآل ِخرِة َحسنَةً وقِنَا َع َذ َ ِ
الس ِمحي ُع
ت َّ
.ربَّنَا تَ َقبَّ حل ِمنَّا إِن َ
َّك أَنح َ
اب النَّار َ
َ َ َ
َ َ
َو َع َذاب اح َ َ
ِ
.عباد ِ
َّك أَنحت الت ََّّواب َّ ِ ِ
اهلل ،إِ َّن اهلل يأحمر بِالحع حد ِل واح ِإلحس ِ
ان َوإِيحتَ ِاء ِذي الح ُق حرََب
الرححي ُم َ َ
ب َعلَحي نَا إِن َ َ
ُ
الح َعلحي ُمَ .وتُ ح
َ َ ُُ َ َ ح َ
ِ
ِ
ِ
ضلِ ِو
اسأَلُحوهُ ِم حن فَ ح
َويَنح َهى َع ِن الح َف حح َشاء َوالح ُمنح َك ِر َوالحبَ غح ِي ،يَعظُ ُك حم لَ َعلَّ ُك حم تَ َذ َّك ُرحو َن.فَاذح ُك ُروا اهللَ الح َعظحي َم يَ حذ ُك حرُك حمَ ،و ح
ي ع ِط ُكم ،ولَ ِذ حكر ِ
اهلل أَ حكبَ ُر
ُح ح َ ُ
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TELEVISI DAN DUNIA SIHIR

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ إِ َّن ا ْْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ

ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمنْ ها زوجها وب
ِ
ِ
ً ا
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث منْ ُه َما ر َجاالً َكث ًًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآ ًَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
ِ  ي.﴿يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُِط ْْ اهلل
َ ْ
ََ
ِ
﴾يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ِ
ِ ِ ِ
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

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 atributatribut 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:

ِ َّ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ وف ولَتَ نْ هو َّن عن الْمنْ َك ِر أَو لَي
ِ
َُُّ ُث َعلَْي ُك ْم ِع َقابًا ِمنْو
َ وش َك َّن اللَّوُ أَ ْن يَْب َع
ُ ْ
ُ ْ َ ُ َ َ َوالذي نَ ْفسي بيَده لَتَأْ ُم ُر َّن بالْ َم ْع ُر
اب لَ ُك ْم
ُ تَ ْدعُونَوُ فَالَ يُ ْستَ َج
“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ََْنم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ ب،هلل
ِ ِاْلم َد
َاهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَال
ْ َْ إِ َّن
ْ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِ ْ ض َّل لَو ومن ي
ِ
ِم
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
ُ
ُ ْ ََ ُ
: أ ََّما بَ ْع ُد.َُوَر ُس ْولُو
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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berfirman:

Terkait hal ini Alloh

َّ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ
َ َٰ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َّ َ َ َ ُ
ۡن َع ُهم َ
ۡتق ُع ُدوا ْ َ
ۡح َّ َٰ
َّتۡ
ٱّللِۡيكفر ۡةِهاۡويستهزأ ۡةِهاۡفَل
تۡ ۡ
ب ۡأن ۡإِذاۡس ِهعتم
ِۡف ۡٱلكِت ِۡ
ۡءاي َٰ ِ
وقدۡ ۡىزل ۡعليكم ِ
َ ٓ َّ ُ ٗ ّ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ ُ َ َٰ َ َ َ
َ َ َّ َ َ
َُ ُ
َۡج ً
وضواِْۡف َ
َ
ِيعاۡ١٤٠
ِۡفۡجهيم
ٱّللۡجانِعۡٱلهنفِقِ ۡ
ۡيۡه ِ ۡۦۡإِىكمۡإِذاۡنِثلهمۗۡۡإِنۡ ۡ
ۡغ
ِيث
د
ۡح
َي
يۡ ۡوٱلكَٰفِۡ ِريو ِ
ٍ
ِ
ِ
“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 .

ِ
ِ
َّ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ِ
َحْي ٌد ََِميْ ٌدَ .وبَا ِرْك
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما ّ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِمْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ

َّعو ِ
َّك ََِسيْ قَ ِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات.
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر لْل ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَا ً مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُمْي ُ
ب الد ْ َ
اف َوالْغِ ََن.
ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ

اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر ،ونَسأَلُك ع ِزْْي َة ُّ ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
ْي.
ُْ َ ْ َ َ َ
الر ْشدَ ،ونَ ْسأَلُ َ
الراَح َْ
ْ َ َ َ
ُ
ك ُش ْكَر ن ْع َمت َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ

ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
الرِحْي ُم.
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ت الت ََّّو ُ
السمْي ُْ الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ

ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ْي َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ
ِعباد ِ
اهلل ،إِ َّن اهلل يأْمر بِالْع ْد ِل واْ ِإلحس ِ
ان َوإِيْتَ ِا ً ِذي الْ ُق ْرََب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِا ً َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِي ،يَعِظُ ُك ْم
ََ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
ضلِ ِو ي ع ِِط ُكم ،ولَ ِذ ْكر ِ
ِ
ِ
اهلل أَ ْكبَ ُر.
لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرْو َن .فَاذْ ُك ُروا اهللَ الْ َعظْي َم يَ ْذ ُك ْرُك ْمَ ،و ْ
اسأَلُْوهُ م ْن فَ ْ ُ ْ ْ َ ُ
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BUKTI CINTA NABI

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ إِ َّن ا ْْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُِ ْْ اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلَ ٍة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

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:

ُ
ُ
َ َ َ َ َ ُّ ُ ُ ُ
َ َ ُ َ ُُ ُ َ
َ ُ
َ ٞٱّللۡ َغ ُفور
ٞ ۡرح
٣١ِۡيم
ُۡ ۡو
ۡ ٱّللۡ َو َيغفِرۡلكمۡذنوبك ۚۡم
ُۡ ۡونُۡيبِبك ُم
ۡ ِ ٱّللۡ ۡفٱتب ِ ُع
ۡ ۡقلۡۡإِنۡكنتمُۡتِبون

“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
9

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 lembaranlembaran 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 .

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
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KHUTBAH KEDUA:

هللََْ ،نم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ بِ ِ
اْلم َدِ ِ
اهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَالَ
إِ َّن َْ ْ
َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ ْ
ض َّل لَو ومن ي ْ ِ
ِ
مِ
ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
ضل ْل فَالَ َىاد َي لَوُ ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِريْ َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ
ُ
ُ ََ ْ ُ
َوَر ُس ْولُوُ .أ ََّما بَ ْع ُد:

Kaum Muslimin rohimakumulloh
Alloh
telah menetapkan wajibnya taat kepada Rosululloh
di dalam AlQur’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 :

ِ
َّات ََت ِري ِمن ََتتِها ْاألَنْهار خالِ ِد ِ
ِ
يم
َمن يُ ِِ ِْ اللَّ َو َوَر ُسولَوُ يُ ْد ِخلْوُ َجن ٍ ْ
ين ف َيها َ .و َٰذل َ
َْ َُ َ َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
“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.

ِ
ِ
َّ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ِ
َحْي ٌد ََِميْ ٌدَ .وبَا ِرْك
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما ّ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِمْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ
َّعو ِ
َّك ََِسيْ قَِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات.
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُمْي ُ
ب الد ْ َ
اف َوالْغِ ََن.
ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ
اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر ،ونَسأَلُك ع ِزْْيةَ ُّ ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
ْي.
ُْ َ ْ َ َ َ
الر ْشدَ ،ونَ ْسأَلُ َ
الراَح َْ
ْ َ َ َ
ُ
ك ُش ْكَر ن ْع َمت َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
الرِحْي ُم.
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ت الت ََّّو ُ
السمْي ُْ الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ
ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ْي َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيّْئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
َّضل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَتغْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ ﴿ يَا أَيُّ َها الذ

ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الَّ ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف
ث ِمنْ ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمنْ َها َزْو َج َها َوب
ُ ﴿ يَا أَيُّ َها الن
﴾َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
ِ  ي.﴿ يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
﴾يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
 َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر،صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

Saudara Kaum Muslimin rohimakumulloh

Imam al-Bukhori
meriwayatkan hadis dalam kitab shohihnya, dari Ibnu
Abbas , dari Nabi , bahwasanya beliau bersabda:

ِ َ والَ ا ْْلِهاد إِالَّ رجل خرج ُُي: والَ ا ْْلِهاد؟ قَ َال: قَالُوا.ضل ِمن الْعم ِل ِِف ى ِذ ِه
ِ
اط ُر
َُ َ
َ
َ ََ ٌ ُ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ َْما الْ َع َم ُل ِِف أَيَّام الْ َع ْش ِر أَف
بِنَ ْف ِس ِو َوَمالِِو فَلَ ْم يَ ْرِج ْع بِ َش ْي ٍء

“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:

صومُ تِ ْس َع ِذى ا ْْلِ َّج ِة
ُ َي
“Nabi

ول اللَِّو
ُ َكا َن َر ُس

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:

ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّهلِ ِيل
ْ  فَأَ ْكث ُروا في ِه َّن م َن الت،الْ َع َملُ في ِه َّن م ْن َىذه ْاألَيَّ ِام الْ َع ْش ِر

ِ ِ
ٍ ِ
ب إِلَْي ِو
ُّ َح
َ َما م ْن أَيَّام أ َْعظَ ُم عنْ َد اهلل َوَال أ
ِ والتَّ ْكبِ ِري والتَّح ِم
يد
ْ َ
َ

“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
Tasyrik dengan lafazh,

bahwa ia bertakbir pada hari

ِ  و، اهلل أَ ْكب ر، واهلل أَ ْكب ر، الَ إِلَو إِالَّ اهلل، اهلل أَ ْكب ر،اهلل أَ ْكب ر
هلل اْلَ ْم ُد
َ
َ َُ ُ َُ ُ َ ُ
َُ ُ َُ ُ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ّْ ات و
 أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا.الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ّْل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
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ِ
ِ ِ
ِ ِ ْ
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري.ُاْلَ ْم ُد للَِّو الَّذي َى َدانَا ْلََذا َوَما ُكنَّا لنَ ْهتَد َي لَ ْوَال أَ ْن َى َدانَا اللَّو
ُك لَو
َّ َوأَ ْش َه ُد أ
.َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
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,

ِ القيام ِة بِقُر
ِ
ِ ِ ما ع ِمل
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ َح
وِنَا َوأَ ْش َعا ِرَىا َوأَظْالَفِ َها
َ َ َ َ
ْ آدم ّّي م ْن َع َم ٍل يَ ْوَم الن
َ َّح ِر أ
ُ َ َ  إنَّوُ لَيَأْت يَ ْوَم،ب إ ََل اهلل م ْن إ ْىَراق الدَّم
ٍ ِِ ِ
ِ ان قَ ْبل أَ ْن يَ َق َع ِم َن األ َْر
َّ َوأ
. فَ ِطيبُوا ِِبَا نَ ْف ًسا،ض
َ َن الد
َ َّم لََي َق ُع م َن اهلل ِبَ َك

“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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dengan sholat,

َ ح
َ ّ
ف َص ِل ل َِر ّبِك َوٱۡنَ حر

darah, Karena itu, ibadah berqurban disandingkan oleh Alloh
sebagaimana firman-Nya:

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

ُ ح َّ َ
ُ
َ َح
اي َو َم َماِت ِ َّّلِلِ َر ّب حٱل َعَٰلَم َ
َم َي َ
ي ١٦٢
قل إِن َصَل ِِت َون ُس ِِك و
ِ
ِ
ِ

Juga dalam ayat yang lain:

“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.

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ّْل َعلَى ُُمَ َّم ٍد َو َعلَى
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ّْ
صلُّ ْوا َعلَْيو َو َسلّْ ُم ْوا تَ ْسلْي ًما .اَللَّ ُه َّم َ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ
ٍ
ِآل ُُم َّم ٍد َكما صلَّيت علَى إِب ر ِاىيم وعلَى ِآل إِب ر ِاىيم إِن َ ِ ِ
ِ
لى ِآل ُُمَ َّم ٍد َك َما
َ َ ّ ْ َ َ َْ ْ َ َ َ
َْ ْ َ
َّك ََحْي ٌد ََمْي ٌدَ .وبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ
ِ
ِ ِ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِميْ ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
ِ
اللَّه َّم إِ ّّْن أَسأَلُك أ َّّْن أَ ْشه ُد أَنَّك أَنْت اللَّو الَ إِلَو إِالَّ أَنْت األَح ُد َّ ِ
َح ٌد.
ْ َ
َ َ َ ُ َ
ُ
الص َم ُد الَّذى َلْ يَل ْد َوَلْ يُولَ ْد َوَلْ يَ ُك ْن لَوُ ُك ُفًوا أ َ
َ َ
َّعو ِ
َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمَن ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات.
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر لْل ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُمْي ُ
ب الد ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين.
َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنْ ُف َسنَا َوإ ْن َلْ تَ ْغف ْر لَنَا َوتَ ْر ََحْنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن ا ْْلَاس ِر َ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا إِنَّنَا َآمنَّا فَا ْغف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوقنَا َع َذ َ
َربَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذُنُوبَنَا َوَكف ّْْر َعنَّا َسيّْئَاتِنَا َوتَ َوفَّنَا َم َع ْاألَبَْرا ِر .
ِ ِِ
َّك رء ٌ ِ
ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِِل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
يم.
َ ََ
وٌ َرح ٌ
اِلميَان َوَال ََْت َع ْل ِِف قُلُوبِنَا غ ِّال للَّذ َ
َ
ين َآمنُوا َربَّنَا إن َ َ ُ
ْ َ َ
ِ
اب.
ك َر َْحَ ًة إِن َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َّك أَنْ َ
ت الْ َوَّى ُ
َربَّنَا َال تُِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َى َديْتَ نَا َوَى ْ
ك َر َْحَ ًة َوَىيّْ ْئ لَنَا ِم ْن أ َْم ِرنَا َر َش ًدا.
َربَّنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ِ ِ
ب لَنَا ِم ْن أ َْزو ِاجنَا وذُّْريَّاتِنَا قَُّرةَ أ َْع ُ ٍ
ْي إِ َم ًاما.
اج َعلْنَا للْ ُمتَّق َ
ْي َو ْ
َربَّنَا َى ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف ْاْلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ص ُفو َن .وس َالم علَى الْمرسلِْي .وا ْْلم ُد لِلَِّو ر ّْ ِ
ب الْعَِّزِة ع َّما ي ِ
ْي.
ك َر ّْ
ُسْب َحا َن َربّْ َ
ب الْ َعالَم َ
َ َ ٌ َ ُْ َ َ َ َ ْ
َ َ
َ
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
.ن
َ ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
ِ َّ
ِِ
ِ
.كم رقِيبًا
َ ْ ُ َواتَّ ُقوا اهللَ الذي تَ َسآءَلُْو َن بو َواْأل َْر َح َام إ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
.ظيما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َع
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
 َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر،صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
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 izinNya, 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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َّ ح ۡ ُ ح َّ ۡ ح ّ ۡ ح َّ ح ُ ح ح ُ ح
٩ حَٰفِظون
إِىا َنو ىزۡلا ٱلِكر ِإَوىا َلۥ ل
“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:

َّ ُ  ّ ۡ ُ ۡ ح ح ح حٞ  ح ح ۡ حٞ ٓ ح ُ ح ّ ُ ح ۡ ُ ۡ ح ح ُ ح
ح
ٗ ني إ ََّل حخ حس
٨٢ ارا
ِ ان نا ه حو شِفاء ورۡحة ل ِلهؤ ِني ِني وَل ي ِزيد ٱلظَٰل ِ ِه
ِ نل نِو ٱلقرء
ِ ون

“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 orangorang 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 orangorang 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,

ح ح ُّ ح ۡ ح ۡ ح ح ۡ ُ ح
ٗ يد ُه ۡم ُخ ُش
ُ ون حويحز
١٠٩ ۩وٗع
ان يبك
ِ وي
ِ خرون ل ِۡلذق
ِ

“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
Ahmad, Ibnu Majah dan al-Hakim)

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

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:

َّ ح ح ح ح ۡ ح ۡ ُ ۡ ح ح ح ۡ ح ۡ َّ ح
َّ ٱلش ۡي حطَٰو
٩٨ جي ِم
ٱلر
فإِذا قرأت ٱلقرءان فٱستعِذ بِٱَّللِ نِو
ِ
ِ

“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.

ِ
ِ ِِ ِ
آن ِ
ِ
بارَك اهلل ولَ ُكم ِِف ُ ِ
ان و ِّ
َستَ ْغ ِف ُر
الذ ْك ِر اْلَكْي ِم ،أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل َى َذا َوأ ْ
الق ْر َ
ََ ُ َ ْ
العظْي ِم َونَ َف ْعنَا ِبَا فْيو م َن البَ يَ َ
ِِ
ِ
َن ِم ْن ُك ِّل َذنْ ٍ فَ ْ ِ ِ
الرِحْي ُم.
َولَ ُك ْم و َلَمْي ِع اُُ ْسلم َْ
استَ ْغف ُرْوهُ إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ْوُر َ

ِل
اهللَ ِ ْ

KHUTBAH KEDUA:

ِِ
اَ ْْلم ُد لِلَِّو علَى فَ ْ ِ
ك لَوُ،
ضل ِو َوإِ ْح َسانِِوَ ،وأ ُ
َش ُك ُرهُ َعلَى تَ ْوفْيق ِو َو ْامتِنَانِِوَ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِريْ َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َص َحابِِوَ ،و َسلَّ َم تَ ْسلْيماً َكثِْي ًرا.
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َعلَى آلو َوأ ْ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُوَُ ،

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:

َخْي ُرُك ْم َم ْن تَ َع لَّ َم الْ ُق ْرآ َن َو َعلَّ َم وُ

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar al-Quran dan mengajarkannya”.

Semoga kita senantiasa selalu diistiqomahkan dalam memahami, membaca alQur’an dan mengamalkannya. Amin.

ِ
ِ
َّ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِمْي ٌدَ .وبَا ِرْك
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما ّ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِمْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ
َّعو ِ
ات ،إِن َ ِ ِ ِ
ات اْألَحي ِاء ِمْنهم واْألَمو ِ
ات والْم ْؤِمنَِن والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ات.
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم َْ
َن َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
َّك ََسْي ٌع قَريْ ٌ َُمْي ُ الد ْ َ
َْ ُ ْ َ ْ َ
ك َع ِزْْيََة ا ُّلر ْش ِد،
ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف َ
ات ِِف اْألُُم ْوِرَ ،ونَ ْسأَلُ َ
اف َوالْغِ ََن .اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ
ك الثَّبَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
اب النَّا ِرَ .ربَّنَا
َونَ ْسأَلُ َ
الراَح َْ
َنَ .ربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ك ُش ْكَر ن ْع َمت َ َ ْ َ َ
ِ
الرِحْي ُم.
اب َّ
ت َّ
الس ِمْي ُع الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ َعلَْي نَا إِن َ
تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن َ
َّك أَنْ َ
َّك أَنْ َ
ت الت ََّّو ُ
ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
َن.
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اُُْْر َسل َْ
َن َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ
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KEUTAMAAN ISTIGHFAR

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
اهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئَ ِ
ِ ِ
ِ
إِ َّن ْ ِ
ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م ِ
ض َّل
َ َ ْ َْ ُ ُ
اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَتغْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب ْ ُ ْ
ََ
لَو ،ومن ي ْ ِ
ِ
ك لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُوُ.
ضل ْل فَالَ َىاد َي لَوَُ ،وأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِريْ َ
ُ ََ ْ ُ
َّ ِ
ِِ
ِ
سلِ ُمو َن.
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْ
يَا أَيُّ َها الذ َ

َّ ِ
ِ ِ
س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب َّ ِ
ِ
ِ
اء
َ َ َ َ َْ َ َ ََ
َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف ٍ َ
ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس ً
يَا أَيُّ َها الن ُ
ك ْم َرقِيبًا.
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُ
ِ
يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا  .ي ِ
ِ
َ َُ
ُْ
َ َ
صل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اهللَ
ْ َ
ََ
ِ
يما.
َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ ً

ٍ
ِ
ِ ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ،و َشَّر اْأل ُُم ْوِر
أ ََّما بَ ْع ُد :فَِإ َّن أ ْ
ي ُُمَ َّمد َ
َص َد َق ا ْْلَديْث كتَ ُ
اب اهللَ ،و َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد ُ
ٍ
ٍ
ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر.
ضالَلَةٌَ ،وُك َّل َ
ُُْم َدثَاتُ َهاَ ،وُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌَ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ

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,

الس َم ِاء الَِِّت ِِبَا يُ ْستَ ْن َزُل الْ َمطَُر
ث ِِبَ َج ِاد ِ
يح َّ
ت الْغَْي َ
لَ َق ْد طَلَْب ُ

“Aku telah meminta hujan dengan “Majadihus Sama” yang dengannya hujan
diturunkan”.
Kemudian Umar membaca firman Alloh :

َُۡ ۡ ُ
َّ َ ٓ َ َ َ ۡ ُ
َ ُ ۡ ُ ۡ َ ۡ ُ ْ َ َّ ُ
كم بأَ ۡن َوَٰل َوبَن ِ َ
كم ّن ِۡد َر ٗ
ك ۡم إنَّ ُهۥ ََك َن َغ َّف ٗ
ارا  ١٠يُ ۡ
ني
ِد
د
ه
ي
و
١١
ا
ار
ي
ل
ع
ء
ا
ه
ٱلس
ِل
س
ر
فقلت ٱستغفِروا رب
ِ
ِ ٖ
ِ
َّ ُ َ ۡ
َ َ ۡ َ َّ ُ ۡ َ َّ
ت َويَ ۡج َعل لك ۡم أن َه َٰ ٗرا ١٢
ويجعل لكم جنَٰ ٖ
“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 sungaisungai.
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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,

ِ ِ ِ طُوَب لِمن وج َد ِِف
استِغْ َف ًارا َكثِ ًريا
ْ صح َيفتو
َ
ََ َْ َ

“Sungguh beruntung seseorang yang mendapati pada catatan amalnya istighfar
yang banyak.” (HR. Ibnu Majah)
Dalam hadis yang lain, Nabi

juga bersabda:

ص ِحي َفتُوُ فَلْيُ ْكثِْر فِ َيها ِم َن ِاال ْستِغْ َفار
َّ َح
َ ُب أَ ْن تَ ُسُّره
َ َم ْن أ

“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,

ِ
ِ
ٍَستَ غْ ِفر اللَّ َو ِِف الْيَ ْوِم ِمائَةَ َمَّرة
ُ ْ إنَّوُ لَيُغَا ُن َعلَى قَلِِْب َوإ ِِّّن َأل

“Sesungguhnya hatiku terkadang diliputi kelalaian, maka aku beristighfar seratus
kali dalam sehari.”
Dan dalam hadis lainnya, dari Abdulloh bin Umar

, ia berkata,

ِ ِّ  ر: س الْو ِاح ِد ِمائَ َة مَّرٍة
ِ
ِ َّ َّك أَنْت الت ََّّواب
ِ
يم
َ َ ب َعلَ َّي إِن
ُ
ْ ُب ا ْغف ْر ِِل َوت
َ َ
ُ الرح
َ ِ ِف الْ َم ْجل

ِ ُكنَّا لَنَ ع ُّد لِرس
ول اللَّ ِو
َُ ُ

“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,

ِ ول
ِ  أَستَ غْ ِفر اهلل وأتوب إِلَي ِو ِمن رس:ول
اهلل
ُ َْما َرأَي
َتأ
ُ َ ْ ْ ُ َ ُ ْ ُ َح ًدا أَ ْكثََر أَ ْن يَ ُق

“Aku tidak pernah melihat seseorang yang mengucapkan ‘Astaghfirulloh wa atubu
ilaih’ (Aku memohon ampun kepada Alloh dan aku bertaubat kepadanya) lebih
banyak dari Rosululloh .”
22

Abu Hurairoh melihat sahabat-sahabat yang sangat rajin beribadah, sebaikbaik 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 akhirakhir hayatnya beliau tutup dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Alloh
. Dari Ummul Mukminin ‘Aisyah , ia mengisahkan akhir hayat Nabi :

َِّ ِول اللَّه َّم ا ْغ ِفر ِِل وار ََح ِِن وأَ ْْلِ ْق ِِن ب
َعلَى
َّ َ َِو ُى َو ُم ْستَنِ ٌد إ
ْ الرف ِيق اْأل
ُ ُ ِل يَ ُق
َ ْ َْ ْ

ِ
َِّب
َّ ِت الن
ُ ََس ْع

“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 lainlain. 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,

ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َو َوالْيَ ْوَم ْاْل ِخَر َوذَ َكَر اللَّ َو َكثِ ًريا
ْ لَ َق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِِف َر ُسول اللَّو أ

“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
ْ ِ َاهلل

ِ
ِ ِِ ِ
ِ آن
ِ
ِ
ِّ ان و
َستَ ْغ ِف ُر
ْ  أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل َى َذا َوأ،الذ ْك ِر اْلَكْي ِم
َ بَ َارَك اهللُ َولَ ُك ْم ِِف ال ُق ْر
َ َالعظْي ِم َونَ َف ْعنَا ِبَا فْيو م َن البَ ي
ِِ
ِ
ِ ِ ْ َب ف
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل َذن
.الرِحْي ُم
َْ َولَ ُك ْم َو ََلَمْي ِع املُ ْسلم
َ استَ ْغف ُرْوهُ إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ْوُر

KHUTBAH KEDUA:

ِ َاالمتِن
ِ اَ ْْلم ُد لِلَِّو الع ِظي ِم ا ِإلحس
ِ ِ
،ُك لَو
َ ان َو ِاس ِع
ْ الف
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري،ان
ْ ض ِل َواَلُْود َو
ْ َ
َْ
َْ
ِ ْ َن ُممداً عب ُده ورسولُو صلَّى اهلل وسلَّم علَي ِو وعلَى آلِِو وأَصحابِِو أ
َّ َوأَ ْش َه ُد أ
:أََّما بَ ْع ُد. ْي
َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َْ
َْ َْجَع
َْ َ
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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 :

ِ فَ ُقلْت
ٍ  وُيُْ ِد ْد ُكم بِأَمو ٍال وبنِْي وََيعل لَ ُكم جن.لسماء علَي ُكم ِم ْدرارا
ِ
ِ
َّات
ْ ُ
َ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ ْ
َ ً َ ْ ْ َ َ َ َّ  يُْرس ِل ا.َّارا
ً استَ ْغف ُروا َربَّ ُك ْم إنَّوُ َكا َن َغف

َوََْي َع ْل لَ ُك ْم أَنْ َه ًارا

“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)

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اْأل
ِ ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد
.اف َوالْغِ ََن
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
ِ ُّ  ونَسأَلُك ع ِزُْي َة،اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َ َ ْ َ ُْ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َْ الراَح
َ َ َ ْ
ُ
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اْلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِْي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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KEUTAMAAN MENUNTUT ILMU

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت غْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ

ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا ي
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ٍ
ِ
ِ ِ ِ
 َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر،صلَّا اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

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:

َ َ ُ َ َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ ۡ ْ ُّ ُ َ
٣٤ ٞ كفارٞنس َن مظنوم
ٱۡل
ِ ِإَون تعدوا ه ِعمت ٱّللِ َل ُتصوها ۗٓ إِن

“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 nikmatnikmat 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:

ِ َنِعمت
ِ ان َمغْبُ ْو ٌن فِْي ِه َما َكثِْي ٌر ِم َن الن
.ُالص َّحةُ َوالْ َفَراغ
ِّ َّاس
َْ
“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:

ۡ َُ ُ َ َ َ َۡ ٓ َ َ ُ
ٗ َ َ َٰ َ َ َ ّ ُ ّ َ َ ُ َ ۡ ُ ّ َ ۡ
َ
ُ
َ
َٰ
٢٨ ِين كِهِۦ وكَف ب ِٱّللِ ش ِهيدا
ِ ِين ٱۡل ِق ِِلظ ِهرهۥ لَع ٱل
ِ هو ٱَّلِي أرسل رسولۥ ب ِٱلهدى ود

“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 sematamata 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,

ِ َطَل
ضةٌ َعلَا ُك ِّل ُم ْسلِ ٍم
َ ْب الْعلْ ِم فَ ِري
ُ
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.” (HR. Ibnu Majah)
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Menuntut Ilmu Syar’i akan memudahkan jalan kita menuju Surga Alloh
ini sebagaimana sabda Rosululloh :

. Hal

ِ
ِ َ ََوَم ْن َسل
اْلَن َِّة
ْ  َس َّه َل اهللُ لَوُ بِِو طَ ِر ًيقا إِ ََل،س فِ ِيو ِعلْ ًما
ُ ك طَر ًيقا يَلْتَم
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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 sunahsunahnya. Dan Alloh
juga memerintahkan kepada kaum wanita untuk belajar alQur’an dan sunah di rumah mereka. Sebagaimana yang Alloh
berfirman:

َۡ
ً َ َ َ ََ َ َ ۡ ۡ َ َ
َ ُ ۡ
َ
ُ
ً يفا َخب
٣٤ ريا
ت ٱّللِ وٱۡلِكمةِِۚ إِن ٱّلل َكن م ِط
ِ َٰ َوٱذك ۡرن َما ُيج ََٰل ِِف ُب ُيوث ِك َن م ِۡن َءاي
ِ

“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.

ِ
ِ ِِ ِ
ِ بارَك اهلل ِل ولَ ُكم ِِف ال ُقر
ِ ِ ِ ِّ ِ
ِ ِ َ آن
ل
ْ
ْ َ ُ ََ
ْ ِ َ أَقُ ْو ُل قَ ْوِل َى َذا َوأَ ْستَ غْف ُر اهلل،العظْيم َونَ َف ْعنَا ِبَا فْيو م َن البَ يَان َوالذ ْكر اْلَكْيم
ِِ
ِ
ِ ِ ْ َب ف
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل َذن
.الرِحْي ُم
َْ َولَ ُك ْم َو َْلَمْي ِع املُ ْسلم
َ استَ ْغف ُرْوهُ إنَّوُ ُى َو الغَ ُف ْوُر
KHUTBAH KEDUA:

ِِ
ِ ْ َاَ ْْلم ُد لِلَِّو علَا ف
،ُك لَو
ُ  َوأ،ضل ِو َوإِ ْح َسانِِو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري،َش ُك ُرهُ َعلَا تَ ْوفْيق ِو َو ْامتِنَانِِو
َ
َْ
ِِ
ِ
َّ َوأَ ْش َه ُد أ
. َو َسلَّ َم تَ ْسلِْيماً َكثِْي ًرا،َص َحابِِو
ْ صلَّا اهللُ َعلَْيو َو َعلَا آلو َوأ
َ ،َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
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Kaum muslimin yang dirahmati Alloh
Ketahuilah bahwa Majelis-majelis Ilmu adalah taman-taman Surga. Hal ini
sebagaimana sabda Nabi :

ِ
ِ
ِّ  َحلَ ُق:اض الْ َجن َِّة؟ قَ َال
ِ َإِ َذا َمَرْرُُْت بِ ِري
.الذ ْك ِر
ُ َ يَا َر ُس ْوَل اهلل َما ِري: قَالُْوا،اض الْ َجنَّة فَ ْارتَعُ ْوا

“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.

ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ص ِّل َعلَا ُُمَ َّم ٍد َو َعلَا
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَا الن
َ  اَللَّ ُه َّم.صلُّ ْوا َعلَْيو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلْي ًما
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي
ٍ
ِ ِ َ ِآل ُُم َّم ٍد َكما صلَّيت علَا إِب ر ِاىيم وعلَا ِآل إِب ر ِاىيم إِن
ِ
لا ِآل ُُمَ َّم ٍد َك َما
َ َ َ ْ َْ َ َ ْ ّ َ َ
َ ْ َْ
َ  َوبَارْك َعلَا ُُمَ َّمد َو َع.َّك ََحْي ٌد ََمْي ٌد
ِ
ِ ِ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِميْ ٌد
َ لا ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ بَ َارْك
َ ت َعلَا إبَْراىْي َم َو َع
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد
.اف َوالْغِ ََن
َ ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقا َوالْ َع َف
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
ِ ُّ َ ونَسأَلُك ع ِزْْية،اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َ َ ْ َ ُْ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َْ الراَح
َ َ َ ْ
ُ
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَا اْملُْر َسل
َ ِْي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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KEUTAMAAN SHOLAT BERJAMAAH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيئ
ِ ِهلل ََْنم ُده ونَستَعِي نُو ونَستَ ْغ ِفره ونَعوذُ ب
ِ ِاْلم َد
َات أَ ْع َمالِنَا َم ْن يَ ْه ِدهِ اهللُ فَال
َّ َ
ُْ ْ
ْ َْ إِ ّن
ْ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِ ْ ضل لَو ومن ي
ِ
ِ
ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَوُ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِ َلو إِالّ اهللُ َوأَ ْش َه ُد أَ ّن ُُمَ ّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ُ ْ َ َ ُ ّ ُم
ِ
ِِ
ِ
اس اتّ ُق ْوا َربّ ُك ُم الّ ِذي َخلَ َق ُك ْم
ُ َ يَاأَيّ َها الن.يَاأَيّ َها الّ َذيْ َن َآمنُ ْوا اتّ ُقوا اهللَ َح ّق تُ َقاتو َوالَ ََتُْوتُ ّن إالّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُم ْو َن
ٍ ِم ْن نَ ْف
َث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِْي ًرا َونِ َساءً َواتّ ُقوا اهللَ الَ ِذي تَ َساءَلُْو َن بِِو َواَْأ َْر َحام
ّ َس َو ِاح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْ ِف ْرلَ ُك ْم
ْ ُ يَاأَيّ َها الّذيْ َن َآمنُ ْوا اتّ ُقوا اهللَ َوقُ ْولُْوا قَ ْوالً َسديْ ًدا ي.إِ ّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقْيبًا
: أ َّما بَ ْع ُد،ذُنُ ْوبَ ُك ْم َوَم ْن يُ ِط ِع اهللَ َوَر ُس ْولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َع ِظْي ًما
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
 َوُك ّل، َو َشّر اَْأ ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها،صلّى اهلل َعلَْي ِو َو َسلّ َم
ْ فَأ ّن أ
َ ى ُُمَ ّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْدى َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلَ ِة ِِف النّا ِر
َ  َوُك ّل،ًضالَلَة
َ ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ َوُك ّل بِ ْد َعة
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:

َ

َ

َْ

ّ

َ

٧  َف َهو َي ۡع َه ۡل ن ِۡث َقال َذ َّر ٍة َخ ۡ ُٗيا يَ َرهُۥ٦ يَ ۡو َنئ ِ ٖذ يَ ۡص ُد ُر ٱنلَّ ُاس أ ۡش َت ٗاتا ل ُ َُِي ۡوا أ ۡع َمَٰل ُه ۡم

“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:

َّ ٱر َك ُعوا ْ َن َع
َّ ْ ِيهوا
َ ٱلرَٰكِ ِع
ۡ ٱلز َك َٰو َة َو
َّ ْ ٱلصلَ َٰوةَ َو َءاتُوا
ُ َوأَق
٤٣ ي

“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 jalanjalan 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:

َ
َ ْ ُ َ َ ۡ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ ُ َ ُ َ
ۡ َّ
َ ُ ٓ َ ُ َٰ َ َ ُ ْ ُ َ َٰ َ َّ
َ ٱنل
َّ ون
اس َوَل
ام ٓوا إَِل ٱلصلوة ِ قاموا كساَل يراء
إِن ٱل ُه َنَٰفِقِي يخَٰدِعون ٱَّلل وهو خَٰدِعهم ِإَوذا ق
ٗ َ َّ َ َّ َ ُ ُ ۡ َ
١٤٢ ٱَّلل إَِل قل ِيٗل
يذكرون

“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:

ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
 َولَ ْو يَ ْعلَ ُم ْو َن َما فِْي ِه َما ََأَتَ ْو ُُهَا َولَ ْو َحْب ًوا،ص َالةُ ال َف ْج ِر
َْ الص َالة َعلَى املَنَافق
َ ص َالةُ الع َشاء َو
َ ْي
َ ا َّن أَثْ َق َل

“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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ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِِ
ِ ب
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن
َ ْْي َوأَ ْش َه ُد أََّال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال َم
َْ العالَم
َ ِّ اَ ْْلَ ْم ُد للَّو َر
: أ ََّما بَ ْع ُد.صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ ُُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو

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.

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اَْأ
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواَْأ َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد
.اف َوالْغِ ََن
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
ِ ُّ  ونَسأَلُك ع ِزْْي َة،اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اَْأُموِر
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َ َ ْ َ ُْ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َْ الراَح
َ َ َ ْ
ُ
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ

ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعلْي ُم

ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِ َوا ْْلَ ْم ُد.ْي
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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BERSYUKUR

KHUTBAH PERTAMA

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسَنا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
.ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
.َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
َلَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل

ِ
ِ َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر
ْ ُ ي.ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسد ًيدا
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ
.يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ٍ
ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
 َوُك َّل ُُْم َدثٍَة،صلَّى اهللُ َعلَْي ِو ُُْم َدثَاتُ َها
ْ
َْ
َ ي ُُمَ َّمد
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
 َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر، َو َسلَّ َم.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌبِ ْد َعة
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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َ ُ َّ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ُّ َ َ َّ َ َ ۡ
ٞ َ َ َ َّ ُ َ َ
يدنك ۡمۖۡ َولئِن كف ۡرت ۡم إِن َعذ ِاِب لشدِيد
ِإَوذ تأذن ربكم لئِن شكرتم َل ِز
“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:
ورا
ً َش ُك

أَفَالَ أَ ُكو ُن َعْب ًدا

“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:

ِ ِ ٍ عجبا ِألَم ِر الْم ْمِم ِن إِ َّن أَمره ُكلَّو خي ر ولَيس ذَ َاك أل
َصابَتْوُ َسَّراءُ َش َكَر فَ َكا َن َخْي ًرا لَوُ َوإِ ْن
َ َحد إِالَّ للْ ُم ْمم ِن إِ ْن أ
َ
ُ ْ ًَ َ
َ ْ َ ٌْ َ ُ َُ ْ
َ َُصابَتْو
ُصبَ َر فَ َكا َن َخْي ًرا لَو
َ ُضَّراء
َأ

“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)
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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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
 أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا.اْلَ ِكْي ِم
ْ الذ ْك ِر
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ اْلم ُد لِ ِلو م َق ِّد ِر الْم ْق ُدوِر وم
 َوأَ ْش َه ُد أَ ْن،الش ُك ْوُر
َّ َْحَ ُدهُ َعلَى َج ِزيْ ِل نِ َع ِم ِو َو ُى َو الْغَ ُف ْوُر
ْ  َوأ،ُّه ْوِر
ُ صِّرف ْاألَيَّام َوالش
َ َُ ْ َ
ُ
َْ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ك َولَوُ ا ْْلَ ْم ُد َو ُى َو َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء قَ ِديْ ٍر
ُ ْ لَوُ الْ ُمل،ُك لَو
َ ْالَّ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري
َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
ِ
ِ
ِ  صلَّى اهلل علَي ِو وعلَى آلِِو وأَصحابِِو وسلَّم تَسلِيما َكثِي را إِ ََل الْب ع،السراج الْمنِي ر
ث
ََ َْ ُ
َْ
َ ُ ْ ُ ُ َ ِّ َوَر ُس ْولُوُ الْبَشْي ُر النَّذيْ ُر َو
ًْ ً ْ ْ َ َ َ َ ْ َ
: أ ََّما بَ ْع ُد،ُّش ْوِر
ُ َوالن
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:

َّ
َّاس
َال يَ ْش ُك ُر الل َو َم ْن َال يَ ْش ُك ُر الن َ
“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.

ِ
ِ
َّ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
ْحْي ٌد ََِمْي ٌدَ .وبَا ِرْك
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلَّيْ َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما ّ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ْحْي ٌد ََِمْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ

َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْمِمنِْي والْم ْمِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ب
اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر للْ ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَاء منْ ُه ْم َواْأل َْم َوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُمْي ُ
َّعو ِ
ات.
الد ْ َ
اف َوالْغِ ََن.
ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ

اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر ،ونَسأَلُك ع ِزْْي َة ُّ ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
ْي.
ُْ َ ْ َ َ َ
الر ْشدَ ،ونَ ْسأَلُ َ
الراْح َْ
ْ َ َ َ
ُ
ك ُش ْكَر ن ْع َمت َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ

ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
الرِحْي ُم.
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ت الت ََّّو ُ
السمْي ُع الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ

ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ْي َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ

36

ALLOH

MAHA PENGAMPUN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت غْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُواْ ات َُّقواْ اللّ َو َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُم ُّم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ٍ س اتَّ ُقواْ َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَ َق ُكم ِّمن نَّ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساء
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ُ يَا أَيُّ َها النَّا
َواتَّ ُقواْ اللّ َو الَّ ِذي تَ َساءلُو َن بِِو َواأل َْر َح َام إِ َّن اللّ َو َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَمن يُ ِط ِع اللَّ َو
ْ ُين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َو َوقُولُوا قَ ْوًال َسد ًيدا ي
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ٍ َو َشَّر ْاألُموِر ُُْم َدثَاتُها و ُك َّل ُُْم َدث
ات بِ ْد َعةٌ َو
ُْ
َ َ
َ

ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق،أََّما بعد
ي َى ْد ِي ُُمَ َّم ٍد
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ اب اهلل َو َخْي َر ا ْلَْد
ٍ
ض َاللٍَة ِف النَّا ِر
َ ض َاللَةٌ َوُك َّل
َ ُك َّل بِ ْد َعة

Kaum Muslimin sidang ju’mat yang berbahagia
Sesungguhnya Alloh

telah berfirman:

َ ٓ َ ۡ َّ
ُ ّن َأىَا ۡٱل َغ ُف
ُ ٱلرح
َّ َر
ٓ ِّ ِي أ
٤٩ ِيم
جتِئ عِتاد

“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:

ْ ََُۡ َ
ۡ َ َ َّ َّ َّ َ ۡ َّ
ُ َ ٰٓ َ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َّ َ َ َٰ َ ۡ ُ
ً َ َ ُ ُّ
ُ ِيعا ه إىَّ ًُۥ ٌُ ََ ۡٱل َغ ُف
َر
قل يعِتادِي ٱَّلِيو أۡسفَا
لَع أىفسِ ٍِم َل تقيطَا نِو رۡح ِث ه
ِ ٱللِ إِن ٱلل حغفِ ُر ٱَّلىَب َج

ُ ٱلرح
َّ
٥٣ ِيم

“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 :

ۡ َّ ُ ٗ َٰ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ّ ٞ َّ َ َ ّ
َٰ ٱٌ َخ َد
٨٢ ى
ِإَوّن لغفار ل ِهو حاب وءانو وع ِهل صل ِحا ثم
ِ

“Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi siapa yang bertaubat, beriman, dan
beramal sholih, kemudian dia tetap di jalan yang benar.” (QS. Thoha: 82)

َّ َٰ َ ۡ َ َٰ َ
َ ٱۡل َس
َّ َوأَقِم
َ ّ ٱلس
َّ ِۡب
َ ۡ ٌج يُ ۡذ
َ ِلذَٰلِر
ۡ َّ ٱلصلَ ََٰةَ َط َر ََف ٱنلَّ ٍَار َو ُزلَ ٗفا ّن َِو
َ ۡ ٱَّلل إ ِ َّن
َٰ
١١٤ يو
ل
ى
ر
ِل
ذ
ِك
ل
ذ
ات
ي
ٔ
ن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

“Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatanperbuatan 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
kesalahan-kesalahan hamba-Nya. Karena itu Alloh
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tidak ragu untuk memaafkan
berfirman:

ُ َ َّ َّ ۡ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ُ ۡ َ
ۡ ۡ
َ ِ سن
١٣ ي
ح إِن ٱ
ِ لل ُي ُِّب ٱل ُهح
فٱخف خيٍم وٱصف ه
“…maka maafkanlah mereka dan lapangkanlah dada, sesungguhnya Alloh menyukai
orang-orang yang berbuat baik.” (QS. al-Maidah: 13)
Rosululloh
bersabda:

َوَم ْن َستَ َر ُم ْسلِ ًما َستَ َرهُ اللَّوُ يَ ْوَم اْ ِلقيَ َام ِة
“Siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Alloh akan menutup aibnya pada
hari kiamat”. (HR. Al-Bukhori)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف،ب
ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ََْنم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ ب،هلل
ِ ِإِ َّن ا ْْلم َد
َاهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَال
َْ
ْ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِ ْ ض َّل لَو ومن ي
ِ
ِم
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُي لَو
ُك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
ُ
ُ ْ ََ ُ
َ ضل ْل فَالَ َىاد
: أ ََّما بَ ْع ُد.َُوَر ُس ْولُو

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:

َ ْ
َ
ُ َْ ُ ۡ َ ُ
ُ
٥٤ … … ف ُخَبُ َٓا إ ِ ََٰل ةَارِئِك ۡم فٱق ُخل َٓا أىف َسك ۡم

“...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
39

dan dijamin rizkinya, adapun orang yang hidup, maka taubatnya diterima, setelah
”itu Musa dan kaumnya pun bergembira.
memberikan kemudahan dalam

, Alloh

Tapi untuk umat Rosululloh
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.

َّ ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
ين َآمنُوا َ
إِ َّن اللَّ َو َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
َِّب يَا أَيُّ َها الذ َ

ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َْي ٌد ََِْي ٌدَ .وبَا ِرْك
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم ،إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َْي ٌد ََِْي ٌد
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم ،إِن َ
َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
َّعو ِ
َّك ََِسيع قَِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُْي ُ
ب الد ْ َ
اف َوالْغِ َن
ك ا ْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ
ك ِع ْل ًما نَافِ ًعاَ ،وِرْزقًا طَيِّبًاَ ،و َع َم ًال ُمتَ َقبَّ ًال
َسأَلُ َ
اللَّ ُه َّم إِ ِِّّن أ ْ
ِ ِ
َّك رُؤ ٌ ِ
ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِِل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
يم
َ ََ
وف َّرح ٌ
ين آ َمنُوا َربَّنَا إن َ َ
اِلميَان َوَال ََتْ َع ْل ِف قُلُوبِنَا غ ّالً لِّلَّذ َ
َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
َربَّنَا آتنَا ِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِف ْاْلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
الرِحْي ُم
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ت الت ََّّو ُ
السمْي ُع الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ
ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
ْي
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ْي َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ
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IKHLAS

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِِ
َّ
ْ َـح ْم َد للّو ن
ُ َم ْن ََـ ْْده اهلل، َونَـعُوذُ باهلل م ْن ُش ُروِر أَنْـ ُفسنَا َوم ْن َسيِّئَات أ َْْ َمالنَا،ُـح َم ُدهُ َونَ ْستَعْيـنُوُ َونَ ْستَـ ْغف ُره
َ إن ال
ِ ْ َ  ومن،ض َّل لَو
ِ
ِ فَ ََل م
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َْ ُد أ
ًـح َّمدا
َ َْ َوأَ ْش َْ ُد أَن الَّ إِلَ َو إِالَّ اهلل َو ْح َدهُ َال َش ِر،ُي لَو
َ َن ُم
ُ
ُ ْ ََ ُ
َ ضل ْل فَ ََل َىاد
َْْب ُدهُ َوَر ُسولُو
ِ َّ
َن َآمنُوا اتـ َُّقوا اللَّ َو َح َّق تـُ َقاتِِو َوَال ََتُوتُ َّن إَِّال َوأَنْـتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ ََا أََـُّ َْا الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْنـْا زوجْا وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتـَّ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَـ ْف
ً ث مْنـ ُْ َما ر َج ًاال َكث ًريا َون َس
ُ ََا أََـُّ َْا الن
َواتـَّ ُقوا اللَّ َو الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو َو ْاْل َْر َح َام إِ َّن اللَّ َو َكا َن َْلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ َّ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْْ َمالَ ُك ْم َوََـغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن َُ ِط ِع اللَّ َو
ْ َُ َن َآمنُوا اتـَّ ُقوا اللَّ َو َوقُولُوا قَـ ْوًال َسد ًَدا
َ ََا أََـُّ َْا الذ
ِ
: أ ََّما بَـ ْع ُد.يما
ً َوَر ُسولَوُ فَـ َق ْد فَ َاز فَـ ْوًزا َْظ
ِ
ِ ِ ِ
 َوُك َّل،ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل ْليو وسلم َو َشَّر اْْل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتـُ َْا
ْ فَِإ َّن أ
ُ ََص َد َق ا ْْلَدَْث كت
ُ  َو َخْيـَر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
ضَلَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضَلَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َْة،ٌُُْم َدثَة بِ ْد َْة

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:

ُۡ ََ َ ٓ ُ ُ ْٓ ا َُۡ ُ ْ ا
َ ۡ ُ َ َٰ َ َ ٰ َ َ َ ُ ّ َ ُ َ َ ٓ َ َ ُ ُ ْ ا َ ٰ َ َ ُ ۡ ُ ْ ا
٥ِِٓيوٓٱلق ّي ِ َهث
ِيوٓحيفاءٓويقِيهوآٱلصلوٓةٓويؤتوآٱلزلوٓةٓوذل ِكٓد
ٓ ٱّللُٓمل ِِصنيَٓلٓٱل
ٓ ِٓٓلعتدوا
ِ ونٓآأمِروآإَِّل
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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:

ََ
َ ۡ ِٓيو
ّ َِّٓلٓ ِ اّلل
ِٓص
ٓ ُ ٱۡلال
ُٓ ٱل
ٓأ

“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:

ُ َ َ َُ َ َ َ
ۡ ُ َ ََ۠
َۡ َ ُُ َ َ َ ُۡ ا
ا
َ ّٓلل َِٓر ّبٓ ۡٱل َعٰلَه
َ اي َٓو َم
َ َم َي
١٦٣ٓني
َٓ َٓلۥٓٓ َوبِذٰل ِكٓأم ِۡر ُت َٓوأىآأ اولٓٱل ُه ۡسل ِ ِه
ٓ َشيك
ٓ
ٓ
َّل
١٦٢
ٓ
ٓ
ني
ِ
اِت
ه
لٓإِنٓصَل ِِتٓونس ِِكٓو
ٓق
ِ
ِ
ِ
ِ

“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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ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
 أَقُـ ْو ُل قَـ ْوِ ْل َى َذا.الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ ََ َونَـ َف َع ِ ْن َوإََّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْآل،ل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرآن الْ َعظْي ِم
ْ ِ ُبَ َارَك اهلل
ِ وأَستَـ ْغ ِفر اهلل الْع ِظيم ِل ولَ ُكم ولِسائِِر الْمسلِ ِمي والْمسلِم
ِ ِ ْ َات ف
الرِحْي ِم
ّ استَـ ْغف ُرْوهُ إنّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر
َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْـ ُف ِسنَا وِمن سيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ْ إِ َّن
َ َم ْن ََـ ْْ ِدهِ اهللُ فََل،ات أ َْْ َمالِنَا
ْ ُ ْ اْلَ ْم َد للَّو ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْيـنُوُ َونَ ْستَـ ْغف ُرْه َونَـعُوذُ ب
َ ْ َ
ِ ْ َ ض َّل لَو ومن
ِ
ِم
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َْ ُد أ
َ َْ َوأَ ْش َْ ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر.ُضل ْل فََلَ َىاد َي لَو
َُن ُُمَ َّم ًدا َْْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ُ
ُ ْ ََ ُ
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:

َ َ َۡ
َ َۡ ُ ُ َ َ َ
ۡ ُ ۡ ُّ َ ۡ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ َٓلۥ ِٓف
َُ ۡ َ
ِٓ آَلۥ ٓ ِِف ٓٱٓأۡلخ َِرٓة
ُٓ آو َن
ٱلن َيا ٓىؤت ِ ًِٓۦ ٓنِيه
ٓ ٓح ۡرث ِ ًِٓۦٓ ٓونوَٓكن ٓيرِيد ٓحرث
ِ ٓ نو َٓكن ٓيرِيد ٓحرث ٓٱٓأۡلخ َِرٓة ِٓىزِد
ا
٢٠ٓيب
ِ نِوٓى
ٍ ص
“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
berikut:

, memuji orang-orang yang ikhlas melalui ayat-ayat

َ
َٓ
َ َ ۡ ۡ َ َ َ ِ َ ۡ ۡ َٰ َ ۡ َ ا
ّۡ ا
ۡ ٓن
َ ٓن ۡو ٓأَ َم َر ٓة َص َدقَث ٓأَ ۡو
َ ِوَّٓن َوى ٰ ُه ۡم ٓإ اَّل
ََۡ ا
ُ
َٓوٓيف َعل ٓذٰل ِك ٓٱةۡتِغا ٓء
اس ٓون
ٓ وف ٓأو ٓإِصلِۢحٓبني ٓٱنل
ر
ع
ۡي ٓن
ٍ
ٍ
ِ
ِ َّل ٓخۡي
ِ
ٖ ِ ِٓف ٓلث
ا
َ
َ ٱّللٓفَ َس ۡو َفٓىُ ۡؤتِيًِٓأَ ۡج ًر
ٗ آع ِظ
١١٤ٓيها
ِٓ ٓات
ِ َم ۡرض
“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:

ِ َّال بِالنِّـي
ات
ُ َْ َم
ْ َّإَّنَا ْاْل

“Sesungguhnya semua amal perbuatan itu hanya dinilai berdasarkan niat masingmasing” (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.
.سلِْي ًما
ْ َت

ِ
ِ
صلُّ ْوا َْلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا
ِّ ِصلُّ ْو َن َْلَى الن
َ  ََا أََُّْاَ الَّذَْ َن ءَ َامنُـ ْوا،َِّب
َ َُ ُإِ َّن اهللَ َوَمَلَئ َكتَو

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َْي ٌد ََِْي ٌد
َ  إِن،ت َْلَى إِبْـَراىْي َم َو َْلَى ِآل إِبْـَراىْي َم
َ صلَّْي
َ ص ِّل َْلَى ُُمَ َّمد َو َْلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُْ َّم
َِ
.َ ْي ٌد

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
َْي ٌد
َ  إِن،ت َْلَى إِبْـَراىْي َم َو َْلَى ِآل إِبْـَراىْي َم
َ َوبَا ِرْك َْلَى ُُمَ َّمد َو َْلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك

ِ َّك ََِسيع قَِرَب َُِيب ال ّدْو
ِ
ِ ِ ات اْْل
ِ  والْم ْؤِمنِي والْم ْؤِمَن،ات
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َ
َْ اَللَّ ُْ َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ ٌ ْ ٌ ْ َ  إِن،َحيَاء مْنـ ُْ ْم َواْْل َْموات
ْ
ُ َ َْ ُ َ ي َوالْ ُم ْسل َم
َ

ُ

َ

ِ ِ
ِ ٌ َّك رُؤ
ِ ِْ ِربـَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِِل ْخوانِنَا الَّ ِذَن سبـ ُقونَا ب
ِ
يم
ََ َ
ٌ وف َّرح
َ َ َن َآمنُوا َربـَّنَا إن
َ اِلميَان َوَال ََتْ َع ْل ِِف قـُلُوبِنَا غ َّلً لِّلَّذ
َ
َ َ ْ
ِ َّ ِ ُ ربـَّنا ظَلَمنا أ
ِ
ِ
َن
َْ َ َ
َ َنف َسنَا َوإن َّلْ تَـ ْغف ْر لَنَا َوتَـ ْر ََْنَا لَنَ ُكونَ َّن م َن ا ْْلَاس ِر
ِ
ِ
ِ
.اب النّا ِر
َ َربَـنَا ءَاتنَا ِِف ال ّدنْـيَا َح َسنَ ًة َوِِف اْْلَخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َْ َذ
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َْ َّما ََص ُف ْو َن َو َسَلَ ٌم َْلَى اْملُْر َسل
َ ِي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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ِ
َّشروِرَّأَنْ ُف ِسنَاَّوسيِّئَ ِ
ِ ِِ
ِ
اتَّأ َْعمالِنَا منَّي ه ِدهَِّاهللَّفَالََّم ِ
ضلَّ
نَّ ْ
اْلَ ْم َدَِّهللِ َْ
َ َ ْ َْ
ُ ُ
ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ غْف ُرهُ ََّونَعُ ْوذَُّباهللَّم ْن ُ ُ ْ
ََ
ضلِلَّفَالَ ِ
َّ،وأَ ْش َه ُدَّأَنَّ ُ
َّ،وأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّالَ َ
َّش ِريْ َ
ََُّمدا َ
َّ،وَم ْنَّيُ ْ ْ َ
َّعْْ ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّوُ
كَّلَوُ َ
َّىاد َيَّلَوُ َ
لَوُ َ
﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاللو َّحق َّتُ َقاتِِو َّوَال َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم ِ
اَّرب ُك ُم َّال ِذيَّ
َ َُ
َ َ
َ ُْ ُ
َ َ
اس َّات ُقو َ
َ
َّم ْسل ُمو ََّن﴾﴿.يَاَّأَيُّ َهاَّالن ُ
خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّونِ َساء ََّوات ُقواَّالل َو َّال ِذيَّتَ َساءَلُو َن َّبِِوَّ
س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه َ
َ ْ ْ
اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاال َّ َكثري َ
اَّزْو َج َه َ
و ْاْلَرحام َّإِن َّاللو َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيْا﴾﴿.ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاللو َّوقُولُواَّقَوال ِ
صلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْمَّ
َ َُ
َّسديدا َّيُ ْ
َ
َ َ
َ َْ َ
ْ َ
ََ
َْ ْ َ
ِ
ِ
اَّع ِظيماَّ ﴾.
َويَ ْغف ْرَّلَ ُك ْمَّذُنُوبَ ُك ْم ََّوَم ْنَّيُط ِعَّالل َو ََّوَر ُسوَّلَوَُّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَ ْوز َ
ِ
أَما َّب ع َُّدَّ :فَِإن َّأَص َد َق ْ ِ ِ ِ
ََُّم ٍَّد َّصلى َّاهلل َّعليو َّوسلم َّ َو َشر َّاْْل ُُم ْوِرَّ
ي ُ
اب َّاهللََّ ،و َخْي َر َّا ْْلَ ْد ِي َ
ْ
َْ
َّاْلَديْث َّكتَ ُ
َّى ْد ُ
ٍ
ُُْ َدثَاتُ َهاَّ،وُكل ُْ ٍ ِ
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّرَّ .
َّ،وُكل َ
َّ،وُكلَّبِ ْد َعة َ
َّضالَلَةٌ َ
َُّ َدثَةَّب ْد َعةٌ َ
َ
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:

َّ ُ
َّ ۡ َّ ۡ ۡ
َّ
َّكَٱل ُهؤن ُهنينََ١١
ٱللَولَعَ َ
وَٱتقياََ هَ
ٱللهَفليتي ه

“Dan bertakwalah kepada Alloh, serta hanya kepada Alloh sajalah orang-orang
”mukmin itu hendaknya bertawakkal.
berfirman:

Kemudian dalam surat al-Anfal ayat 2, Alloh

َّ
ُ
ۡ ُ
َّ ۡ ۡ
َّ
يب ُى ۡم َِإَوذا َتُل هي ۡ
َقلُ ُ
ت َعل ۡي هى ۡم َءاي َٰ ُت َُهۥ َزاد ۡت ُى ۡم َإهيم َٰ ٗنا َو َٰ
لَع َرب ه هى ۡمَ
جلت
إهنها َٱل ُهؤن ُهنينَ َٱَّلهيوَ َإهذا َذلهر َ َُ
ٱلل َو ه
َّ ُ
يتيَّكينََ٢
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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)

ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ  َّونَ َفع،آن َّالْع ِظي ِم
ِ
ِّ ات َّو
َّل َّ َى َذا
َّْ ِ َّأَقُ ْو َُّل َّقَ ْو.الذ ْك َِّر َّا ْْلَ ِكْي َِّم
َّ َِّ ل َّ َولَ ُك َّْم
َّْ َِّ ُاهلل
َّ َّ بَ َارََّك
َ َّ َن َّ َوإيا ُك َّْم َِّبَا َّفْيَّو َّم ََّن َّاْآلي
ْ َ َ ْ َ َّ ِف َّالْ ُق ْر
ِ ِ ْ َاتَّف
الرِحْي َِّم
َِّ يَّ َوالْ ُم ْسلِ َم
ََّْ لَّ َولَ ُك َّْمَّ َولِ َسائَِِّرَّالْ ُم ْسلِ ِم
َّْ َِّاهللََّالْ َع ِظْي ََّم
َّ ََّستَ ْغ ِف َُّر
ْ َوأ
ّ َّاستَ ْغف ُرْوَّهَُّإنَّّوَُّ ُى ََّوَّالْغَ ُف ْوَُّر
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ََّال
َّ َاهللَُّف
َّ ََِّّ َم َّْنَّيَ ْه ِدَّه،اتَّأ َْع َمالِنَا
َِّ َاهللَّ ِم َّْنَّ ُش ُرْوَِّرَّأَنْ ُف ِسنَاَّ َوِم َّْنَّ َسيِّئ
َِّ ِاْلَ ْم ََّدَّلِل َِّوَّ ََْن َم ُدَّهَُّ َونَ ْستَعِْي نَُّوَُّ َونَ ْستَ غْ ِف ُرَّْهَّ َونَعُوَّذَُّب
ْ َََّّّإِن
ِم
َُّك َّلََّوُ َّ َوأَ ْش َه َُّد َّأَنَّ َّ َُُمدا َّ َعْْ ُدَّه
ََّ ْاهللُ َّ َو ْح َدَّهُ َّ َّالَ َّ َش ِري
َّ َّ ََّّ َوأَ ْش َه َُّد َّأَ َّْن َّ َّالَ َّإِلَََّو َّإِال.ُي َّلََّو
ََّ الَ َّ َى ِاد
َّ َضلِ َّْل َّف
ْ ُضلَّ َّلََّوُ َّ َوَم َّْن َّي
ُ
َّ َوَر ُس ْولُوَََّّّأَماَّبَ ْع َُّد
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:

ۡ َّ
ُ َّ ُ
ُ َُ َّ َِإَونَي ۡهس ۡسك
ۡ َويَِإَونَيُر ۡدك
ُ
ُ ص
َيبَة ه َههۦَنوَيشا ُءَن ۡهو
َ ضَفَلََكشهف
ۡيَفَلَرادَل هفضلههه َۦَي ه
ه
َۖ َلۥََإهَّل
ه
ّٖ َِب
ّٖ ٱللَة ه
ُ ۡ ُ
َّ َير
١٠٧َهيم
َُ ٱلرح
َُ عهتاده َه ه َۦَوويَٱلغف
“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 Robbnya 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.

ِ َّياَّأَيُّهاََّال ِذينَّءامنُواَّصلُّو،إِنَّاهللَّومالَئِ َكتَوَّيصلُّو َنَّعلَىَّالنِِب
.سلِْيما
َ ْ َ ْ َ َْ
َ َُُْ
ََ َ
َ ِّ
ْ َاَّعلَْيو ََّو َسلِّ ُم ْواَّت
َ

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّي ٌد
ِ ََّ َّإِن،ىَّآل َّإِب ر ِاىيم
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيم َّو َعل
ِ َىََُّم ٍد َّو َعل
ََّّوبَا ِرْك.
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
َْ ك
َ ََُّمد َّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ ََّْي ٌد
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّي ٌد
ِ َ َّإِن،ىَّآلَّإِب ر ِاىيم
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.د
ٌَّ ََّْي
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَََّارْك
َْ ك
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََعل
َ ْ َْ
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َِّ بَّال ّد َعَو
َِّ َحيَ ِاء َِّمْن ُه ْم ََّواْْل َْمَو
َْ َّوالْ ُم ْؤمن،
َْ اَلل ُهمَّا ْغفْرَّللْ ُم ْسلم
ْ ي ََّوالْ ُم ْؤمنَاتَّاْْل
ٌ ْ ٌْ َ ك
َ ي ََّوالْ ُم ْسل َمات
ُ ََّْي
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاِلمي
ِْ َِّسَْ ُقونَاَّب
ٌَّ وفَّرِح
يم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرُؤ
َ اَّرب نَاَّإِن
َ ين
َ ينَّآ َمنُو
َ ََّتْ َع ْل َِِّفَّقُلُوبِنَاَّغ ّالَّلِّلذ
َ اَّوِِِل ْخ َواننَاَّالذ
َ ََرب نَاَّا ْغف ْرَّلَن
ِ رب نَاَّظَلَمنَاَّأَن ُفسنَاَّوإِنََّّلَّتَ ْغ ِفرَّلَنَاَّوتَر ََْنَاَّلَنَ ُكونَن َِّمنَّا ْْل
ََّ اس ِر
ين
َ َ
ْ
َْ ْ ْ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ ََربَنَاَّءاتِن
َّ َّ.ابَّالنّا ِر
َ ََّح َسنَة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَة ََّوِِفَّاْْلَخَرِة
َ َاَِّفَّال ّدنْي
َ
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاْلعزِة
َْ بَّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َِّي ََّوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْْ َحا َن ََّرب
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SABAR PERISAI SEORANG MUKMIN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ غْف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ ْ َّومنَّي،ضلَّلَو
ِ
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َُّعْب ُدهُ ََّوَر َُّس ْولَُّو
ُ ْ َ َ ُ ُم
َ ُكَّلَو
َ ُضل ْلَّفَالََّ َىاد َيَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاللو َّحق َّتُ َقاتِِو َّوَال َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ُم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
َّاَّوَّبَث َِّمْن ُه َماَّ ِر َج ًاال َّ َكثِ ًرياَّ َونِ َساءً ََّوات ُقواَّالل َو َّال ِذيَّتَ َساءَلُو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّزْو َج َه
ِ َّ﴿َّياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاللو َّوقُولُواَّقَوًال.﴾و ْاْلَرحام َّإِن َّاللو َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم
َُ َ
ْ َُّسد ًيداَّي
َ
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ ْ
ََ
ِ وي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِط ِعَّاللوَّورسولََّوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ َّ﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ
ُ ْ ََ ْ َ ْ ْ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْدي،اهلل
ِ
ِ ِ ِ ْ  َّفَِإن َّأَص َد َق،أَما َّب ع َُّد
َّ ََّو َشر َّاْْل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
َ َُّمَمد
ُ ََّاْلَديْث َّكت
ُ َ َ َ ْ َ َ َّ اب
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
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:

ْ ُ َ ٞ َ ُّ ُ ۡ َ َّٰ َ َ ٓ َ َ
َ ٓ
َ َ َ ُ
َ
ٞ َ
َ … َوب َ ّ ِّش ٱلصَِّٰب.
َِّٰ يبة قال َٓا إِىا ِّلِلِ ِإَونا إِ َۡلًِ َر
أ ْو َٰٓلئِك َعل ۡي ٍِ ۡم َصل َوَّٰت١٥٦ ج ُعَن
ص
ِ ٱَّلِيو إِذا أصبجٍم ن١٥٥ يو
ِِ
ِ
ۡ ُ َ َ ُ ٞ ََۡ َ ۡ ّ ّ
َ
١٥٧  َوأ ْو َٰٓلئِك ٌ ُم ٱل ُه ٍۡ َج ُدونٞۖ ۡحة
نِو رب ِ ٍِم ور

“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:

ۡ
َ
َ ُ
َ ُ َ ََۡ ْ َُ َ َ َۡ
ُ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َٰٓ َ ْ ُ
َ ۡ ون ب
٥٤ ٱۡل َس َيةِ ٱلس ّيِئَة َومِها َر َزق َنَّٰ ٍُ ۡم يُيفِقَن
ء
ر
د
ي
و
وا
ِب
ص
ا
ه
ب
ۡي
ت
ر
ن
م
ٌ
أولئِك يؤثَن أجر
ِ
ِ ِ

“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”

ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
َ  َّأَقُ ْو ُل َّقَ ْوِ ِْل.الذ ْك ِر َّا ْْلَكْي ِم
َ َ ََّونَ َف َع ِ ِْن ََّوإيا َُّك ْم َِّبَا َّفْيو َّم َن َّاْآلي،َِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّالْ ُق ْرآن َّالْ َعظْي ِم
ْ ِ ُبَ َارَك َّاهلل
ِ َاتَّف
ِ وأ
ِ َّاهللَّالْع ِظيم َِِّلَّولَ ُكمَّولِسائِِرَّالْمسلِ ِمْيَّوالْمسلِم
َّالرِحْي َِّم
ُ ُاستَ ْغف ُرْوهَُّإِنّو
ْ
ْ َ
ّ َّى َوَّالْغَ ُف ْوُر
َ ْ ُ َ َْ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ََّ َستَ ْغف ُر
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ ْ ََّّإِن
ِ
ِ ََّشروِرَّأَنْ ُف ِسن
ِِ ِ
ِ
َََّّم ْنَّيَ ْه ِدهَِّاهللَُّفَال،ا
َْ اْلَ ْم َدَّلل ِو
َ ََّسيِّئَاتَّأ َْع َمالن
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرْه ََّونَعُوذَُّباهللَّم ْن
َ اَّوم ْن
َ
ِ َضلِل َّفَال
ِ
َُّاَّعْب ُده
ُ ك َّلَوُ ََّوأَ ْش َه ُد َّأَن
َ ََّوأَ ْش َه ُد َّأَ ْن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ َََّّو ْح َدهُ َّال.
َ َّْش ِري
َ َُّمَم ًد
َ
َ َُّىاد َي َّلَو
ْ ْ ُُمضل َّلَوُ ََّوَم ْن َّي
َّ َّ:َّأَماَّبَ ْع َُّد،َوَر ُس ْولُو
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:

َ ُ ُ ّ َ ۡ َ َّٰ َ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ َ
َ َ َ َ َۡ ۡ ۡ َ
٢٨ ... ۥٞۖ ًُ ٍَ يدون َو ۡج
ش ي ِر
ِ ِ وٱص ِِب نفسك نع ٱَّلِيو يدعَن ربٍم بِٱلغدوة ِ وٱلع

“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:
51

ۡ َ َ ِ ُۡ َ ۡ َۡ َ ّ ۡ َ ُ َ ُ ۡ َ َ َ
ُ َ ۡ َ َّٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ
َ ىفس َوٱثل َه
َ ت َوب َ ّ ِّش ٱلصَِّٰب
َّٰ
١٥٥ يو
ر
ٱۡل
و
ل
و
ن
ٱۡل
ِو
ن
ص
ق
ِ
ِ
ِۗ
ِ
ٖ وَلبلَىكم بِشءٖ نِو ٱۡلَ ِف وٱۡلَع ون
ِِ
ِ
“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
kepada siapa yang dikehendakinya dan mencegah
dikehendakinya.

. Dia memberikan
dari siapa yang

َ
ّ
ُ
َِو َنا بِكم ّنِو ن ِۡع َهةٖ ف ِه َو 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:

َ
ْ ُ َ ْ َُ َ َ َ
َۡ
ۡ َ ٗ ُ َ ۡ َ ّ ُ َ ّ َ ُ َ َّٰ َ َّٰ
َ ِ ِيو
َ ِِ َّٰ ََٰ َتج ِ ٍَا ۡٱۡلَىۡ َه َّٰ ُر
ِيٍا ى ِۡع َم أ ۡج ُر
ٱۡليةِ غ َرفا َت ِري نِو
ت َلبَِئيٍم نِو
وٱَّلِيو ء
ِ انيَا َوع ِهلَا ٱلصل ِح
َ ُ
َ ۡٱل َعَّٰهل
ُ َ ِيو َص
َ  ٱَّل٥٨ ِۡي
َّٰ َ َ ِبوا ْ َو
٥٩ لَع َر ّب ِ ٍِ ۡم َي َج َََّكَن
ِ

“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)

ِ َّياَّأَيُّهاََّال ِذينَّءامنُواَّصلُّو،إِنَّاهللَّومالَئِ َكتَوَّيصلُّو َنَّعلَىَّالنِِب
.سلِْي ًما
َ ْ َ ْ َ َْ
َ َُُْ
ََ َ
َ ِّ
ْ َاَّعلَْيو ََّو َسلِّ ُم ْواََّّت
َ

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّإِن،ىَّآلَّإِب ر ِاىيم
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
ََّّوبَا ِرْك.
َ اَّصلْي
َْ ك
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ ََّمْي ٌَّد
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّص ِّلَّ َعل
َ ْ َْ
ِ ِ ََُّمم ٍدَّ َكماَّبارْكتَّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّوعل
َِ ك
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
.د
ٌَّ ََّحْي ٌدَّ ََِمْي
َ َّإِن،ىَّآلَّإِبَْراىْي َم
َ َ َ ْ َْ َ َ َ َ َ َُ ىَّآل
َ ُ ََعل

ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َِّ ََّمْيبَّال ّد َعو
َِّ َحيَ ِاء َِّمْن ُه ْم ََّواْْل َْمو
َْ َّوالْ ُم ْؤمن،
َْ اَلل ُهمَّا ْغفْرَّللْ ُم ْسلم
ْ ْي ََّوالْ ُم ْؤمنَاتَّاْْل
ٌ ْ ٌْ َ ك
َ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات
َ

ُ

َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاِل َّي
ِْ َِّسبَ ُقونَاَّب
ٌَّ وفَّرِح
يم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرُؤ
َ اَّرب نَاَّإِن
َ ين
َ ين
َ َّآمنُو
َ ََّتْ َع ْل َِِّفَّقُلُوبِنَاَّغ ّالًَّلِّلذ
َ اَّوِِِل ْخ َواننَاَّالذ
َ ََرب نَاَّا ْغف ْرَّلَن
ِ َنفسنَاَّوإِنََّّلَّتَ ْغ ِفرَّلَنَاَّوتَر ََحْنَاَّلَنَ ُكونَن َِّمنَّا ْْل
ََّ اس ِر
ين
َ َ
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َرب نَاَّظَلَ ْمنَاَّأ
ِ
ِ
ِ ََربَنَاَّءاتِن
َّ .ابَّالنّا ِر
َ َاَّح َسنَ ًة ََّوِِفَّاْْلَخَرَِّةَّ َح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َاَِّفَّال ّدنْي
َ
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاْلعزِة
َْ بَّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َِّْي ََّوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَتغْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ
ِ َّ
ِِ
َِّ
َّ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ  ﴿يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا الل َو َح َّق تُ َقاتو َوَال ََتُوتُ َّن إال َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اللَّ َو الَّ ِذي تَ َساءَلُو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ْ ُين َآمنُوا اتَّ ُقوا اللَّ َو َوقُولُوا قَ ْوًال َسد ًيدا ي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ.﴾َو ْاْل َْر َح َام إ َّن اللَّ َو َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَّ َو َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر اْْل ُُم ْوِر
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
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 disiasiakan oleh anak-anak-nya. Berapa banyak ibu yang ditelantarkan oleh anakanaknya, 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:

َ ٰٓ َّ َ ً ۡ َ َ ُ َٰ َ َ ُ ُ َٰ َ َ ُ ُ ۡ َ َ ٗ ۡ ُ ُ ۡ َ َ َ َ ٗ ۡ ُ ُ ُّ ُ ُ ۡ َ َ َ ً َٰ َ ۡ ۡ َ َٰ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َّ َ َ
َّت إِذا
ٱۡلنسن بِو ِِليىِ إِحسواۖ َحنجى أمىۥ كريا ووضعجى كرياۖ وَحنىۥ وف ِصنىۥ ثلثٌن شًراۚ ح
ِ ووصيوا
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َٰ َ َٰ َ َ َ َّ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َّ َ َ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ٓ ۡ ۡ َ ّ َ َ َ ٗ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ
ب أوزِع ِِن أن أشكر ه ِعمجك ٱم َِّت أنعمت لَع ولَع و ِِلي وأن أعمل
ِ بنغ أشدهۥ وبنغ أربعِني سوة قال ر
ۡ
ّ َ ۡ َ ُ ۡ ُ ّ ٓ َّ ّ ُ
ۡ ۡ ََ ُ َ َۡ ٗ َ
١٥ ِإَوّن م َِن ٱل ُم ۡسن ِ ِم َني
ِ صَٰن ِحا ثرضىَٰى وأصن ِح ِِل ِِف ذرِي َِّتۖٓ إ ِ ِّن تبت إَِلك
“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:

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َح ُّق
َ َِب ُىَريَْرَة َرض َي اهللُ َعْنوُ قَ َال َجاءَ َر ُج ٌل إِ ََل َر ُس ْول اهلل
َ  َم ْن أ،يَا َر ُس ْوَل اهلل: صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم فَ َق َال
ْ َِع ْن أ
ِ ِ الن
 قَ َال أَبُ ْو َك، قَ َال ُُثَّ َم ْن،ك
َ  قَ َال ُُثَّ َم ْن؟ قَا َل أ ُُّم،ك
َ  قَ َال ُُثَّ َم ْن؟ قَ َال أ ُُّم،ك
َ ص َحابَِت؟ قَ َال أ ُُّم
َ َّاس ِبُ ْس ِن
“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ات و
الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم َوتَ َقبَّ َل ِم ِِّن َوِمْن ُك ْم
َ َ َونَ َف َع ِِن َوإيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن ْاْلي.بَ َارَك اهللُ ِِل َول ُك ْم ِف الْ ُقرآن الْ َعظْي ِم
ِ
َِِّ ب ا ْغ ِفر وارحم واَنْت خي ر
ِ َّ تَِالوتَو إِنَّو ىو.
ي
َْ الرِح
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ِّ  َوقُ ْل َر, السمْي ُع الْ َعلْي ُم
َُ ُ ُ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسَنا وِمن سيِّئ
ِ ِ
ِ
ِِ
َّ
 َم ْن يَ ْه ِدِه اهللُ فََال،ات أ َْع َمالَِنا
َ ْ َ
ُ ْ  َونَ ُعوذُ ب،ُإن ال َح ْم َد للّو نَ ْح َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْستَ ْغف ُره
ِ ْ  ومن ي،ض َّل لَو
ِ
ِ
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
.سولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَن الَّ إِلَ َو إِالَّ اهلل َو ْح َدهُ َال َش ِري،ُضل ْل فََال َىاد َي لَو
ُ َن ُم َح َّمداً َعْب ُدهُ َوَر
ُ ْ َ َ ُ ُم
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:

ۡ َ ٗۡ َ
ْ ُ ۡ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ۡ َ
َٰ َ ٱم َو َٰ ِ َِليۡن إِ ۡح
ۖا
س ٗوا
ب
و
ي
ٔ
ش
ۦ
ِ
ى
ب
ۡشكٌا
ِ
ِ وٱعبدوا ٱّلل وَل ت
ِ
ِ

“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:

الص َالةُ َعلَْي ِه َما َو ِاال ْستِغْ َف ُار َْلَُما
َ يا َر ُس
َّ ي َش ْيءٌ أَبَُّرُُهَا بِِو بَ ْع َد َم ْوِتِِ َما قَ َال نَ َع ْم
َّ ول اللَِّو َى ْل بَِق َي ِم ْن بِِّر أَبَ َو
ِِ
ِ َّ ُوإِنْ َفاذُ عه ِد ُِها ِمن ب ع ِد ُِها و ِصلَة
ص ِد ِيق ِه َما
َ وص ُل إَِّال ِب َما َوإِ ْكَر ُام
َ ُالرح ِم الَِّت َال ت
َ َ َْ ْ َ َْ
َ
“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 doadoa 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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
 َوبَا ِرْك.ِحْي ٌد ََِميْ ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ علَى ُُم َّم ٍد وعلى ِآل ُُم َّم ٍد َكما بارْكت علَى إِب ر
َِ َّك
.ِحْي ٌد ََِمْي ٌد
ع
و
م
ي
اى
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ
ْ
َ
َ
َْ َ َ َ َ َ َ
َ
َ ََ َ َ

ِِ
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اَْل
ِ ات واْلم ْؤِمنِي واْلم ْؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر لْل ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ َحيَاء مْن ُه ْم َواْل َْمَوات ان
ُ َ َْ ُ َ ي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد

ِ
ُ  َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أ.اب
َ ك َر ِْحَةً إِن
َ ْب لَنَا ِمن لَّ ُدن
َ َّْك أَن
َْنف َسنَا َوإِن ََّّل
ُ ت ٱلْ َوَّى
ْ َربَّنَا الَ تُِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َى َديْتَ نَا َوَى
ِ
ِ
ِ
ِ ْ تَ ْغ ِفر لَنَا وتَر َِحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن
.اب النَّا ِر
َ  َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اْلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ.ين
َْ ْ
َ اْلَاس ِر
َ
ِ ِّ ص ُفو َن وس َالم علَى الْمرسلِينَ وا ْْلم ُد لِلَِّو ر
ِ ب الْعَِّزِة ع َّما ي
ي
ِّ ك َر
َ ُِّسْب َحا َن َرب
َ ب الْ َعالَم
ْ َ َ َ ُْ َ ٌ َ َ
َ َ
َ
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ اهلل ِمن ُشروِر أَنح ُف ِسَنا وسيَِّئ
ِ ِ
ِ
ِ إِ َّن ح
ِ ات أ حَعمالَِنا من ي ه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َ َ ح َح
اْلَ حم َدِ هلل َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعحي نُوُ َونَ حسَت حغفُرهُ َونَ ُع حوذُ ب ح ُ ح
ََ
ِ  ومن ي ح،لَو
ِ
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُمَ َّمداً َعحب ُدهُ َوَر ُس حولُو
َ  َوأَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو ِإالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح،ُضل حل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ُ ََ ح
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا ات َُّقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُح
ُصل حح لَ ُك حم أ حَع َمالَ ُك حم َويَ حغفحر لَ ُك حم ذُنُوبَ ُك حم َوَم حن يُط حع اهللَ َوَر ُسولَو
َ َ
َ ح
ََ
فَ َق حد فَ َاز فَ حوًزا َع ِظ ًيما
ِ
ِ ِ ِ  فَِإ َّن أَص َد َق ح:أ ََّما ب ع ُد
،ي َُم َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر احأل ُُم حوِر ُحم َدثَاتُ َها
ح
َح
ُ اْلَديحث كَت
ُ  َو َخحي َر حاْلَ حد ِي َى حد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ حد َعة،ٌَوُك َّل ُحم َدثَة بِ حد َعة
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 dzikirdzikir 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:

ۡ َ ِ ُ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ّ ۡ َ ُ َّ َ ُ ۡ َ َ َ
ّ َ َ َٰ َ َ َّ َ
ُ َ ۡ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ ّ
َّ
َ َّٱَّلِيو١٥٥ يو
َ ٱلصَِٰب
ّش
وَلبلوىكم بَِشءٖ نِو ٱۡلو ِف وٱۡل
ِ وع َونق ٖص نِو ٱۡلنو ِل وٱۡلىف ِس وٱثلهر
ِِ
ِ ِ ت وب
ُ
ُ
َ ُ َٰ َ ۡ َ ٓ َّ َّ َّ ْ ٓ ُ َ ٞ َ ُّ ُ ۡ َ َٰ َ َ ٓ َ
َ َٰٓ َ ْ َ ٞۖ ٞ َ ۡ َ َ ۡ ّ َّ ّ ٞ َٰ َ َ َ ۡ ۡ َ َ َ َٰٓ َ ْ
ُك ُهم
ِ إِذا أصبتهم ن
ِ صيبة قالوا إِىا ِّلِلِ ِإَونا إَِلهِ ر
ِ أولئِك علي ِهم صلوت نِو رب ِ ِهم ورۡحة وأولئ١٥٦ جعون
ۡ
َ
١٥٧ ٱل ُه ۡه َت ُدون

“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 kenikmatankenikmatan 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:

َ
َ َ َٰ َ ۡ ُ ُّ َ ۡ َ َّ ُ ُ َ ّ ُ ُ ۡ َ ا
٢٤ ِيظ
ذ
ٖ اب غل
ٍ نهتِعهم قل ِيٗل ثم ىضطرهم إَِل ع

“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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ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ات و ِّ
الذ حك ِر ا حْلَ ِكحي ِم .أَقُ حو ُل قَ حوِِل ٰى َذا
بَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك حم ِِف الح ُق حرﺁن الح َعظحي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك حم ِبَا فحيو م َن احالۤيَ َ
وأ ِ
ِ ِ
ِِ
ْي ِم حن ُك ِّل ذَنح ٍ
الرِححي ُم.
استَ حغ ِف ُرحوهُ ،إِنَّوُ ُى َو الحغَ ُف حوُر َّ
َستَ حغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك حم َو ل َسائ ِر الح ُم حسلم حَ
ب .فَ ح
َ ح
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ك لَوُ َوأَ حش َه ُد أ َّ
اَ حْلَ حم ُد للَِّو ,اَ حْلَ حم ُد للَِّو ََحح ًدا َكثِحي ًرا َك َما أ ََمَر .أَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح َ
َن ُمَ ِّم ًدا َعحب ُدهُ
ان إِ ََل ي وِم الدِّي ِن ،أ ََّما ب ع ُد؛ ِعباد ِ
ورسولُو وعلَى آلِِو وأَصحابِِو ومن تَبِعهم بِِإحس ٍ
اهلل ،أ حُو ِصحي ُك حم َوإِيَّا َي بِتَ حق َوى
َح َ َ
ََ ُ ح ُ َ َ
َح ح
َ ح َ ََ ح َ ُ ح ح َ
ِِ
ِ
ِ
سلِ ُم حو َن.
اهلل ،فَات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُحوتُ َّن إالَّ َوأَنتُ حم ُّم ح
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.

ِ
ِ
َّ
صلُّ حوا َعلَحي ِو َو َسلِّ ُم حوا تَ حسلِحي ًما.
صلُّ حو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيح َن أ ََمنُ حوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َححي ٌد ََِحي ٌد.
ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم ،إِن َ
صلَّحي َ
ص ِّل َعلَى ُمَ َّمد َو َعلَى آل ُمَ َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
َحي ٌد َِ
وبا ِرحك علَى ُم َّم ٍد وعلَى ِآل ُم َّم ٍد َكما بارحكت علَى إِب ر ِاىيم وعلَى ِآل إِب ر ِاىيم ،إِن َ ِ
َ حي ٌد.
َ َ َ َ َ َ حَ ح َ َ َ
ََ َ َ َ َ
َّك َ ح
حَ ح َ
َّعو ِ
َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات احأل ِ ِ
ات ،والحم حؤِمنِْي والحم حؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات
اَللَّ ُه َّم ا حغفحر للح ُم حسلم حَ
ح
َحيَاء محن ُه حم َواحأل حَمَوات ،إن َ ح ٌ ح ٌ
ْي َوالح ُم حسل َم َ ُ حَ َ ُ
ب َُحي ُ
ب الد ح َ
ِ ِ
اجتِنَابَوُ.
اَللَّ ُه َّم أَ ِرنَا ح
اْلَ َّق َحقِّا َو حارُزقح نَا اتِّبَ َ
اعوَُ ،وأَ ِرنَا الحبَاط َل باَطالً َو حارُزقح نَا ح
اف َوالحغِ ََن.
ك ا حْلَُدى َوالتُّ َقى َوالح َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ حسأَلُ َ
ِ ِ
ب لَنَا ِم حن أ حَزو ِاجنَا وذُِّريَّاتِنَا قَُّرةَ أ حَع ُ ٍ
ْي إِ َم ًاما.
اج َعلحنَا للح ُمتَّق َ
ْي َو ح
َربَّنَا َى ح
َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنحيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
ك ر ِّ ِ
ص ُفو َن ،وسالَم علَى الحمرسلِْي وا حْلم ُد لِلَِّو ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب الح َعالَم حَ
ب الحعَّزِة َع َّما يَ ح َ َ ٌ َ ُ ح َ حَ َ َ ح
َ
ُسحب َحا َن َربِّ َ َ
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AGAR TERHINDAR DARI SIHIR

KHUTBAH PERTAMA:

ِ لََّم
َّض َّّل
َّ َِّاتَّأ َْع َمالِنَاَّ َم َّْنَّيَ ْه ِدَّه
َِّ َاللَّ ِم َّْنَّ ُش ُرْوَِّرَّأَنْ ُف ِسنَاَّ َو َسيّئ
َِّ ِللَّ ََْن َم ُدَّهَُّ َونَ ْستَعِْي نَُّوَُّ َونَ ْستَ ْغ ِف ُرَّهَُّ َونَعُ ْوَّذَُّب
َِّ َِّاْلَ ْم ََّد
ْ ََّّإِن
ُ َّ َاللَُّف
َّ ُاللَُّ َوأَ ْش َه َُّدَّأَ َّّنَّ ُُمَ ّم ًداَّ َعْب ُدَّهَُّ َوَر ُس ْولَُّو
َّ َّّيَّلََّوَُّأَ ْش َه َُّدَّأَ َّْنَّ َّلََّإِ ََّلوَّإِ َّل
ََّ لََّ َى ِاد
َّ َضلِ َّْلَّف
ْ ُلََّوَُّ َوَم َّْنَّي
ٍ
ِِ
َّ .لَّيَ ْوَِّمَّال ّديْن
ََّ ِانََّّإ
ٍَّ َص َحابَِِّوَّ َوَم َّْنَّتَبِ َع ُه َّْمَّبِِإ ْح َس
ْ صلََّّ َو َسل َّْمَّ َعلىَّ ُُمَ ّم َّدَّ َو َعلىَّآل َّوَّ ِوأ
َ َّاَلل ُه َّّم
َّ اللََّ َح َّّقَّتُ َقاتَِِّوَّ َو َّلََََّتُْوتُ َّّنَّإِلََّّ َوأَنْتُ َّْمَّ ُم ْسلِ ُم ْو ََّن
َّ َّيَاأَيّ َهاَّال َذيْ ََّنَّ َآمنُ ْواَّات ُقوا
َّاء
ًَّ ث َّ ِمْن ُه َما َّ ِر َجا َّلًََّّ َكثِْي ًرا َّ َونِ َس
َّّ َس َّ َو ِاح َدٍَّة َّ َو َخلَ ََّق َّ ِمْن َها َّ َزْو َج َها َّ َوب
ٍَّ اس َّاتّ ُق ْوا َّ َربّ ُك َُّم َّالّ ِذي َّ َخلَ َق ُك َّْم َّ ِم َّْن َّنَ ْف
َُّ َيَاأَيُّ َها َّالن
َّ اللََّالَ ِذيَّتَ َساءَلُْو ََّنَّبَِِّوَّ َواْأل َْر َحامَََّّإِ َّّنَّاللَََّّ َكا ََّنَّ َعلَْي ُك َّْمَّ َرقِْيبًا
َّ ََّواتّ ُقوا
ِ
َُّاللََّ َوَر ُس ْولََّو
َّ َّصلِ َّْحَّلَ ُك َّْمَّأ َْع َمالَ ُك َّْمَّ َويَغْ ِف ْرلَ ُك َّْمَّذُنُ ْوبَ َُّك َّْمَّ َوَم َّْنَّيُ ِط َِّع
َّ َّيَاأَيُّ َهاَّالّ ِذيْ ََّنَّ َآمنُ ْواَّاتّ ُقوا
ْ ُاللََّ َوقُ ْولُْواَّقَ ْو َّلًَّ َسديْ ًداَّي
َّ :َّأ َّماَّبَ ْع َُّد،ازَّفَ ْوًزاَّ َع ِظْي ًما
ََّ َفَ َق َّْدَّف
ٍ َّ ى َّى ْد
ِ
ِ َّ َثََّّكِت
ِ ِ ْ َّ ق
ِ
َّ َّ َوُك َّّل، َّ َو َشَّّر َّاْأل ُُم ْوَِّر َّ ُُمْ َدثَاتُ َها،صلّى َّالل َّ َعلَْي َِّو َّ َو َسلّ َم
ََّ َص َد
ْ فَأنَّ َّأ
َ َّ ى َّ ُُمَ ّم َّد
ُ َّ ْاْلَدي
ُ َ َّ  َّ َو َخْي ََّر َّا ْْلَ ْد،اب َّالل
ٍ
ٍ
.فَّالنّا َِّر
َّ َِّضلَلََِّة
َ ََّّ َوُك َّّل،ضلَلَ ًة
َ َُُّْم َدثََّةَّبِ ْد َع َّةٌ ََّوُك َّّلَّبِ ْد َع َّة
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:

ِ
ِ َّ اءَّوى َّوَّالس ِم
ِْ َّبِس َِّمَّالل َِّوَّال ِذىَّ َّلََّيضَُّّرَّم َّع
َّيم
َّ ِ ََّضَّ َو َّل
َِّ فَّاأل َْر
َّ ِ ٌَّاْسَِّوَّ َش ْى َّء
ُ
ََ ُ َ
ْ
ُ يعَّالْ َعل
َ ُ َ َّ فَّالس َم

“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.

َّاتَّ ِم َّْنَّ َشرََّّ َماَّ َخلَ َق
َِّ اتَّالل َِّوَّالتام
َِّ أَعُوَّذَُّبِ َكلِ َم

“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.

ِ ِ ِ ِ
ِ ْ اتَّوالذ ْك ِر
ِ
ِ
ََّّى َوَّالسَّ ِمْي ُعَّالْ َعلِْي ُم
ُ َُّاْلَكْي ِم ََّوتَ َقب َلَّمن ََّومْن ُك ْمَّتلََوتَوَُّانو
َ ََِّل ََّولَ ُك ْمَّباْاآليَات
ْ ِ ُبَ َارَكَّالل

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ََِّّاْلم َد
ََّات ََّّأَ ْع َمالِنَا ََّم ْن َّيَ ْه ِدهِ َّاللُ َّفَل
َْ لل
َّ َ
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّبالل َّم ْن
ْ َْ إِن
ِ ْ ضلَّلَوَّومنَّي
ِ
َُّاَّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولُو
ُ َّى ِاد َيَّلَوَُّأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّلََّإِ َلوَّإِلَّّاللُ ََّوأَ ْش َه َُّدَّأَ ّن
َ َُّمَ ّم ًد
َ َضل ْلَّفَل
ُ ْ َ َ ُ ّ ُم
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:

ََََّّّلَّ َح ْوََّلَّ َوََّلَّقُوةَََّّإِلََّّبِالل ِو،تَّ َعلَىَّالل ِو
َُّ ْبِ ْس َِّمَّالل َِّوَّتَ َوكل

“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:

ِ ََّ ِك َّ ِم َّن َّا ْْلمَّ َّوا ْْلزَِّن ََّّوأَعوَّذَُّب
ِ
ِ ُْك َّ ِمن َّا ْْل
َّك
ََّ ِْب َََّّوالْبُ ْخ َِّل َََّّوأَعُوَّذَُّب
ُ َ ََ َ َ َ ََّ ِالل ُهمَّ َّإِِنَّ َّأَعُوَّذَُّب
َ ََّ ك َّ َّم َن َّاَّلْ َع ْج َِّز َّ َوالْ َك َس َِّل َََّّوأَعُوَّذَُّب
َِّ ِم َنَّ َغلَبََِّةَّالديْ ِن ََّوَّقَ ْه ِرَّالر َج
ال
“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:

ََّّ َو ْى ََّوَّ َعلَىَّ ُكلََّّ َش ْى ٍَّءَّقَ ِد ٌير،كَّ َولََّوَُّا ْْلَ ْم ُد
َُّ َّْلََّوَُّالْ ُمل،ُيكَّلَو
ََّ َّ َو ْح َدَّهَُّ َّلََّ َش ِر،َُّلََّإِلَََّوَّإِلََّّاللو
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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:

َ لۡ ََ ل
َو َمن َي َت َوَّك لَع ٱّللِ ف ُه َو َح ۡس ُب ُه

“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 hambahamba 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.

ِ
ِ
َّ .اَّعلَْي ِو ََّو َسل ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
َ صلُّ ْو َن
َ َّعلَىَّالنِِبَّيَآيَُّهاَّالَّذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإنَّاللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآل َّإِب ر ِاىيم َّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيم َّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍد َّو َعل
ََّّوبَا ِرْك.
َ َّصل
َ اَّصلْي
ْ َ َّ ك
ّ َُّمَمد َّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ ََّميْ ٌد
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َُّمَمدََّّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََعل
ُِ ٌَّْسيع َّقَ ِري
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ٌَّ
َِّ َحيَ ِاء َِّمنْ ُه ْم ََّواْأل َْم َو
َْ َّوالْ ُم ْؤمن،
َْ اَلل ُهم َّا ْغف ْر َّللْ ُم ْسلم
ْ ْي ََّوالْ ُم ْؤمنَات َّاْأل
ٌ ْ ٌَْ ك
َ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات
ُ ََّمْي
.ات
َِّ ال َّّد َع َو
ِ َاللهمَّا ْغ ِفرلَنَاَّذُنُوب نَاَّوَّ َّذُ نُوبَّوالِ َدي نَاَّوار ََحْهماَّ َكماَّرب يان
اَّصغَ ًارا
ُ
َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َْ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاِلمي
ِْ َِّسبَ ُقونَاَّب
ٌَّ وفَّرِح
يم
َ ان ََّوَل
ٌ ك ََّرُؤ
َ اَّرب نَاََّّإِن
َ ين
َ ينَّآ َمنُو
َ ََّتْ َع ْل َِّفَّقُلُوبِنَاَّغ ّلًَّللذ
َ اَّوِِِل ْخ َواننَاَّالذ
َ ََرب نَاَّا ْغف ْرَّلَن
ِ َنفسنَاَّوإِنََّّلَّتَ ْغ ِفرَّلَنَاَّوتَر ََحْنَاَّلَنَ ُكونَن َِّمنَّا ْْل
َّ ين
ََّ اس ِر
َ َ
ْ َ ْ ْ َ َ ُ َرب نَاَّظَلَ ْمنَاَّأ
ِ
ِ
ِ ََربَنَاَّءاتِن
.ابَّالنّا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِفَّاْألَخَرِة
َ َاَّفَّال ّدنْي
َ
.ْي
ََّ اَّوا ْْلَ ْم ُدَّلِل ِو ََّربَّالْ َعالَ ِم
َِّ َََّّو.سَّلَِّْي ًماَّ َك ْثي ًرا
َّْ َىَُّمَمَّ ٍَّدََّّت
َّ َّصل
ُ َىَّاللَُّ ََّو َسلَّ ََّمَّ َعل
َ َّ َو
َ َآخ َُّرَّ َد ْع َوان
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CINTA DUNIA TAKUT MATI

KHUTBAH PERTAMA:

لََّ
اللُ َّفَ َّ
ات َّأ َْع َمالِنَا َّ َم َّْن َّيَ ْه ِدَّهِ َّ َّ
الل َّ ِم َّْن َّ ُش ُرْوَِّر َّأَنْ ُف ِسنَا َّ َو َسيّئَ َِّ
لل َّ ََْن َم ُدَّهُ َّ َونَ ْستَعِْي نَُّوُ َّ َونَ ْستَ غْ ِف ُرَّهُ َّ َونَعُ ْوَّذُ َّبِ َِّ
اْلَ ْم ََّدَِّ َِّ
إِنَّ َّ ْ
مِ
يَّلََّوَُّأَ ْش َه َُّدَّأَ َّْنَّ َّلََّإِ ََّلوَّإِ َّلَّّ َّ
لََّ َى ِاد ََّ
ضلِ َّْلَّفَ َّ
ض َّّلَّلََّوَُّ َوَم َّْنَّيُ ْ
اللَُّ َوأَ ْش َه َُّدَّأَ َّّنَّ ُُمَ ّم ًداَّ َعْب ُدَّهَُّ َوَر ُس ْولَُّوُ
ُ
اللََّ َح َّّقَّتُ َقاتَِِّوَّ َو َّلََََّتُْوتُ َّّنَّإِلََّّ َوأَنْتُ َّْمَّ ُم ْسلِ ُم ْو ََّن َّ
يَاأَيّ َهاَّال َذيْ ََّنَّ َآمنُ ْواَّات ُقواَّ َّ
اءَّ
ث َّ ِمْن ُه َما َّ ِر َجا َّلًََّّ َكثِْي ًرا َّ َونِ َس ًَّ
س َّ َو ِاح َدَّةٍ َّ َو َخلَ ََّق َّ ِمْن َها َّ َزْو َج َها َّ َوبَ َّّ
اس َّاتّ ُق ْوا َّ َربّ ُك َُّم َّالّ ِذي َّ َخلَ َق ُك َّْم َّ ِم َّْن َّنَ ْف ٍَّ
يَاأَيُّ َها َّالنَ َُّ
اللََّالَ ِذيَّتَ َساءَلُْو ََّنَّبَِِّوَّ َواْأل َْر َحامَََّّإِ َّّنَّاللَََّّ َكا ََّنَّ َعلَْي ُك َّْمَّ َرقِْيبًا َّ
َواتّ ُقواَّ َّ

ِ
اللََّ َوَر ُس ْولََّوَُّ
صلِ َّْحَّلَ ُك َّْمَّأ َْع َمالَ ُك َّْمَّ َويَ ْغ ِف ْرلَ ُك َّْمَّذُنُ ْوبَ ُك َّْمَّ َوَم َّْنَّيُ ِط َِّعَّ َّ
يَاأَيُّ َهاَّالّ ِذيْ ََّنَّ َآمنُ ْواَّاتّ ُقواَّ َّ
اللََّ َوقُ ْولُْواَّقَ ْو َّلًَّ َسدَّيْ ًداَّيُ ْ
ازَّفَ ْوًزاَّ َع ِظْي ًما
فَ َق َّْدَّفَ ََّ
ى َّى ْد َّ ٍ
ِ
ثََّّكِتَ َّ ِ
ق َّ ْ ِ ِ
ِ
صلّى َّالل َّ َعلَْي َِّو َّ َو َسلّ َمَ َّ ،و َشَّّر َّاْأل ُُم ْوَِّر َّ ُُْم َدثَاتُ َهاَ َّ ،وُك َّّلَّ
َص َد ََّ
فَأنَّ َّأ ْ
ى َّ ُُمَ ّم َّد َّ َ
اْلَديْ َّ ُ
اب َّاللَ َّ ،و َخْي ََّر َّا ْْلَ ْد َّ َ ُ
ٍ
ٍ
فَّالنّا َِّر
ضلَلََِّةَِّ َّ
ضلَلَ ًةَ َّ،وُك َّّلَّ َ
ُُْم َدثََّةَّبِ ْد َع َّةٌَّ َوُك َّّلَّبِ ْد َع َّةَّ َ
ٍ
ِِ
لَّيَ ْوَِّمَّال ّديْن .أ َّماَّبَ ْع َُّد:
انَّإِ ََّ
َص َحابَِِّوَّ َوَم َّْنَّتَبِ َع ُه َّْمَّبِِإ ْح َس ٍَّ
صلََّّ َو َسل َّْمَّ َعلىَّ ُُمَ ّم َّدَّ َو َعلىَّآل َّوَّ ِوأ ْ
اَلل ُه َّّمَّ َ

Kaum Muslimin rohimakumulloh

Dalam sebuah hadisnya, Rosululloh

bersabda:

ىَّاألَ َكلَةَُّعلَىَّقَ ِ
ك َّأَ ْن َّتَ َداعىَّعلَي ُكم ْ ِ
ي ِ
ول َّالل ِو َّأ َِم ْن َّقِل ٍةَّ
اع ْ
اَّر ُس َ
وش ُ
َ
َّاأل َُم ُم َّم ْن َّ ُك ِّل َّأُفٍُق َّ َك َماَّتَ َد َ
ْ
ُ
َ َْ ْ
ص َعت َهاَّقَ َال َّقُلْنَاَّيَ ََّ
بِنَاَّي ومئِ ٍذ َّقَ َال َّأَنْتُم َّي ومئِ ٍذ َّ َكثِري َّولَ ِكن َّتَ ُكونُو َن َّغُثَاء َّ َكغُثَ ِاء َّالسْي ِل َّي نْتَ ِزعُ َّالْمهابةَ َِّمن َّقُلُ ِ
َّع ُد ِّوُك ْم َّ َوََيْ َع ُل َِّفَّ
وب َ
ََ َ ْ
ٌَ ْ
ْ ََْ
ََْ
َ
ً
ت َّ
بَّا ْْلَيَ ِاة ََّوَكَر ِاىيَةَُّالْ َم ْو َِّ
َّح ُّ
اَّوَماَّالْ َو ْى ُنَّقَ َال ُ
قُلُوبِ ُك ْمَّالْ َو ْى َنَّقَ َالَّقُ ْلنَ َ
“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 seluasluasanya 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

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
ٰ أَقُ ْو ُل َّقَ ْوِِل.َّ َّالذ ْك ِر َّا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك َّاللُ َِِّل ََّولَ ُك ْم َِّف َّالْ ُق َّْرﺁن َّالْ َعظْي ِم ََّو َّنَ َف َع ِِن ََّو َّإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْلۤي
ِ ََّف.ب
ِ وأَستَ غْ ِفرَّالل َِِّلَّولَ ُكمَّوَّلِسائِِرَّالْمسلِ ِم
.َّى َوَّالْغَ ُف ْوَُّرَّالرِحْي ُم
ُ َُّإِنو،ُاستَ غْف ُرْوه
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ٍ ْْيَّم ْنَّ ُك ِّلَّذَن
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ََِّّاْلم َد
ََّات ََّّأَ ْع َمالِنَا ََّم ْن َّيَ ْه ِدهِ َّاللُ َّفَل
َْ لل
َّ َ
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّبالل َّم ْن
ْ َْ إِن
ِ ْ ضلَّلَوَّومنَّي
ِ
َُّاَّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولُو
ُ َّى ِاد َيَّلَوَُّأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّلََّإِ َلوَّإِلَّّاللُ ََّوأَ ْش َه َُّدَّأَ ّن
َ َُّمَ ّم ًد
َ َضل ْلَّفَل
ُ ْ َ َ ُ ّ ُم
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:

ُۡ ْ ُ ُ َ ََۡ
ُ ُ َ ُ ۡ ُّ
َ َّ َ ُّ
ُ
ٖ أين َما تكونوا يدرِكك ُم ٱل َم ۡوت َول ۡو كنت ۡم ِِف ب ُر
ٖٖۗوج مشيدة

“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.

ِ
ِ
اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلَِّْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
َ صلُّ ْو َن
َ َّعلَىَّالنِِبَّيَاَّاَيُّ َهاَّالذيْ َنَّاََمنُ ْو
َ َُّاللَّوَم َلَّئ َكتَوَُّي
َ إ َن

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآل َّإِب ر ِاىيم َّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيم َّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍد َّو َعل
ََّّوبَا ِرْك.
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
َْ ك
ّ َُّمَمد َّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ ََّميْ ٌد
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌَّد
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََعل
ِ َاتَّوالْم ْؤِمنِْيَّوالْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ اتََّّاَلَ ْحيَ ِاء ِمْن ُه ْم ََّواْلَ ْم َو
ات
َْ اَلل ُهمَّاَ ْغف ْرَّللْ ُم ْسلم
ُ َ َْ ُ َ ْي ََّواْملُ ْسل َم
ِ ِوانْصر ِعب َاد َكَّاْملو ِّح ِدي ِنَّواَ ْىل.َّاَللهمَّاَ ِعزاْ ِلسلَمَّواْملسلِ ِمْيَّواَِذلَّالشِّرَكَّوالْم ْش ِركِْي
َكَّاْل َك َفَرَّةَ َوالْ ُمْبتَ ِد َعَّة
ُ
َ ْ ُ َ َْ ُ َ ْ
َ ْ َُ
َ َْ ْ ُ َ َ ْ
ِ
ِِ
.ن
َِّ ْكَّاِ َلَّيَ ْوِمَّالدِّي
َ َِّواَ ْع ِلَّ َكل َمات.َّ
َْ َوالظالم
َ ْي
ِ
ِ
ِ ََربَنَاَّءاتِن
َّ.ابَّالنّا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِفَّاْألَخَرِة
َ َاَّفَّال ّدنْي
َ

.ْي
ََّ بَّالْ َعالَ ِم
مدَّتسليماَّ َك ْثي ر
ص
ِّ اَّوا ْْلَ ْم ُدَّلِل ِو ََّر
ُ َلمَّعل
َىَُّم
َ
َ لىَّاللَّوس
َ َو
َ
َ َاَّوآخرَّد ْعوان
ً

َ
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ً

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 suratsuratnya 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
firman Alloh

kepada para raja tersebut adalah sebagai bentuk aplikasi dari
:

  يم
ِ ِ ٱ َّلن ِع

ََّٰ َ ََٰ ۡ َ ۡ َ َ َ
ۡ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ِ َو َل ۡو َأ َّن َأ ۡه َل ٱ ۡلك ََٰت
ِ ب َء َامنوا ِوٱتق ۡوِا لكف ۡرها عن ُه ۡم َس ِّيِ ِاه ِه ۡم وَأخلنن ُه ۡم نن
ِ ِ

“Dan sekiranya ahli kitab beriman dan bertakwa, tentulah Kami hapus kesalahankesalahan 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 alQurtubhi 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 berbedabeda dari nabi yang satu ke nabi yang lain. Alloh berfirman:

ِِۚل ُك ّٖ ّل َن َع ۡن َنا ِم ِْن ُك ۡم ِش ۡر َِعةِ َو ِم ۡن َهانا
“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.

70

Jamaah Jum’at yang dimuliakan Alloh
Untuk menjawab pertanyaan tadi mari kita perhatikan firman Alloh

ini:

ُ
َ
َ ان من ُك ّل َم َثل َّل َع َّن ُه ۡم َي َت َر َّك ُر
َّ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َ ۡ ُ ۡ َ ََٰ
 ق ۡر َء ًاها َع َرِب ًّيا غ ۡي َر ِذي ِع َو ّٖج٧٢ ون
ّٖ ِ ِ ِ ِ اس ِفي هرا ٱلقرء
ِ ولق ِد ضربنا ِلنن
َّ َّ
َ
٧٢ ل َعن ُه ۡم َي َّت ُقون
“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 ن ٱتَّبعنِيۖ وسُبۡحَٰن ٱللَّوِ ومٓا أنا۠ مِن ٱلۡ ُمشۡ ِركِين
ِ ُقلۡ ىَٰذِهِۦ سبِيلِيٓ أدۡعُ ٓواْ إِلى ٱللَّوِِۚ علىَٰ بصِيرةٍ أنا۠ وم
“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:

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ ْ إِن
ُاْلَ ْم َدِ لل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْستَ ْغف ُرهُ َونَعُ ْوذُ بالل م ْن ُش ُرْوِر أَنْ ُفسنَا َو َسيّئَات أ َْع َمالنَا َم ْن يَ ْهده الل
ِ ْ ضل لَو ومن ي
ِ
ِ
ُضل ْل فَلَ َىاد َي لَوُ أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِ َلو إِلّ اللُ َوأَ ْش َه ُد أَ ّن ُُمَ ّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ُ ْ َ َ ُ ّ فَلَ ُم
ٍ اَللهم صل وسلم على ُُمَم ٍد وعلى آلِِو ِوأَصحابِِو ومن تَبِعهم بِِإحس.
ان إِ َل يَ ْوِم ال ّديْن
ََ ّ
َ ْ ََ َ ُّ
َ ْ ْ ُ َ ْ ََ َ ْ
يَاأَيّ َها ال َذيْ َن َآمنُ ْوا ات ُقوا اللَ َح ّق تُ َقاتِِو َولَ ََتُْوتُ ّن إِل َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُم ْو َن
ِ
ِ ِ
ِ ّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ اس اتّ ُق ْوا َربّ ُك ُم الّذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ًث مْن ُه َما ر َجالً َكثْي ًرا َون َساء
ُ َيَاأَيُّ َها الن
َواتّ ُقوا اللَ الَ ِذي تَ َساءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َحامَ إِ ّن اللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِْيبًا
ِ
ِ ياأَيُّها الّ ِذين آمن وا اتّ ُقوا الل وقُولُوا قَولً س ِدي ًدا ي
ِ
ُْ ْ َ ْ ْْ ََ
ُصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْف ْرلَ ُك ْم ذُنُ ْوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اللَ َوَر ُس ْولَو
َُْ َ ْ َ َ
 أ َّما بَ ْع ُد،فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َع ِظْي ًما
ٍ
ِ
ِ ِ ِ ْ فَِأن أَص َد َق
ِ
 َوُك ّل، َو َشّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها،صلّى الل َعلَْي ِو َو َسلّ َم
ْ
َ ى ُُمَ ّمد
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْدى َى ْد،اب الل
ٍ
ٍ
ضلَلَ ِة ِف النّا ِر
َ  َوُك ّل،ضلَلَ ًة
َ  ُُْم َدثَة بِ ْد َعةٌ َوُك ّل بِ ْد َعة.
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:

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ اعة تُضعُ علَى
ٍ ََ ص َلةُ الرج ِل ف
َ أَنوُ إذَا تَ َوضأ
َ  َوذل،ين ِض ْع ًفا
َ
َ َ ُ َ
َ
ُ
َ صلتو ِف بَيْتو وف ُسوقو ََْ ًسا َوع ْْ ِر
ِ
ِ
ت
ُ ْ ََلْ َُي،ُ ل ُُي ِر ُجوُ إل الصلة، ُُث َخَر َج إل امل ْس ِج ِد،َضوء
ْ  َو ُحط،ٌت لَوُ ِبَا َد َر َجة
ْ ط َخطَْوةً إل ُرف َع
ُ الو
ْ َف
ُ أح َس َن
َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص ِّل
ُ  تق، َما ََلْ ُُْي ِدث،ُصله
َ  الل ُهم:ول
َ صلِّي َعلَْيو َما َد َام ف ُم
َ ُصلى ََلْ تََزل املَلئ َكةُ ت
َ  فَإذَا،ٌَعنوُ ِبَا َخطيئَة
ٍ  ولَ ي زا ُل ِف ص، اللهم ار ََحو،علَ ِيو
لة َما انْتَظََر الصلَ َة
َ
َ
ََ َ ُ ْ ْ ُ
“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
74

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 :

ِ اْلماعة أفْضل ِمن
ِ
ِ
ًين َد َر َجة
َ ْ ُ َ َ َ َْ ُصلَة
َ
َ صلَة الْ َف ِّذ ب َسْب ٍع َوع ْْ ِر
“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:
َ
ّ َّ
َ
ُ َر رَر
َ ٓال
“Jika imam mengucapkan ِي
وب َعل ري ِه رم َوَل ٱلض
ِ ۡي ٱلمغض
ِ  غ, maka ucapkan amin, karena
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.

ِ
ِ ِ ِِ ِ
ِ ِ
ات و ِّ
الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم .أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا
بَ َارَك اللُ ِِل َولَ ُك ْم ِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْلۤيَ َ
وأ ِ
ِ ِ
ِِ
ْي ِم ْن ُك ِّل ذَنْ ٍ
استَ غْ ِف ُرْوهُ ،إِنوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر الرِحْي ُم.
َستَ غْف ُر اللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم َْ
ب .فَ ْ
َ ْ
KHUTBAH KEDUA:

الل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيئَ ِ
لل ََْنم ُده ونَستَعِي نُو ونَستَ ْغ ِفره ونَعوذُ بِ ِ
اْلم َدِ ِ
ات أ َْع َمالِنَا َم ْن يَ ْه ِد ِه اللُ فَلَ
َ َّ
ْ ُْ
إِن َْ ْ
َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ ْ
مِ
ضلِ ْل فَلَ َى ِاد َي لَوُ أَ ْش َه ُد أَ ْن لَ إِ َلو إِلّ اللُ َوأَ ْش َه ُد أَ ّن ُُمَ ّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُوُ .أَما بَ ْع ُد:
ض ّل لَوُ َوَم ْن يُ ْ
ُ
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.

ِ
ِ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
ِب يَآيَُّها الذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ َِ
ِ
َحْي ٌد
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَمد َو َعلَى آل ُُمَمد َك َما ّ
اَلل ُهم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َ َِ
َحْي ٌد ََِمْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َعلَى ُُمَمد َو َع َ
اللهم ا ْغ ِفرلَنَا ذُنُوب نَا و ذُ نُوب والِ َدي نَا وار ََحْهما َكما رب يانَا ِصغَارا .اَللهم ا ْغ ِفر لِْلمسلِ ِمْي والْمسلِم ِ
ات،
ً ُ
ُ
ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ
ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َُم ْيب ال ّد َعوات.
َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْم َوات ،إِن َ
َوالْ ُم ْؤمن َْ
ْي َوالْ ُم ْؤمنَات اْأل ْ
َ ََسْي ٌع قَريْ ٌ ُ َ
ِ ِ
َ رُؤ ٌ ِ
رب نَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِِل ْخوانِنَا ال ِذين سب ُقونَا بِ ِْ ِ
ِ
يم
َ ََ
وٌ رح ٌ
ين َآمنُوا َرب نَا إن َ َ
اِلميَان َوَل ََتْ َع ْل ِف قُلُوبِنَا غ ّلً لِّلذ َ
َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
َرب نَا ظَلَ ْمنَا أَن ُف َسنَا َوإن َلْ تَ ْغف ْر لَنَا َوتَ ْر ََحْنَا لَنَ ُكونَن م َن ا ْْلَاس ِر َ
ِ
ِ
ِ
اب النّا ِر.
َربَنَا ءَاتنَا ِف ال ّدنْيَا َح َسنَ ًة َوِف اْألَخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ِ
ِ
َ ر ِّ ِ
لل ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب اْ َلعلَم َْ
ب اْلعزِة َعما يَص ُف ْو َن َو َسلَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ْي َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ
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ََِميْ ٌدَ .وبَا ِرْك

POTRET MASYARAKAT KERA DALAM AL-QUR’AN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
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:

ذ
ْ
ََ
َ ًَ َ ْ ُ ُ َُ َ ُ َ
ُ
َ ِٔۡۡخ َٰ ِس
ِيكمِۡفۡ ذ
٦٥ۡي
جۡفقلياۡلٍمۡلَىَاۡق ِردة
ِۡ ٱلست
ِيوۡٱع َخ َدوۡاۡن
َۡ َولقدۡۡ َعل ِه ُخ ُمۡٱَّل
ِ

“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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َ ُ َ
َ َ َ َ ذ
َ
َ َ ۡح
ون ِۡف ۡ ذ
َ َو
َ َ َ ُُ َ
ۡسبخٍِم ُ ذ
ُۡۡش اٗع
ِۡ ٱلست
ۡ ِ سۡٔل ٍُمۡ ۡ َع ِو ۡٱلقريثِ ۡٱل
ِ َ ت َۡكىج
ِ اِضة ۡٱۡلَح ِۡر ۡإِذ ۡيعد
ِ ۡ ج ۡإِذ ۡحأتِي ٍِم ۡحِيخانٍم ۡيَم
َ
ْ ُ َ
َ ُ
َ َ َ
ُ ُ َ َ َ َ
١٦٣َۡويََ َمَۡلۡيَسب ِ ُخَنَۡلۡحأتِي ٍِ ۚۡمۡلذَٰل ِكۡنتلٌَمۡة ِ َهاَۡكىَا َۡيف ُسقَن
“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:

َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ّ ُ ُ َ ّ ّ َ َٰ َ َ ُ َ ً َ ذ َ ذ َ َ ُ ذ
َ ِۡو َج َع َلۡنِي ٍُ ُمۡٱلق َر َد ۡةَۡ َۡوٱ
َ
ۡير
َۡ ِۡل َياز
ً
ي
ضبۡعل
ۡ للِۡنوۡلعيًۡٱ
ۡۡۚ شۡنِوۡذل ِكۡنثَبثۡعِيدۡٱ
ِ
ِ للۡوغ
ّٖ ِ قلٌۡۡلۡأىبِئكمۡب
ٓ َ َ َ ُّ َ َ َ ّ ذ َ اٞ ّ َ َ َ ْ ُ َ ُ َٰ َ َ َ َ ذ
ذ
٦٠ۡيل
ِۡ ِ َتۚۡۡأو َٰٓلئِكُۡشۡنَكناۡوأضلۡعوۡسَاءِۡٱلسب
ۡ وعتدۡٱلطغ
“Katakanlah: Apakah mau aku beritakan kepada kalian tentang orang-orang yang
lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Alloh, yaitu orangorang 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:

َ ٓ ذ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ُ ٓ ْ ذ َ ُ ُ ٓ ْ َ َٰ ا َ ا ذ
ُ ّ ذ َ ُ ٓ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ َٰ َ ُ َ َ ا
ًَۡ َٰ اۡوَٰحِداَۖۡلۡإِل
ٍِۡلعتدواۡإِل
ِ وۡمريمۡوناۡأمِرواۡإَِل
ۡ يحۡٱب
ۡ س
ه
ل
ٱ
ۡ
و
ۡ
ۡ
لل
ٱ
ۡ
ون
ِوۡد
ٱَّتذوۡاۡأحتارٌمۡورٌبيٍمۡأرباباۡن
ِ ِ
ِ
َ ُ ُ ذ ُ َ ُ َ َٰ َ ُ َ ذ
٣١ۡشكَن
ِ إَِلٌَۡۚۡۡستحي ًۡۥۡعهاۡي
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“Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai RobbRobb 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:

َ ًَ َ ْ ُ ُ َُ َ ُ ُ َ ْ ُ ُ ََ ذ َ َ ْ َ ذ
َ ِٔۡۡخ َٰ ِس
١٦٦ۡي
فلهاۡعخَاۡعوۡناۡنٍَاۡعيًۡقلياۡلٍمۡلَىَاۡق ِردة

“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:

ْ ُ َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ُّ ٓ َ َ َ َ ذ
ُ َ ْ َُ ََذ
َ
َ ِيو ۡ َيي ٍََ َن
َ ۡذ ّل ُِروا ْ ۡةًِ ۡۦٓ ۡأَجنَي َيا ۡٱ ذَّل
ِ
ۡاب ۡبِۡٔيب ۢ ۡة ِ َها َۡكىَا
ذ
ع
ة
ۡ
َا
ه
ل
ظ
ۡ
ۡ
ِيو
َّل
ٱ
ۡ
ا
ى
ذ
خ
أ
و
ۡ
ء
ۡ
َ
لس
ٱ
ۡ
و
ۡع
ۡ
فلها ۡنسَا ۡنا
ِ
ِ
ِۢ
ِ
َ ُ
١٦٥َۡيف ُسقَن
“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

79

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِِ
ِ ب
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن
َ ْْي َوأَ ْش َه ُد أََّال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال َم
َْ العالَم
َ ِّ اَ ْْلَ ْم ُد للَّو َر
:َمابَ ْع ُد
َّ  أ.صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ ُُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
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. Rangsanganrangsangan 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..

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد ََِميْ ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ب
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْم َوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
ِ الد ْعو
ك
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْأل ُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.ات
َ َك الثَّب
َ َّ
ِ ُّ َع ِزْْية
ِ  ربَّنَا آتِنَا ِِف الدُّنْيا حسنَةً وِِف.اَحْي
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
اخآخَرِة َح َسنَةً َوقِنَا
َ َ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َ ََ َ
َ َْ الر
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ ب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ  َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن.اب النَّا ِر
ُ ت الت ََّّوا
َ َع َذ
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعليْ ُم
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِْي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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BANGUN BUDAYA BERLOMBA-LOMBA DALAM KEBAIKAN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ

ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ  ﴿يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسَءَلُْو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ْ ُ ي.ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسد ًيدا
َ  ﴿يَاأَيُّ َها الذ.﴾َواْأل َْر َح َام إ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

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:

خ
ُ َٰ
ُ
ُ َٰ ُ أُ ْو َٰٓلئكََي
٦١َاَستِقٌن
ًتَوي خمَل
َِ َٰ َِفَٱۡل خير
ِ س ِرعٌن
ِ

“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 berlombalomba dalam memperkaya diri, mempercantik rupa, menggagah-gagahkan sikap,
mengejar jabatan, mencicil gelar demi gelar dan menumpuk atribut-atribut
keduniaan lainnya. Rosululloh pernah bersabda:

ِ
ِ
ِ
ت َعلَى َم ْن َكا َن
ْ ََخ َشى َعلَْي ُك ْم أَ ْن تُْب َس َط َعلَْي ُك ُم الدُّنْيَا َك َما بُسط
ْ فَ َواهلل َال الْ َف ْقَر أ
َ َخ َشى َعلَْي ُك ْم َولَك ْن أ
وىا َوتُ ْهلِ َك ُك ْم َك َما أ َْىلَ َكْت ُه ْم
َ وىا َك َما تَنَافَ ُس
َ قَ ْب لَ ُك ْم فَتَ نَافَ ُس

“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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خ ُّ خ
 ّ خٞ
خ
ُثمَ َأ خور خثواَٱمخكِتَٰبَ َٱَّلِينَ َ خ
ُۢ ُ د َوم خِو ًُ خم َساةٞ ص
َق
ِ ٱصطف خيوا َم خِن َعِتادِهاَۖف ِمو ًُ خم َظال ِم
ِ َّلف
ِ س َىِۦ َومِو ًُمَمقت
ِ
خ
َٰ ُ خ خ ُ خ
خ
٣٢َي
َُ ِ لَٱمكت
َ ٱللهَِذل ِكَيٌَٱمفض
َ َتَبِإِذ ِن
َِ َٰ َة ِٱۡل خير
“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
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هللََْ ،نم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ بِ ِ
اْلم َدِ ِ
اهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَالَ
إِ َّن َْ ْ
َ ُ َ ْ ْ ُ َ ْ ُُ َ ُ ْ
ض َّل لَو ومن ي ْ ِ
ِ
مِ
ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
ي لَوُ ،أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِريْ َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ
ُ
ُ ََ ْ ُ
ضل ْل فَالَ َىاد َ
َوَر ُس ْولُوُ .أ ََّما بَ ْع ُد:

Jamaah Jum’at yang dirahmati Alloh
mengungkapkan:

ِ
ِ
اك فَأَلْ ِق َها ِِف
ك ِِف ُدنْيَ َ
ك فَنَاف ْسوَُ ،وَم ْن نَافَ َس َ
ك ِِف ديْنِ َ
َم ْن نَافَ َس َ

Pernah Hasan al-Bashri

َن ِرهِ.
َْ

“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:

ِ
ك إِ َل اهللِ أَ َح ٌد فَافْ َع ْل
ت أََّال يَ ْسبِ َق َ
استَطَ ْع ُ
إِن ْ

“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.

َّ ِ
ِ
صلُّوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيماً
صلُّو َن َعلَى النِ ِّ
ين َآمنُوا َ
إِ َّن اللَّ َو َوَم َالئ َكتَوُ يُ َ
َِّب يَا أَيُّ َها الذ َ
ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َْي ٌد ََِمْي ٌد.
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم ،إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َْي ٌد ََِمْي ٌد
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم ،إِن َ
َوبَا ِرْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
َّك َِسيع قَ ِري ِ
ات األ ِ ِ
املؤِمنَ ِ
ات و ْ ِ ِ
الله َّم ا ْغ ِفر لِلْمسلِ ِمْي و ِ ِ
ِ ِ
َّع َوِة
ب الد ْ
ْي َو ْ
املؤمن َْ
ْ
ُ
َحيَاء منْ ُه ْم َواأل َْم َوات إن َ ْ ٌ ْ ٌ
املسل َم َ
ْ ُ ْ َْ َ ْ
ب َُمْي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َالِمَ ،وَنَِّنَا م َن الظُّلُ َمات إِ َل النُّوِرَ ،و َجنِّْب نَا
ات بَْيننَاَ ،و ْاىدنَا ُسبُ َل َّ
اللَّ ُه َّم أَلِّ ْ
َصل ْح َذ َ
ْي قُلُوبِنَاَ ،وأ ْ
ف بَ َْ
ِ
ِ
الْ َفو ِاحش ما ظَهر ِمْن ها وما بطَن ،وبا ِرْك لَنَا ِِف أ ْ ِ
ب َعلَْي نَا
َسَاعنَاَ ،وأَبْ َ
صا ِرنَاَ ،وقُلُوبِنَاَ ،وأ َْزَواجنَاَ ،وذُِّريَّاتنَاَ ،وتُ ْ
َ َ َ ََ َ ََ َ َ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّك أَنْت الت ََّّواب َّ ِ
ِ
ْي َْلَاَ ،وأََت ْم َها َعلَْي نَا
ْي ِبَا َعلَيْ َ
ين لن َعم َ
ك ،قَابِل َ
ك ُمثْن َ
إِن َ َ
يمَ ،و ْ
ُ
اج َع ْلنَا َشاك ِر َ
الرح ُ
ِ
اب
ك َر ََْ ًة إِن َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َّك أَنْ َ
ت الْ َوَّى ُ
َربَّنَا َال تُِز ْغ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َى َديْتَ نَا َوَى ْ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف ْاْلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
وصلَّى اهلل علَى نَبِيِّنَا ُُمَ َّم ٍد وعلَى آلِِو وصحبِ ِو وَ من تَبِعهم بِِإحس ٍ
ان إِ َل يَ ْوِم ال ّديْن.
ََ
ََ َُ
َ َ ْ َ ْ َُ ْ ْ َ
ِ
آخر د ْعوانَا أ َِن ا ْْلم ُد هلل ر ِّ ِ
ْي
ب الْ َعالَم َْ
َْ
َ
َو ُ َ َ
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ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ

ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْ الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ  ﴿يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ َُمُوتُ َّن إالَّ َوأَنْتُ ْ ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْ ِم ْن نَ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسَءَلُْو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ  ي. ﴿يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا.﴾واْألَرحام إِ َّن اهلل َكا َن علَي ُك رقِيبا
َُ َ
ُْ
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ
َ ْ
ْ صل ْح لَ ُك ْ أ َْع َمالَ ُك
ََ
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً َويَغْف ْر لَ ُك ْ ذُنُوبَ ُك ْ َوَم ْن يُط ْع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسل َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
Jamaah sholat Jum’at rohimakumulloh
Alloh

berfirman:

َ ُ َ
ُ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ت
س ذما قَ ذد َم تٞ نظ تر َن تف
ُ ٱَّلل َِر
َ ٱَّلل إ ذن ذ
َ ت ل َِغد َو ذٱت ُقوا ْ ذ
١٨  ۢ ِ َ ِ َ ا ت تَ َ نون
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱَّلل وۡل
َۚ
ٖۖ
ِ
ِ

“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)

َ ت
َ ت َ َ ُ ُّ َ ت
ذ َ َ ت ت َ ت ُّ ت
ٗ
َ ُّ َ َ ذ ت
َضا َو َما َع نَ ت
ٗ َ ُّم
ۢ ِ َت ُد ُك نفس ما ع ِنت مِن
ۗت مِن ُس ٓوء ت َود ل تو أن ََي َن َها َوبَي َن ُه ٓۥ أ َم َ ِدا َََِيدا
ِ
ِ يوم

“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 larangan86

larangan Alloh
yang ada, jika seseorang menjumpai dirinya telah menerjang
salah satu larangan Alloh maka segera iringi dengan taubat, istighfar, dan amalanamalan 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.”

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. ِ الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْ ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِ َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْ ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.ُ الرِحْي
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْ َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ََْنم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ ب،هلل
ِ ِاْلم َد
َاهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَال
ْ َْ إِ َّن
ْ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِ ْ ض َّل لَو ومن ي
ِ
ِم
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُي لَو
ُك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
ُ
ُ ْ ََ ُ
َ ضل ْل فَالَ َىاد
: أ ََّما بَ ْع ُد.َُوَر ُس ْولُو
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
dengan-Nya.

, dan persiapan untuk bertemu

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.
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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
ridho-Nya.

dan mendapatkan

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
Amin.

memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada-Nya.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يََيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َ َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َ إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ َّ اَللَّ ُه

ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َ إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َ َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
اَللَّ ُه َّ ا ْغ ِف ْرلَنَا ذُنُ ْوبَنَا َولَِوالِ ِديَْنا َك َما َربَّ ْونَا ِصغَ ًارا
اف َوالْغِ َن
َ ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف
َ ُاَللَّ ُه َّ إِنَّا نَ ْسأَل

 َو َع َم ًال ُمتَ َقبَّ ًال، َوِرْزقًا طَيِّبًا،ك ِعلْ ًما نَافِ ًعا
َ ُاللَّ ُه َّ إِنِّا نَ ْسأَل

ِِ
ٍ
ْ ِّ َوثَب, ْ ص ْرُى
ُ ْ َوان.ص ِر الْ ُم َجاىديْ َن ِِف ُك ِّل َم َكان
ُ ْاَللَّ ُه َّ ان
ْ ت أَقْ َد َام ُه ْ َو َس ِّه ْل أُُم ْوَرُى
ِ ِ
ِ ٌ َّك رُؤ
ِ ِْ ِربَّنَا ا ْغ ِفر لَنَا وِِِل ْخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا ب
ِ
ََ َ
ٌ وف َّرحي
َ َ ين َآمنُوا َربَّنَا إن
َ اِلميَان َوَال ََتْ َع ْل ِِف قُلُوبِنَا غ ّالً لِّلَّذ
َ
َ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف ْاْلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِْي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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GAMBARAN SURGA

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ ْ َّومنَّي،ضلَّلَو
ِ
َّ َُّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّ َوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،َُّى ِاد َيَّلَو
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َ َضل ْلَّفَال
ُ ْ َ َ ُ ُم
َ ُكَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ْم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُْو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ِ ًَّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واْألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم
َُ َ
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ
َ ْ
ََ
ِ وي غْ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى َّْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
ْ َ
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّ َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّ َوُكل،ٌَّضالَلَة
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
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:

ُ َّ َ َ َّ ر
َ
َ يأُ ْوِل رٱۡلَ رل
َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ َ َّ َ ر
١٩٧ ب
ب
ِ وتزودوا فإِن خۡي ٱلزادِ ٱتلقيى وٱتق
ِ
ِ َٰٓ ين

“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)
89

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 :

ر
َ ِند ش رِد َرة ِ ٱل ر ُم
َ  ع١٤ نت َه
َ  ع١٣ َولَ َق رد َر َء ُاه نَ رزلَ ًة أُ رخ َرى
َٰٓ ِند َوا َج َّن ُة ٱل ر َمأ َو
١٥ ى

“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
ٰ أَقُ ْو ُل َّقََّ ْوِِل.َّ َّالذ ْك ِر َّا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك َّاهللُ َِِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّالْ ُق َّْرﺁن َّالْ َعظْي ِم ََّو َّنَ َف َع ِِن ََّو َّإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْالۤي
ِ ََّف.ب
ِ وأَستَ ْغ ِفرَّاهلل َِِّلَّولَ ُكمَّوَّلِسائِِرَّالْمسلِ ِم
.َّى َوَّالْغَ ُف ْوَُّرَّالرِحْي ُم
ُ َُّإِنو،ُاستَ ْغف ُرْوه
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ٍ ْْيَّم ْنَّ ُك ِّلَّذَن
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ
ِ ََّشروِرَّأَنْ ُف ِسن
ِِ ِ
ِ
ِ ََِّّاْلم َد
َََّّاهللَُّفَال
َّ اَّم ْنَّيَ ْه ِد ِه
َْ هلل
َ ََّسيِّئاَتَّأ َْع َمالن
ْ ُ ُ ََّن َم َدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذَُّباهللَّم ْن،
ْ َْ إِن
َ اَّوم ْن
َ
ِ َضلِلْوَّفَال
ِ
ُ كَّلَوُ ََّوأَ ْش َه َُّدَّأَن
َ َّْأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِٰل َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّالَ َش ِري،ُيَّلَو
َ َُّمَم ًد
َ ُ ْ ُُمضلَّلَوُ ََّوَم ْنَّي
ُاَّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
َ َّىاد
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 ,

َر
َ ُ َ َ ر َ ُ ُ َ َ َ ُّ ر َ ر ُ ُ َ َ ُ ر
َ  َوف...
٧١ ِلون
ِ ِيىا َما تش َت ِىيهِ ٱۡلنفس وتَل ٱۡلعي وأنتم فِيىا خ

“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. alBaqoroh: 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:

َ
َ
َ ِ َُّو ُجيه يَ ري َمئ ٖذ ن
٢٣  إَِل َر ّب ِ َىا ناظ َِرة٢٢ ٌاِضة
ِ

“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.

ِ
ِ
.اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
ِّ َِّعلَىَّالن
َ صلُّ ْو َن
َ ِبَّيََيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي
ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمْي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ْ َ َّك
ّ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
َّ .ََّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َِّ بَّالد ْعَو
َِّ َحيَ ِاء َِّمْن ُه ْم ََّواْأل َْمَو
َْ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن
َْ اَلل ُهمَّا ْغفْرَّللْ ُم ْسلم
ْ ْي ََّوالْ ُم ْؤمنَاتَّاْأل
ٌ ْ ٌَْ ك
ُ ََّمْي
َّ.اف ََّوالْغِ ََن
َ ىَّوالْ َع َف
َ ُاَلل ُهمَّإِناَّنَ ْسأَل
َ ىَّوالت َُّق
َ كَّا ْْلَُد
ِ ُّ َّونَسأَلُكَّع ِزْْي َة،اَللهمَّإِناَّنَسأَلُكَّالثبات َِِّفَّاْألُموِر
ِِ
َّ.ْي
ُ ك
َ َ َ ْ َ ُْ
َ َِّش ْكَرَّنِ ْع َمت
َ َُّونَ ْسأَل،
َْ ك ََّّيَاَّأ َْر َح َمَّالراَح
َ َ َ ْ
ُ
َ َّالر ْشد
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ.ابَّالنا ِر
َُّّ اَِّف
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِِفَّاآلخَرِة
َ ََّالدنْي
ِ
ِ
.ابَّالرِحْي ُم
َ َّعلَْي نَاَّإِن
َ َرب نَاَّتَ َقب ْل َِّمناَّإِن
َ ب
َ ْكَّأَن
َ ْكَّأَن
ُ تَّالت و
ْ َُّوت.
َ تَّالسمْي ُعَّالْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ هللَّر
ِ بَّاْلعِزِةَّعماَّي
.ْي
ََّ ص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
ِّ ك ََّر
َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
َْ بَّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َ
َ َِّْي ََّوا ْْلَ ْم ُد
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TAWAKKAL KEPADA ALLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ ِهلل ََْنم ُده ونَستَعِيـنُو ونَستـ ْغ ِفره ونَـعوذُ ب
ِ إن اْحلم َد
َاهلل ِم ْن ُش ُرْوِر أَنْـ ُف ِسنَا َو َسيِّئاَ ِت أَ ْْع َماِِنَا َم ْن ََـ ْْ ِد ِه اهللُ َا
ْ َ َّ
ْ ُ َ ُُ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِم
َّ ضلِ ْل َاَ َى ِاد َي َِوُ أَ ْش َْ ُد أَ ْن الَ إَِِ َو إِالَّ اهللُ َوأَ ْش َْ ُد أ
.َُن ُُمَ َّم ًدا َْعْب ُدهُ َوَر ُس ْوُِو
ْ َُ ض َّل َِوُ َوَم ْن
ُ

ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّ
َّاس اتـ َُّقوا َربَّ ُك ُم اَِّ ِذي
َ ﴿ََا أََـُّ َْا اِذ
ُ  ﴿ََا أََـُّ َْا اِن.﴾َن َآمنُوا اتـ َُّقوا اِل َو َح َّق تـُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنْـتُ ْم ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نـَ ْف
ث ِمْنـ ُْ َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتـَّ ُقوا اِلَّ َو اَِّ ِذي تَ َساءَُِو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْنـ َْا َزْو َج َْا َوب
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
صلِ ْح َِ ُك ْم أ َْْع َماَِ ُك ْم
ْ َُ َن َآمنُوا اتـَّ ُقوا اِلَّ َو َوقُوُِوا قَـ ْوالً َسد ًَدا
َ  ﴿ََا أََـُّ َْا اِذ.﴾َواأل َْر َح َام إ َّن اِلَّ َو َكا َن َْعلَْي ُك ْم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
.﴾يما
ً َوََـ ْغف ْر َِ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن َُط ِع اِلَّ َو َوَر ُسوَِوُ َـ َق ْد َ َاز َـ ْوًزا َْعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
صلَّى اِلَّوُ َْعلَْي ِو َو َسلَّ َم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ أ ََّما بَـ ْع ُد َِإ َّن أ
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق اْحلَدَْث كت
ُ اب اهلل َو َخْيـَر اْهلَ ْد ِي َى ْد
ٍ
ٍ
.ضاٍََِة ِِف اِنَّا ِر
َ ضاََِةٌ َوُك َّل
َ ُُْم َدثَاتـُ َْا َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َْعةٌ َوُك َّل بِ ْد َْعة

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:

ََ َ َََل
َ ََ
ً َفۡة ًِۡۦۡة ُذىَُبۡع َِتادِ ۡه ِۦۡ َخت
ۡو َس ّت لح ِ َ ل
َ ُ ُ َ َ َ ّۡ َ لَعۡ لٱل
ۡ ۡ٥٨ۡريا
ّۡك
ۡ َوح
ِ
ِ حۡٱَّلِيَۡلۡيهَت
ِ ِ ِ ٰ ِۡبه ِد ۡه ِۦۡۡوك
ِ

“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:

ل

َ

ل

َ

َ
ل
َ َ َ َ ۡ َ َۡو َلَع
ۡ ۡ١٢٢َۡن
ۡ ّكۡٱل ُهؤن ُِي
ِ َٱّللِۡفليخ

“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:

َل
َ َ َ ْ ُ ََََ
َ ۡخ ل
َ ۡري
ۡى
ٰۡ ََ ٱتلق
ِۡۡٱلزاد
وحزودواۡفإِن

“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:

َ
ُ َ ُ َ َ ٓ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ل َ َٰ َ َ َ َ َ ل َ َ ََ ل ل
٥١َۡن
ۡ ّكۡٱل ُهؤن ُِي
ۡ ۡٱّللَۡلاٌَۡۡمَلىياۡولَع
ۡ ۡصيبياۡإَِلۡناۡكخب
ِ قلۡلوۡي
ِ َٱّللِۡفليخ

“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:

َ ُ لَ ل ُ ل
ُ
َ ََ َ َُ َ َ َ َُ ُ ل
مۡناۡ ل
َ ٍُ َ وا ْۡل
ُّ َوأَع
َِوۡرب
ّ ۡون
َ ٖٱس َخ َط لع ُخمۡ ّنِوۡقُ ََة
َ اخر
ۡيوۡنِوۡدوى ِ ٍِ لم
ء
ۡو
م
ك
و
د
ع
و
ۡ
ۡ
ٱّلل
ۡ
و
د
ع
ۡ
ۦ
ِ
ۡ
ً
ة
ۡ
َن
ِت
ٌ
ر
ح
ۡ
ۡ
ل
ي
ٱۡل
ۡ
اط
ِ
ۡ
ِد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َُ ُ َُ ََُ َل
ۡ ۡٱّللۡ َي لعل ُه ٍُ لم
ۡ َۡلۡتعلهَنٍم
“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:

َل
ْ ََُ ل
ْ ُ َ َ َُٰ َ
ُ َ َ
َ َ ل ُ ُ ْ ََ َ ٗ َ َ ُ ُل
َ
َ ل
١٠ۡ رياۡل َعلك لم ۡتفل ُِحَن
ۡ ۡ وا
ۡ ٱّللِۡ ۡوٱذكر
ۡ ۡ َاۡنِوۡفض ِل
ۡ ۡرض ۡ ۡوٱبخغ
ۡ ِ وا ۡ ِِف ۡٱۡل
ۡ ج ۡٱلصلَۡة ۡ ۡفٱىت ِِش
ِ ٱّلل ۡكث
ِ ض َي
ِ فإِذاۡق

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُـ ْو ُل قَـ ْوِِل ٰى َذا. اِذ ْك ِر ا ْحلَ ِكْي ِم
َ ََۤبَ َارَك اهللُ ِِل َوَِ ُك ْم ِِف اِْ ُق ْرﺁن اِْ َعظْي ِم َو نَـ َف َع ِِن َو إََّا ُك ْم ِبَا َْيو م َن اْال
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.اِرِحْي ُم
َّ استَـ ْغ ِف ُرْوهُ إِنَّوُ ُى َو اِْغَ ُف ْوُر
َْ َستَـ ْغف ُر اهللَ ِِل َوَِ ُك ْم َو ِ َسائ ِر اِْ ُم ْسلم
ْ َ .ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ب
ِ اِساَم ْعلَى أَ ْشر
ِ ْ اف األَنْبِي ِاء واملرسلِْي نَبِيِّـنَا ُُم َّم ٍد وْعلَى آِِِو وصحبِ ِو أ
ِ
ْي
َّ ْي َو
ََ َ
َ ُ َّ اِصاَةُ َو
َْ َْجَع
َْ َ ْ َ َ
َْ اِعامل
ََْ
َ ِّ احلَ ْم ُد هلل َر
َ
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
Alloh dalam al-Qur‘an:

. Sebagaimana firman

َ َ َ ََ َ َ َ َل َ ََََل
َ ِ ٱّللۡ ُُي ُِّبۡٱل ل ُه َخ ََ ّ ِۡك
١٥٩ۡي
َۡ ۡٱّللِۡإِن
ۡ ۡفإِذاۡعزنجۡفخَّكۡلَع

“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:

َ
َل
َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ٰ َ ٰ َ ُ َ ّ َ َ ُ ّ َ لَ ُ ٗ َ ل
َ ِيوۡف
َ ِوَۡتخ ِ ٍَاۡ لٱۡلَىل َهٰ ُۡرۡ َخ ٰ ِِل
ِۡيٍاۡى لِع َمۡأ لج ُر
ٱۡل َيثِۡغ َرفاَۡت ِريۡن
ۡجَۡلتَِئيٍمۡنِو
ِۡ ِيوۡءانيَاۡوع ِهلَاۡٱلصل ِح
ۡ ۡوٱَّل
َ
َ َُ
َل
ُ َ ِيوۡ َص
َ لَع
َ ْ َبوا
ٰ َ َ ۡو
٥٩ۡۡر ّب ِ ٍِ لم َۡي َخ ََكَن
َۡ  ٱَّل٥٨ِۡي
َۡ ٱلع ٰ ِهل
“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:

ِ
ِِ
ِ
وح بِطَانًا
ً ََِ ْو أَنَّ ُك ْم تَـتَـ َوَّكلُو َن َْعلَى اهلل َح َّق تَـ َوُّكلو ََِرَزقَ ُك ْم َك َما ََـ ْرُز ُق اِطَّْيـَر تَـ ْغ ُدو ِخ
ُ اصا َوتَـ ُر

“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:

َ ََ ََ َ َل
َ ََ ٍُ ٱّللِۡ َف
ًُۡ ۡح لس ُت
ۡ ۡوۡي َخ ََّكۡلَع
ون

“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.

ِ َّ
ِ
ًصلُّوا َْعلَْي ِو َو َسلِّ ُموا تَ ْسلِيما
ِّ ِصلُّو َن َْعلَى اِن
َ َن َآمنُوا
َ َُ ُإِ َّن اِلَّ َو َوَم َائ َكتَو
َ َِّب ََا أََـُّ َْا اِذ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َْعلَى إِبْـَراىْي َم َو َْعلَى ِآل إِبْـَراىْي َم إِن
َ صلَّْي
َ ص ِّل َْعلَى ُُمَ َّمد َو َْعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَِلَّ ُْ َّم
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َْعلَى إِبْـَراىْي َم َو َْعلَى ِآل إِبْـَراىْي َم إِن
َ َْعلَى ُُمَ َّمد َو َْعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
ِ ات األَحي ِاء ِمْنـْم واألَمو
ِ َاملؤِمن
ِ ِ ْ ات و
ِ ِ اِلْ َّم ا ْغ ِفر ِِلْمسلِ ِمْي و
ك اهلَُدى
َ َُِاِلَّ ُْ َّم إنَّا نَ ْسأ. ات
ْ ْي َو
َْ املؤمن
ُ
َ املسل َم
ْ َ َْ ْ ُ ْ
َ ْ َ ْ ُ َْ
ِ ْ اَِلَّْ َّم ا ْك ِفنا ِِباَِِك ْعن حر ِامك وأَ ْغنِنا بَِف. اف واِغِن
.اك
َ ك َْع َّم ْن ِس َو
َ اِع َف
َ َ َ ََ ْ َ َ َ
َ ضل
ُ َ
َ واِتـ َُّقى و
ِ اب
ِ اِلَّْ َّم أ
ِ اِدنْـيا و َْع َذ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ُّ  َربـَّنَا آتِنَا ِِف. ِاآلخَرة
اِدنْـيَا َح َسنَ ًة َوِِف
ْ ُ
َ َ ُّ َحس ْن َْعاقبَتَـنَا ِف األ ُُمور ُكلِّ َْا َوأَج ْرنَا م ْن خ ْزى
ِ
ِ
.اب اِنَّا ِر
َ ْاآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َْع َذ
.اِ ّدَْن

ٍ وصلَّى اهلل ْعلَى نَبِيِّـنَا ُُمَ َّم ٍد وْعلَى آِِِو وصحبِ ِو وَ من تَبِعْم بِِإحس
ان إِ ََل ََـ ْوِم
ََ
َُ ََ
َ ْ ْ َُ ْ َ ْ َ َ
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ِ
ِ ِّ آخر د ْْعوانَا أ َِن ا ْحلم ُد هلل ر
ْي
َْ ب اِْ َعاَِم
َْ
َ
َ َ ُ َو

SEPULUH HARI TERAKHIR BULAN ROMADHON

KHUTAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
ُ ْ ََ ُ

ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
ً ا
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً ََِ ًًرا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآ ًَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ ََا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
 َوَُ َّل ُُْم َدثٍَة، َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها، ي ُُمَ َّم ٍد
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث َت
ُ  َو َخْي َر ا ْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوَُ َّل،ٌضالَلَة
َ  َوَُ َّل بِ ْد َعة،ٌبِ ْد َعة

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:

ََْيتَ ِه ُد ِِف الْ َع ْش ِر األََو ِاخ ِر َما الَ ََْيتَ ِه ُد ِِف َغ ًِْرِه
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ول اللَِّو
ُ ََا َن َر ُس

"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 malammalamnya.
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:

.َحَيا اللَّْي َل َوأَيْ َق َظ أ َْىلَوُ َو َج َّد َو َش َّد اْل ِمْئ َزَر
ْ إِ َذا َد َخ َل الْ َع ْشُر أ

ول اللَِّو
ُ ت ََا َن َر ُس
ْ َقَال

َع ْن َعائِ َش َة

“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:

َ ُ َ ۡ َّ ۖ َ ُ َ ۡ َ َ ۖ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ ِ ٰ َ َّ
َ َ ۡ َ ۡ َُۡ
ٰ ۡو ۡٱل َع ٰ ِق َب ُۡةۡل َِّلت ۡق َو
ۡ١٣٢ۡى
َۡ ۡز ۡقااَۖۡ ُ ۡر ۡر ُقاك
ك
ل
ۡ
س
ۡن
َۡل
ا
ه
ي
ل
ع
ۡ
ۡ
ب
ط
ٱص
ۡ
و
ۡ
ۡ
ة
و
ل
ٱلص
ۡ
ب
ۡ
ك
ِ
ِ وأم ۡرۡأهل
ِ

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu
dalam mengerjakannya.” (QS. Thoha: 132)
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ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ َْ ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا َُ ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأَستَ ْغ ِفر اهلل ِِل ولَ ُكم و لِسائِِر الْمسلِ ِم
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ َ ف. ٍ ْ َ م ْن َُ ِّل ذَن
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
وِِل،
ِّ اَْلَ ْم ُد لِلَِّو َر
َْ  َ َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّالم
َْ  َ َوالْ َعافيَةُ للْ ُمتَّق
َْ ب الْ َعالَم
َ  َوأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إلَ َو إَّال اهلل.َ 
ِِ
ِ ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،َ ْ ِِصاْل
: أ ََّما بَ ْع ُد.َ ْ َِْجَع
َّ ْال
ْ ص ْحبِ ِو أ
َ َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوِر ُس ْولُوُ الْ َمْب عُ ْوث َر ْحَةً للْ َعالَم ْ َ َو َعلَى آلو َو

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 :

ِ ِ
ِ
َّ أ
َ ف الْ َع ْشَر األََواخَر م ْن َرَم
َّ َِن الن
َ ضا َن َح ََّّت تَ َوفَّاهُ اللَّوُ َعَّز َو َج َّل ُُثَّ ْاعَت َك
ُ َِّب ََا َن يَ ْعَتك
ُاجو
ُ ف أ َْزَو

َع ْن َعائِ َش َة
.ِم ْن بَ ْع ِد ِه

“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 :

ِ
ِ َ  يا رس: قُلْت: قَالَت،عن عائِ َش َة
: قُ ِوِل:ول فِ َيها؟ قَ َال
ُ َُي لَْي لَ ٍة لَْي لَةُ ال َق ْد ِر َما أَق
ُّ ت أ
ْ
َ َْ
ُ ت إِ ْن َعل ْم
َ ْول اهلل أ ََرأَي
َُ َ ُ
.ف َع ِِّن
ْ ََّك عُ ُفو ُُِت ُّ الْ َع ْف َو ف
َ اللَّ ُه َّم إِن
ُ اع
“‘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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.حْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد ََ َما
َ اَللَّ ُه َّم

ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.حْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ َْلى ِآل ُُمَ َّمد ََ َما بَ َار
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع

ِ
ِ َ  إِن،ات
ِ ات اْألَحي ِا ً ِمْن هم واْألَمو
ِ َات والْم ْؤِمنِ َ والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْسلم
ُ َ َْ ُ َ  َ َوالْ ُم ْسل َم
ُ َّك ََسْي ٌع قَ ِريْ ٌ َُمْي
َ ْ َ ْ ُ َْ
ِ َّعو
ك
َ ك ا ْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْأل ُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.ات
َ َك الَِّب
َ ْ الد
ِ ُّ ع ِزْْي َة
ِ  ربَّنَا آتِنَا ِِف الدُّنْيا حسنَ ًة وِِف ا.َ اح
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
آلخَرِة َح َسنَ ًة َوقِنَا
َ َ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َ ََ َ
َ َْ الر
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
.الرِحْي ُم
َّ ب
َّ ت
َ  َوتُ ْ َعلَْي نَا إِن.الس ِمْي ُع الْ َعليْ ُم
َ  َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن.اب النَّا ِر
َ َّْك أَن
َ َّْك أَن
ُ ت الت ََّّوا
َ َع َذ
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.َ 
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِ َ َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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KEAGUNGAN AL-QUR`AN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ
 َوُك َّل ُُْم َدثٍَة، َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها، ي ُُمَ َّم ٍد
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌبِ ْد َعة

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 :

َ ُ ٓ َ ُۡ َ َ َ َ ذ
َ ُ ۡ َٰ َ ُ ۡ َ ّ َٰ َ ّ َ َ
ُ َُۡۡ
ان ُو ٗدى ّل ذ
ِ ِلن
ان
ت مِن ٱلىد
نزل فِيهِ ٱلقرء
ِۚ ِ ى َوٱلف ۡرق
ٖ اس وبيِن
ِ شىر رمضان ٱَّلِي أ

“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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َ نز ۡل َنَٰ ُه ِف َ َۡللَةٖ ُّم َبَٰ َر َكةِۚ إنذا ُل ذنا ُمنذِر
َ َإ ذنا ٓ أ
ين
ِ
ِ
ِ
ِ
“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,

َ ۡ َ ۡ َ ُ َٰ َ ۡ َ َ ٓ ذ
َ َٰ َ ۡ َ ٓ َ َ
ۡ
ۡ ّم ِۡن َأ ۡلف َشىرٞ َ َۡللَ ُة ۡٱل َق ۡدر َخ ۡۡي.ك َما َ َۡل َل ُة ۡٱل َق ۡدر
 وما أدرى.ِإِنا أنزلنه ِِف َللةِ ٱلقدر
ِ
ِ
ِ
ٖ

“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 alQur`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 alQur'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:

ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ص َاابِِو
ْ َاقْ َرءُوا الْ ُق ْرآ َن فَِإنَّوُ يَأْتى يَ ْوَم الْقيَ َامة َشف ًيعا أل

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
وِِل،اهلل
ِّ اَْلَ ْم ُد لِلَِّو َر
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّالم
َْ ْي َوالْ َعافيَةُ ل ْل ُمتَّق
َْ ب الْ َعالَم
َ  َوأَ ْش َه ُد أَ ْن َال إلَ َو إَّال.ْي
ِِ
ِ ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،صاْلِِ ْْي
: أ ََّما بَ ْع ُد.َْجَعِ ْْي
َّ ْال
ْ ص ْابِ ِو أ
َ َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوِر ُس ْولُوُ الْ َمْب عُ ْوث َر ْْحَ ًة للْ َعالَم ْْي َو َعلَى آلو َو

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 alQur’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 alQur’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

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.ْحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.ْحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد
.اف َوالْغِ ََن
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
ِ ُّ  ونَسأَلُك ع ِزْْي َة،اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َ َ ْ َ ُْ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َْ الراْح
َ َ َ ْ
ُ
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعلْي ُم
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ
.ْي
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ َ ُِّسْب َاا َن َرب
ِ ْو
ِ ِّ هلل ر
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َ ِاْلَ ْم ُد
َ
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AMAR MA’RUF NAHI MUNGKAR

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ  ﴿يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذ ْي تَ َسآءَلُْو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم
ْ ُ ﴿ي.﴾ ﴿يَا أَيُّ َها الَّذيْ َن َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُ ْولُوا قَ ْوالً َسديْ ًدا.﴾َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ِع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
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:

 َ ت ُ َ َ ت َ ت تٞ َّ ُ ت ُ ّ ُ ت
َ ت
ت َ ُ َ َ ُ ت ت
َ
َ
َ َ
وف َويَ تن َه تون َع ِو ٱل ُهنك ِر َوأ ْو َٰٓلئِك ه ُم ٱل ُهفل ُِحون
ِ ي َويَأ ُم ُرون ب ِٱل َه تع ُر
ِ وۡلكو نِنكم أنة يدعون إَِل ٱۡل

“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:

ِ َّ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ وف ولَتَ ْن هو َّن ع ِن الْمْن َك ِر أَو لَي
ِ
َّث َعلَْي ُك ْم ِع َقابًا ِمْنوُ ُُث
َ وش َك َّن اللَّوُ أَ ْن يَْب َع
ُ ْ
ُ َ ُ َ َ َوالذي نَ ْفسي بيَده لَتَأْ ُم ُر َّن باملَْع ُر
اب لَ ُك ْم
ُ تَ ْدعُونَوُ فَالَ يُ ْستَ َج
“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

:

َت ُ ُ َ ت
ُ ُ ت َ ت َ ُ َّ ُ ت
َّ َ ُ َ َ ت َ ت َ َ ت ُ َ َ ُ ت
ت
َّ
ت
َ
َ
ُ
ِ
ِ كنجم خي أن ٍة أخرِجت ل ِلناس ثأمرون ب ِٱلهعر
وف وتنهون ع ِو ٱلهنك ِر وثؤنِنون ب ِٱللِه

“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:

َّ ْ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َّ
َ َّ ت
ٱلص ت
َ ٱلصَٰل
َو تٱل َع ت
َّ اص توا ْ ب
نس َو لَِف ُخ ت
َ ٱۡل ّق َوثَ َو
َ ت َوثَ َو
َ اص توا ْ ب ت
َٰ
َٰ
ب
ِح
وا
ل
ه
ع
و
وا
ن
ان
ء
ِيو
ٱَّل
َّل
إ
٢
ۡس
ٱۡل
ن
إ
١
ص
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ

“Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kecuali orangorang 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:

ٱلص ت
َّ اص توا ْ ب
َ ٱۡل ّق َوثَ َو
َ َوثَ َو
َ اص توا ْ ب ت
ب
ِ
ِ
ِ ِ

“yaitu saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran.”
Ketiga, telah melakukan sedekah. Hal ini sebagaimana sabda Rosululloh

berikut:

ِ
ٌص َدقَة
َ ص َدقَةٌ َونَ ْه ٌى َع ِن الْ ُمنْ َك ِر
َ َوأ َْمٌر بِالْ َم ْع ُروف
“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ََْنم َده ونَستعِي نُو ونَست ْغ ِفره ونَعوذُ ب،هلل
ِ ِاْلم َد
َاهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَال
ْ َْ إِ َّن
ْ ُ َ ُُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ِ ْ ض َّل لَو ومن ي
ِ
ِم
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُي لَو
َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
ُ
ُ ْ ََ ُ
َ ضل ْل فَالَ َىاد
: أ ََّما بَ ْع ُد.َُوَر ُس ْولُو
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 samasama menegakkan amar ma’ruf dan nahi mungkar kapanpun dan di manapun kita
berada. Jika tidak, kita hawatir akan mendapatkan azab Alloh , sebagaimana
sabda Rosululloh :

ان  ،ع ِن النَِِّب صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم قَ َال  :والَّ ِذي نَ ْف ِسي بِي ِد ِه لَتأْمر َّن بِاملعر ِ
عن ح َذي َف َة ب ِن اليم ِ
وف َولَتَ ْن َه ُو َّن
َ
ِّ َ
َ
َ ْ ُ ْ ْ ََ
َ َ ُ ُ َْ ُ
ُ َْ ََ َ
ِ ِ
ع ِن الْمْن َك ِر أَو لَي ِ
اب لَ ُك ْم
وش َك َّن اللَّوُ أَ ْن يَْب َع َ
ث َعلَْي ُك ْم ع َقابًا مْنوُ ُُثَّ تَ ْدعُونَوُ فَالَ يُ ْستَ َج ُ
َ ُ ْ ُ
“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.

ِ
ِ
َّ
صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما.
صلُّ ْو َن َعلَى النِ ِّ
َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا َ
إن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ يُ َ

ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َحْي ٌد ََِْي ٌد.
ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
صلَّْي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما ّ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
ِ
َحْي ٌد ََِْي ٌد.
لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن َ
لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك َ
ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع َ
َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع َ

َّعو ِ
َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات اْأل ِ ِ
ات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات.
اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم َْ
ْ
َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات ،إن َ ْ ٌ ْ ٌ
ْي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َْ َ ُ
ب َُْي ُ
ب الد ْ َ
اف َوالْغِ ََن.
ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف َ
اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ

اَللَّه َّم إِنَّا نَسأَلُك الثَّبات ِِف اْألُموِر ،ونَسأَلُك ع ِزْْي َة ُّ ِ
ِ ِ
ك يا أَرحم َّ ِِ
ْي.
ُْ َ ْ َ َ َ
الر ْشدَ ،ونَ ْسأَلُ َ
الراَح َْ
ْ َ َ َ
ُ
ك ُش ْكَر ن ْع َمت َ َ ْ َ َ

ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ

ِ
ِ
َّك أَنْت َّ ِ
الرِحْي ُم.
اب َّ
ب َعلَْي نَا إِن َ
َّك أَنْ َ
َربَّنَا تَ َقبَّ ْل منَّا إِن َ َ
ت الت ََّّو ُ
السمْي ُع الْ َعلْي ُمَ .وتُ ْ

ِ
ك ر ِّ ِ
ِ
ْي
ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل َْ
ُسْب َحا َن َربِّ َ َ

ِ
هلل ر ِّ ِ
ْي.
ب اْ َلعلَم َْ
َوا ْْلَ ْم ُدِ َ
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ُ إ َّن ْال َح ْم َد ِهلل َه ْح َم ُد ُه َو َو ْظ َخع ْي ُى ُه َو َو ْظ َخ ْؼف ُس ُه َو َو ُع ْى ُذ باهلل م ْن ُش ُس ْوز َؤ ْه ُفظ َىا َو َط ّي َئاث َؤ ْع َمال َىا َم ْن َي ْهده
هللا
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ً َّ َ ُ َّ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َّ ُ َ َ
 وؤشهد ؤن محمدا، وؤشهد ؤن ال ِإله ِإال هللا وحده ال ش ِسيو له، ومن ًض ِلل فال ه ِادي له،فال م ِضل له
ُ
.َع ْب ُد ُه َو َز ُط ْىل ُه
َ
َ ًن َآم ُىىا َّاج ُقىا
َ ًَا َؤ ُّي َها َّالر
هللا َح َّق ُج َقا ِج ِه َو َال َج ُم ُىج َّن ِإ َّال َوؤ ْه ُخ ْم ُم ْظ ِل ُمى َن
ِ
ََ
َ ً
َّ
ْ اض َّاج ُقىا َ َّب ُن ْم َّالري َخ َل َق ُن ْم م ْن َه
َّ ًَا َؤ ُّي َها
ُ
ع َو ِاح َد ٍة َوخل َق ِم ْن َها َش ْو َج َها َو َبث ِم ْن ُه َما ِز َجاال ل ِث ًيرا َو ِو َظ ًاء
ف
الى
ز
ِ
ِ
ٍ
َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ
َ هللا َم
َ لْا ْز َح َام إ َّن
ًان َع َل ْي ُن ْم َزقيبا
َو َّاج ُقىا هللا ال ِري حظأءلىن ِب ِه و
ِ
ِ
َ صل ْح َل ُن ْم َؤ ْع َم َال ُن ْم َو َي ْؼف ْس َل ُن ْم ُذ ُه َىب ُن ْم َو َم ْن ًُط ْع
َ ًن َآم ُىىا َّاج ُقىا
َ ًَا َؤ ُّي َها َّالر
ِْ ًُ .هللا َو ُق ُىلىا َق ْى ًال َطد ًًدا
هللا
ِ
ِ
ِ
ِ
ًَو َز ُط َىل ُه َف َق ْد َف َاش َف ْى ًشا َع ِظيما
ُ ْ
َ ُ َّ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
َّ
ْ  َفئ َّن َؤ:َؤ َّما َب ْع ُد
ُ ص َد َق ْال َح ِد ًْ ِث ل َخ
 َو َش َّس لْا ُم ْى ِز،هللا َعل ْي ِه َو َطل َم
 وخير الهد ِي هدي محم ٍد صلى،هللا
اب
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ ٌ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ
َّ
. ومل ضالل ٍت ِفي الى ِاز، ومل ِبدع ٍت ضاللت، ومل محدز ٍت ِبدعت،محدزاتها
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:

ٌ الص َد َق ُت ُب ْس َه
ٌ الص َال ُة ُه
َّ ان َو
َّ ىز َو
َّ َو
الص ْب ُر ِض َيا ٌء

“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.
110

ْ ْ ّ َ َ ۤ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ
َ َُ
 ؤق ْى ُى ق ْى ِلي.الرل ِس ال َح ِن ْي ِم
ِ ًبازك هللا ِلي ولنم ِفي القسآ ِن الع ِظي ِم و هفع ِني و ِإًالم ِبما ِفي ِه ِمن لْا
ِ اث و
ْ
َ
َ ٰه َرا َو َؤ ْط َخ ْؼف ُس
ْ  َف.هللا لي َو َل ُن ْم َو ل َظائس ْاْلُ ْظلم ْي َن م ْن ُم ّل َذ ْهب
َّ  إ َّه ُه ُه َى الؼ ُف ْى ُز،اط َخ ْؼ ِف ُس ْو ُه
.الس ِح ْي ُم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
KHUTBAH KEDUA

َ
ََ
ُ  َؤ ْش َه ُد َؤ ْن َال إ ٰل َه إ َّال.اّلِل
ُ َّ ْال َح ْم ُد َّّلِل َّالري َه َد َاها ل َه َرا َو َما ُل َّىا ل َن ْه َخد َي َل ْىَال َؤ ْن َه َد َاها
هللا َو ْح َد ُه الش ِسْي َو ل ُه
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُ.َو َؤ ْش َه ُد َؤ َّن ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َز ُط ْى ُله
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)
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bersabda:

Rosululloh

َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ َ ً َّ
اعا ِإال َج َّد َد
"ما ِمن مظ ِل ٍم وال مظ ِلم ٍت ًصاب ِبم ِصيب ٍت فيرلسها وِإن طاى عهدها فيح ِدر ِلر ِلو اط ِترج
َّ ُ
اّلِل َل ُه ِع ْى َد َذ ِل َو َف َإ ْع َط ُاه م ْث َل َؤ ْجس َها ًَ ْى َم ُؤص َ
يب ِب َها"
ِ
ِ
ِ
“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.

َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ ْ َ َ َ َّ ّ َ ُّ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُّ َ
ّ َ
صل ْىا َعل ْي ِه َو َط ِل ُم ْىا ح ْظ ِل ْي ًما.
إن هللا ومآل ِئنخه ًصلىن على الى ِب ِي ًأًـها ال ِرًن ؤمىىا
َ
َ
َ
َ َّ ُ َّ َ َ
ُ َ َّ َ َ ّ َّ
صل ْي َذ َعلى ِإ ْب َس ِاه ْي َم َو َعلى ِآى ِإ ْب َس ِاه ْي َم ِإ َّه َو َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
ص ِ ّل َعلى ُم َح َّم ٍد َو َعلى ِآى محم ٍد لما
اللهم
َ
َ
ْ
َ
َو َبا ِز ْك َعلى ُم َح َّم ٍد َو َع َلى ِآى ُم َح َّم ٍد ل َما َب َازل َذ َعلى ِإ ْب َس ِاه ْي َم َو َع َلى ِآى ِإ ْب َس ِاه ْي َم ِإ َّه َو َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
َ َّ ُ َّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
َ
َ
ْ
اثِ ،إ َّه َو َط ِم ْي ٌع ق ِسْي ٌب
ى
م
لْا
اث لْاحي ِاء ِمنهم و
ِ
اث واْلؤ ِم ِىين واْلؤ ِمى ِ
اللهم اػ ِفس ِللمظ ِل ِمين واْلظ ِلم ِ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُمج ْي ُب َّ
الد ْع َىاثَ .زَّب َىا َظ َل ْم َىا َؤ ْه ُف َظ َىا َوإ ْن ل ْم ح ْؼف ْس ل َىا َو َج ْس َح ْم َىا ل َىه َىه َّن م َن ال َخاطس َ
ينَ .زَّب َىا ِإ َّه َىا َآم َّىا
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ِ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ّ ْ َ َّ َ ّ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ
لْا ْب َساز َّ َ .بىاَ
فاػ ِفس لىا ذهىبىا و ِقىا عراب الى ِاز .زبىا فاػ ِفس لىا ذهىبىا ول ِفس عىا ط ِيئا ِجىا وجىفىا مع
ِ ز
ْ
اػف ْس لي َول َىال َد َّي َول ْل ُم ْؤمى َين ًَ ْى َم ًَ ُق ُ
ىم ْالح َظ ُ
اب.
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ ِ
ٌ
َّ َ ْ
ًن َط َب ُق َىها ب ْاِل ًَمان َوَال َج ْج َع ْل في ُق ُلىب َىا ػ اال ل َّلر َ
اػف ْس َل َىا َوِل ْخ َىاه َىا َّالر َ
ًن َآم ُىىا َزَّب َىا ِإ َّه َو َز ُءو ٌ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ
َزبىا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
يمَ .زَّب َىا َال ُجص ْغ ُق ُل َىب َىا َب ْع َد إ ْذ َه َد ًْ َد َىا َو َه ْب َل َىا م ْن َل ُد ْه َو َز ْح َم ًت إ َّه َو َؤ ْه َذ ْال َى َّه ُ
َز ِح ٌ
ابَ .زَّب َىا ِآج َىا ِم ْن ل ُده َو
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ َ
َ
َ
َ
ْ ْ
ُ
ً
َ َ َ
َز ْح َمت َو َه ِ ّي ْئ ل َىا ِم ْن ؤ ْم ِسها َزش ًداَ .زَّب َىا َه ْب ل َىا ِم ْن ؤ ْش َو ِاج َىا َوذ ِّزَّيا ِج َىا ق َّسة ؤ ْع ُي ٍن َوا ْج َعل َىا ِلل ُم َّخ ِق َين ِإ َم ًاماَ .زَّب َىا
َ
ْ
َ
الىازُ .ط ْب َح َ
َ
ُّ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ َ َّ
ان َ ِزّب َو َز ِ ّب ال ِع َّص ِة َع َّما ًَ ِص ُفىنَ .و َطال ٌم
آ ِجىا ِفي الدهيا حظىت و ِفي ْلا ِخس ِة حظىت و ِقىا عراب ِ
ْ َ
َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ّلِل َز ِ ّب ال َع ِاْل َين.
على اْل ْسط ِلين .والح ْمد ِ ِ
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KEHIDUPAN SEMENTARA YANG HARUS PENUH MAKNA

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ ْش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ًََُّمدا
َ ْ ْ َُّوَم ْنَّي،
َُّعْْ ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّاتَّ ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ْم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذي َّتَ َسآءَلُْو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ِ ًَّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واْألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيْا
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم
َُ َ
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ
َ ْ
ََ
ِ وي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفََّوًز
﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَماَّب ع ُد
ََُّّْ َدثٍَة
ُ َّوُكل،ا
ُ َّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،
ْ
َْ
ْ َ
ُ
َ َّ ََُّمد
ُ َ َ َْ َ َ
َ َُّْ َدثَاتُ َه
ٍ
ِ
.َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌب ْد َعة
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:

ۡ ُ َ َٓ
َ ۡ َ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
َۡ ُل
َّ
َ نُّز ۡحز َح
َ ُّف
ُ ور ُك ۡمُّيَ ۡو َمُّ ۡٱىلِ َيَٰ َمةُُِّّ َف َم
َ َۗ از
َ ِإَون َماُّثُ َو َّف ۡو َنُّأُ ُج
ُُّّو َما
ارُِّوأدخِوُّٱۡلن ُّةُّفلد
ُّ ُّع ِنُّٱنل
ُّت
ُِّ كُّنف ٖسُّذائِلةُّٱل َم ۡو
ُّ
ِ
ُ ۡ َ َ َّ ٓ َ ۡ ۡ َ َ َٰ ُ ل
ُّ١٨٥ُِّور
ُّ ُّمتَٰ ُعُّٱىغ ُر
ٱۡليوُّةُّٱدلنيُّاُّإَِّل
“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:

َ ُ ۡ َ ُ َ َ َ ّ َۡ
ۡ ۡ
ۡ ٓ
ُ َُّت
ُّ١٩ُِّيد
قُّذَٰل ِمُّماُّننتُّمِنه
ُِّ تُُّّب ِٱۡل
ُِّ تُّ َشه َر ُةُّٱل َم ۡو
ُّ َو َجا َء

“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:

َ َۡ َ َ َ ّ َ َ َ
َ
ۡ
ۡ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ُ َ َّ َ
َ َُّومنُّْأَ ۡع َر َض
َ ُشُّهُۥُّيَ ۡو َمُّ ۡٱىلِ َيَٰ َمةُِّأ ۡع
ُ ُ َن
ٓ ِ بُّل ِمُّحُشث
َٰ َ ِنُّأ ۡع
َٰ
َُّم
ُّر
ال
ك
ُُّّ
١٢٤
ُّ
َم
ُّو
نٗك
ُّض
ة
يش
ع
م
ُّ
ۥ
ُّ
ُّل
ن
إ
يُّف
ر
ِن
ذ
ُّن
ُّع
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ
ۡ
َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ۡ َ َ َٰ َ َ َ َ
ُ ََۡ
َ ُ ُّن
ٗ ص
َٰ َ ُُّوك َذَٰل َِمُّٱۡلَ ۡو َُّمُّث
ۖ الُّنذل ِمُّأتجمُّءايَٰجناُّفنصِ يجها
ُّ١٢٦ُّنَس
ُّ ُّك١٢٥ُّريا
وكد
ِ نتُّب
“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
ٰ أَقُ ْو ُل َّقَ ْوِِل.َّ َّالذ ْك ِر َّا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك َّاهللُ َِِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّالْ ُق َّْرﺁن َّالْ َعظْي ِم ََّو َّنَ َف َع ِِن ََّو َّإيَّا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْالۤي
ِ ََّف.ب
ِ وأَستَ غْ ِفرَّاهلل َِِّلَّولَ ُكمَّوَّلِسائِِرَّالْمسلِ ِم
.َّى َوَّالْغَ ُف ْوَُّرَّالرِحْي ُم
ُ َُّإِنو،ُاستَ غْف ُرْوه
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ٍ ْْيَّم ْنَّ ُك ِّلَّذَن
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِّ َّاَْلم ُدَّلِل ِوَّر
،َّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْن ََّالَّإِلَ َوَّإِالَّاهلل.
َ ْي ََّوَالَّعُ ْد َوا َنَّإِال
َْ َّعلَىَّالظالم
َْ ْي ََّوالْ َعافَّيَةَُّللْ ُمتق
َْ بَّالْ َعالَم
َْ
َ ْي
َ
ِِ
ِِ
ِ َ ََُّم ًد
: أَماَّبَ ْع ُد.َْجَعِ ْْي
ََّ ثَّر ْْحَ ًةَّلِلْ َعالَ ِم ْْي
ْ ص ْحِْ ِوَّأ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ َّو َعلَىَّآلو ََّو
َ اَّعْْ ُدهُ ََّور ُس ْولُوَُّالْ َمْْ عُ ْو
َ َوِِلَّالْصاْل ْْي

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 pundipundi 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:

ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ َ اَّوََتََّن
َّان
َ س ََّم ْن
َ َُّوالْ َعاجُز ََّم ْنَّأَتَْْ َعَّنَ ْف َسو،
َ َّى َو َاى
َ َّدا َنَّنَ ْف َسوُ ََّو َعم َلَّل َماَّبَ ْع َدَّالْ َم ْوت
َ َّعََّلىَّاهللَّاْأل ََم
ُ ِّاَلْ َكي
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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

ِ
ِ
َّ .اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
ِّ َِّعلَىَّالن
َ صلُّ ْو َن
َ ِبَّيَآيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإنَّاهللََّ َوَمآلئ َكتَوَُّي
ٍ ُ ىَّآل
َِ َّك
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
َّ.َّمْي ٌد
ََِّ ْحْي ٌد
ََّ ىَّآلَّإِبَْر ِاىْي َمَّإِن
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ّ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
ٍ ُ َّآل
َِ َّْحي ٌَّد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىََُّم ٍدَّو َعلى
.َّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل
ِ َّميب َّالد ْعو
ِ ََّسيع َّقَِري
ِ َ َّإِن،ات
ِ اتَّاْألَحي ِاءَِّمْنهم َّواْألَمو
ِ َات َّوالْم ْؤِمنِْي َّوالْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّ.ات
َْ اَلل ُهم َّا ْغفْر َّلْل ُم ْسلم
ٌ ْ ٌْ َ ك
ُ َ َْ ُ َ ْي ََّوالْ ُم ْسل َم
َ ُ ُْ ب
َ ْ َ ْ ُ َْ
ِ
َّ،َّالر ْش ِد
ُّ َّع ِزْْيََة
َ ىَّوالْ َع َف
َ َُّونَ ْسأَل،
َ َُّاَلل ُهم َّإِناَّنَ ْسأَل.اف ََّوالْغِ ََّن
َ ُاَلل ُهم َّإِناَّنَ ْسأَل
َ ك
َ َْك َّالث
َ ات َِِّف َّاْ َّألُُم ْور
َ ىَّوالت َُّق
َ ك َّا ْْلَُد
ِ
ِ
ِِ
ِ ََّرب نَاَّآتِن.
َّ.ابَّالنا ِر
ََّ اَّع َذ
َُّ ك
َ َِّش ْكَرَّنِ ْع َمت
َ َُونَ ْسأَل
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َْ كَّيَاَّأ َْر َح َمَّالراْح
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِِفَّاآلخَرِة
َ َاَِّفَّالدُّنْي
َ ْي
ِ
ِ
.ابَّالرِحَّْي ُم
َ َّعلَْي نَاَّإِن
َ َرب نَاَّتَ َقْ ْل َِّمناَّإِن
َ ب
َ ْكَّأَن
َ ْكَّأَن
ُ تَّالت و
ْ َُّوت.
َ تَّالسمْي ُعَّالْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاْلعزِة
َْ بَّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َِّْي ََّوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْْ َحا َن ََّرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َ ْ ْ َُّوَم ْنَّي،
َُّعْب ُدهََُّوَر ُس ْولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ْم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاََّّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُْو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ِ ً َّ﴿يا ََّّأَيُّها َّال ِذين َّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال.﴾واْألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم
َُ َ
ْ ُ َّ﴿ي.﴾َّسد ًيدا
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ
َ ْ
ََ
ِ أ َْعمالَ ُكمَّوي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَما َّب ع ُد
ََُّّم َدثٍَة
ُْ  ََّوُكل،َُّم َدثَاتُ َها
ُْ  ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّ َُّمَمد
ْ
َْ
ْ َ
ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ٍ
ِ
.َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌب ْد َعة
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:

َّ ح ۡ ُ ح َّ ۡ ح ّ ۡ ح َّ ح ُ ح ح ُ ح
٩ حَٰفِظون
إِها َنن هزۡلا ٱلِكر ِإَوها لۥ م

“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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ُ
ح ح
َٰ ض َّل إ ِ ۡح حدى َٰ ُه حما حف ُت حذ ّك حِر إ ِ ۡح حدى َٰ ُه حما ۡٱۡل ۡخ حر
٢٨٢ ى
ِ أن ت
“jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya .” (QS. alBaqoroh: 282)
Sehingga dalam ilmu mustolahul hadis untuk mengukur kuat tidaknya seorang
perowi hadis, maka tinjauannya adalah:

"Kuat hafalannya dan akurat tulisannya."

َّ َّاب
ٍَّ َطََّّ َّكَِّت
َُّ ضَّْب
ََّ َّو،
ََّ ص َّْد ٍَّر
ََّ َّط
َُّ ضَّْب
ََّ

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:

ُ ۡح
ۡ ح ح َٰ ح ۡ ح ح ُ ح ح
ححح
ح
ُّ
ُ
ح
ُ
ح
ُّ
ح
ّ
١٩٥ ي
ّٖ ِ ب مب
ّٖ ِ  بِن ِسان عر١٩٤  لَع قنبِك ِِلكون مِن ٱلموذِرِين١٩٣ هزل بِىِ ٱلروح ٱۡلمِي

“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:

ِ
ٍِ
ِ َّج ِْبيل
َّضا َنَّفَيُ َدا ِر ُسوَُّالْ ُق ْرآ َن
َ َّعلَْيوَّالس َالم يَلْ َقاهُ َِِّفَّ ُك ِّلَّلَْي لَةَّم ْن ََّرَم
َ ُ ْ َوَكا َن

“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,

ِ
ِ َّسوىَّالْ َف ِر
ِ ٍ
ِ َّاهلل َّصلىَّاهلل
ِ ول
ِ ت َِّمن َّرس
ِ ْ َْي َّقَ ْبل َّالظُّ ْه َِّر َّورْك َعت
ِ
َّْي َّبَ ْع َد
َ
َ َّعلَْيو ََّو َسل َم
َ ُ
َ
ُ َ ْ ُ َْحفظ
َ َّع ْشَر ََّرَك َعات
ََ
َ ْ ََّرْك َعت:
َ يضة
ِ ِ
ِْيَّقَبلَّالْغَ َد َّاة
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّوَرْك َعتَ ْْيَّبَ ْع َدَّالْع َشاء،
َ َّوَرْك َعتَ ْْيَّبَ ْع َدَّالْ َمغْ ِرب،
َ الظُّ ْه ِر
َ ْ ْ ََّوَرْك َعت،
“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
ََّ بَ َارَك َّاهللُ َِِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّالْ ُق َّْرﺁ ِن َّالْ َع ِظْي ِم
ٰ أَقُ ْو ُل َّقَ ْوِِل.َّ َّالذ ْك ِر َّا ْْلَ ِكْي ِم
َ ََّو َّنَ َف َع ِِن ََّو َّإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْالۤي
ِ ََّف.ب
ِ وأَستَ ْغ ِفرَّاهلل َِِّلَّولَ ُكمَّوَّلِسائِِرَّالْمسلِ ِم
.َّى َوَّالْغَ ُف ْوَُّرَّالرِحْي ُم
ُ َُّإِنو،ُاستَ ْغف ُرْوه
َْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ
ْ ٍ ْْيَّم ْنَّ ُك ِّلَّذَن
KHUTBAH KEDUA:

َِّل
َّ َِّو
ََّ ، ََّوَّأَ َّْش ََّه َُّد ََّّأَ َّْن َّالَّ ََّّإَِّلَََّو ََّّإِالَّ َّاهلل.ْي
َّ ْ َّعلََّى َّالظَّالِ ِم
ََّ ََّّعُ َّْدََّوا ََّن ََّّإِال
َّ  َََّّوََّال،ْي
َّ ْ ْي َََّّواَّلْ ََّع َّافََِّيََّة ََّّلَِّْل َُّمتَّ َِّق
َّ ْ العاَّلَ َِّم
ََّ َّ ب
َِّّ َّاَ َّْلَ َّْم َُّد ََّّلِلََِّّو َََّّر
َّ :َّأَماَّبَ ْع ُد,ْي
ََّْ حًََّةََّّلِلَّْ ََّعاَّلَ َِّم
َّ ِثَََّّر
ٍَّ اهللَََّّوََّر َُّس َّْوَّلَِِّوَّالَّْ ََّمْبَّ َُّع َّْو
َِّ َّوَّأَ َّْش ََّه َُّدََّّأَنََّّ ََُُّممَّ ًَّداَّ ََّعَّْب َُّد،
ََّ ْي
َّ ْ اْل
َِّ َّالص
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.

ِ
ِ
َّ .اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلَِّْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
ِّ َِّعلَىَّالن
َ صلُّ ْو َن
َ ِبَّيََيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي

ٍ ِ
ٍ ُ َاَللهمَّصلَّعل
َِ َّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
.ََّمْي ٌد
َ ِّ َ ُ
َ اَّصلْي
َْ ك
ّ ىَُّمَمد ََّو َعلَىَّآلَّ ُُمَمدَّ َك َم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ْ َْ

ٍ ُ َّآل
َِ َّحي ٌَّد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َّ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل

ُِ ََّسيع ََّّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ات َّاْألَحي ِاء َِّمْن هم َّواْألَمو
ِ َات َّوالْم ْؤِمنِْي َّوالْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّب
َْ اَلل ُهم َّا ْغف َّْر َّل ْل ُم ْسلم
ٌ ْ ٌَْ ك
ُ َ َْ ُ َ ْي ََّوالْ ُم ْسل َم
ُ ََّمْي
َ ْ َ ْ ُ َْ
ِ الد ْعو
.اف ََّوالْغِ ََن
َ ىَّوالْ َع َف
َ ُ اَلل ُهمَّإِناَّنَ ْسأَل.ات
َ ىَّوالتُّ َق
َ كَّا ْْلَُد
َ
ِ ُّ َّونَسأَلُكَّع ِزْْي َة،اَللهمَّإِناَّنَسَّأَلُكَّالثبات َِِّفَّاْألُموِر
ِ ِ ُ ك
ِِ كَّياَّأَرحمَّالر
َّ.ْي
ََّْ اح
َ َ َ ْ َ ُْ
َ َُّونَ ْسأَل،
َ َ َ ْ
ُ
َ َّالر ْشد
َ َ ْ َ َ َّش ْكَرَّن ْع َمت
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَةً ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَةً ََّوِِفَّاآلخَرِة
َ َاَِّفَّالدُّنْي

ِ
ِ
.ابَّالرِحْي ُم
َ َّعلَْي نَاَّإِن
َ َرب نَاَّتَ َقب ْل َِّمناَّإِن
َ ب
َ ْكَّأَن
َ ْكََّّأَن
ُ تَّالت و
ْ َُّوت.
َ تَّالسمْي ُعَّالْ َعلْي ُم

ِ
ِ ِّ كَّر
ِ
َّْي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاْلعزِة
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
ِ ْ َّو
ِ ِّ هللَّر
.ْي
َْ بَّاْ َلعلَم
َ َِّاْلَ ْم ُد
َ
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MERAYAKAN TAHUN BARU

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَامن يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت غْفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَنْالَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ ﴿يَا أَيُّ َها الن
﴾َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا

ِ
ِ  ﴿ي.﴾﴿يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
﴾يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ

ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
،ٌ  َوُك َّل ُُْم َدثٍَ بِ ْد َع، َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها،ي ُُمَ َّم ٍد
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
.ضالَلٍَ ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌ َضالَل
َ َوُك َّل بِ ْد َع

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 orangorang 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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ِ
ِ
ِ ْ َكا َن ِألَى ِل
ٍ
ِ اىلِيَِّ ي وم
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم الْ َم ِدينَ َ قَ َال َكا َن
ْ
ُّ ِان ِِف ُك ِّل َسنَ يَلْ َعبُو َن في ِه َما فَلَ َّما قَد َم الن
َ َِّب
َ ْ َ َاْل
ِ لَ ُكم ي وم
َض َحى
ْ ان تَلْ َعبُو َن فِي ِه َما َوقَ ْد أَبْ َدلَ ُك ْم اللَّوُ ِبِِ َما َخْي ًرا ِمْن ُه َما يَ ْوَم الْ ِفطْ ِر َويَ ْوَم ْاأل
ََْ ْ
“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,

ِ لَتتَّبِع َّن سنن الَّ ِذين ِمن قَبلِ ُكم ِشب را بِ ِش ٍْب وِذر
 قُلْنَا يَا. وى ْم
ٍّ ض
َ اعا بِذ َر ٍاع َح ََّّت لَ ْو َد َخلُوا ِِف ُج ْح ِر
ً َ َ ْ ًْ ْ ْ ْ َ َ ََ ُ َ
ُ ب الَتَّبَ ْعتُ ُم
ِ َ رس
َّص َارى قَ َال فَ َم ْن
َ ول اللَّو آلْيَ ُه
َ ود َوالن
َُ
“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:

َم ْن تَ َشبَّ َو بَِق ْوٍم فَ ُه َو ِمْن ُه ْم

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِّ هلل ر
: أََّما بَ ْعد,ْي
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّالم
َْ ْي َوالْ َعاقبَ ُ للْ ُمتَّق
َْ ب الْ َعالَم
َ اَْلَ ْم ُد
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:

ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْسالَِم الْ َم ْرِء تَ ْرُكوُ َما الَ يَ ْعنِ ِيو

“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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد َِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد َِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ب
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء منْ ُه ْم َواْأل َْم َوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب ُمْي
ِ َّعو
ك
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْأل ُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.ات
َ َك الثَّب
َ ْ الد
ِ ُّ َ ع ِزْْي
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َ
َ ُ َونَ ْسأَل،الر ْشد
َْ الراَح
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.الس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم
َّ ت
َ  َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن.اب النَّا ِر
َ َّْك أَن
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ً َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ً َوقنَا َع َذ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ َّ َّك أَنْت الت ََّّواب
ِ
ْي
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ َ ب َعلَْي نَا إِن
ُ
ُ الرحْي ُم
ْ َُوت
َ َ ِّسْب َحا َن َرب.
ِ ْو
ِ ِّ هلل ر
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َ ِاْلَ ْم ُد
َ
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RENUNGAN PERGANTIAN TAHUN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَامن يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَنْالَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين آ َمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ًث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َساء
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُِ ْْ اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ
،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثٍَة بِ ْد َعة، َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها،ي ُُمَ َّم ٍد
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ َوُك َّل بِ ْد َعة

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:

ِ اب َغ ًدا أَ ْن ُُت
ِ
ِ  فَِإنَّوُ أ َْىو ُن ِِف ا ْْلِس،وزنُوا
اسبُوا
َ ُ َوِزنُوا أَنْ ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ت،اسبُوا
َ
َ ََحاسبُوا أَنْ ُف َس ُك ْم قَ ْب َل أَ ْن ُُت
َ
َ
أَنْ ُف َس ُك ُم الْيَ ْوَم

“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 َنا َخلَ ۡل
َ ۡ َ ۡ جٱ
٥٦ ون
ِ ۡلو وٱ ِۡلنس إَِّل ِِلَعتد
ِ

“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:

السبِْي ِل
َّ ب أ َْو َعابُِر
َ ُك ْن ِِف الدُّنْيَا َكأَن
ٌ َّْك َغ ِري

“Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau musafir yang numpang lewat”.
Dalam hadis riwayat Imam al-Bukhori, Ibnu Umar
berkata:

ِ ِالصباح وإِذَا أَصبحت فَ َال تَنْت ِظر الْمساء وخ ْذ ِمن ِص َّحت
ِ
ك
َ ِك َوِم ْن َحيَات
َ ك ل َمَر ِض
َ
َ ْ َْ
َ إِذَا أ َْم َسْي
ْ َُ َ ََ ْ َ
َ َ ََّ ت فَ َال تَنْتَظ ْر
ِ
ك
َ ِل َم ْوت

“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:

َخْي ُرُك ْم َم ْن طَ َال عُ ْم ُرهُ َو َح ُس َن َع َملُو

“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:

ُّ َ
ُ ٌ َ َ ۡ َ ٓ َ ۡ َ َ ۡ ِ َٰ َش َش ۡه ٗرا ِف ن َِتَٰب ٱّللِ يَ ۡو َم َخلَ َق ٱلس َم َٰ َو
َ لش ُهور ع
َ َ ِيد ٱّللِ ٱ ۡث َيا َع
إِن عِدة ٱ
ٞۚ ت َوٱۡلۡرض نِيها أربعث ح ُرم
ِ
ِ
ِ
ْ ۡ َ َ َ َ ۡ ُ ّ َ َٰ َ
ُ َ
ُ
مٞۚ ۡ م فَل تظل ُِهوا فِي ِهو أىف َسكٞۚ ُ ِ ِيو ٱلل ّي
ذل ِم ٱل
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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 :

َََ
ُ ََٓ َ َ ََ َ
ُ ۡ ّ َ ُ َۡ ََ
ُ
ُ
ُ
٣٧ ..أو لم جع ِهركم نا حخذنر فِيًِ نو حذنر وجاءكم ٱنلذِير

“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:

ِ
َّ أ َْع َذ َر اللَّوُ إِ َل ْام ِر ٍئ أ
ًِّي َسنَة
َ َجلَوُ َح َّّت بَلَّغَوُ ست
َ َخَر أ

“ 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:

ۡ َ ْ
ُ َ ۡ َ ُ َٰ َ َٰ َ
ُ
ُ
َ ۡرض أُعِد ۡت ل ِۡل ُهخ ِل
١٣٣ ني
َو َسارِ ُع ٓوا إ ِ ََٰل َنغ ِف َرة ٖ ّنِو ر ّبِك ۡم َو َجي ٍث َع ۡرض َها ٱلسموت وٱۡل

“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 :

ِ
ٍ َْاِ ْغتَنِ ْم َخَْ ًسا قَ ْبل َخ
ك
َ َك َو ِغن
َ ك قَ ْب َل ُشغْل
َ اك قَ ْب َل فَ ْق ِرَك َوفَ َرا َغ
َ ك قَ ْب َل َس َق ِم
َ َك َو ِص َّحت
َ ك قَ ْب َل َىَرِم
َ َ َشبَاب:س
َ
ك
َ ِك قَ ْب َل َم ْوت
َ ََو َحيَات

“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِِ
ِ ب
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن
َ ْي َوأَ ْش َه ُد أََّال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري
َْ ي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال َم
َْ العالَم
َ ِّ اَ ْْلَ ْم ُد للَّو َر
:َمابَ ْع ُد
َّ  أ.صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ ُُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو

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 acaraacara 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:

َ ُ َ
ُ ََۡ َ ْ ُ ْ َُ َ َ
ۡ يظ ۡر َج ۡفس نا كَد َن
ُ ّلل َخت
َ ّلل إن ٱ
َ ج ل َِغد َوٱت ُلوا ْ ٱ
َ ي َأ ُّح
َٰٓ َ
١٨ ي ُۢ ة ِ َها ت ۡع َهلون
ۡل
و
ّلل
ٱ
وا
ل
ت
ٱ
وا
ي
ان
ء
ِيو
َّل
ٱ
ا
ه
ٖٖۖ
ِ ٞۚ
ِ

“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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّك ََِسيْ قَ ِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ب
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْم َوات
ُ َ َْ ُ َ ي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
ِ َّعو
.ات
َ ْ الد
،الر ْش ِد
ُّ ك َع ِزْْيََة
َ ك ا ْْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْألُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
َ َك الثَّب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
 َربَّنَا.اب النَّا ِر
َ َُونَ ْسأَل
َْ الراَح
َ  َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ.ي
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُْ الْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ِّ ُسْب َحا َن َرب.
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َدةٍ وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ًث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َساء
ُ ﴿يَا أَيُّ َها الن
﴾َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ ﴿ي.﴾﴿يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
﴾يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
 َوُك َّل ُُْم َدثٍَة، َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر ُُْم َدثَاتُ َها، ي ُُمَ َّم ٍد
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌبِ ْد َعة
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 ْْلَع
ْ٢٣٨ّْْلِلِْقٌَِٰتِني
ِ ىْوقِمِا
ْ سط
ْ ِتْوْٱلصنِْةْٱل
ِْ َٰ ٱلصنو
ْ حَٰفِظ

“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:

ِْ بُِِن
َّ الص َال ِة َوإِيتَ ِاء
ٍ َْاْل ْس َالمُ َعلَى َخ
َّ س َش َه َاد ِة أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال اهللُ َوأ
ص ْوِم
ْ الزَك ِاة َو
ُ َن ُُمَ َّم ًدا َر ُس
َّ ول اهللِ َوإِقَ ِام
َ اْلَ ِّج َو
َ

ضا َن
َ َرَم

“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:

ٓ ُ َّ
َّ
ۡ ۡ ۠ ٓ َّ
َّ ْنْوأقِه
ٓ ٱلصن َِٰةْْ ِِل ِۡكر
ْ١٤ْي
ْ ْنْأًا
ْٓ ِ ًِإ
ِ ْ ِ ٱّلِلَْلْإِلٍَْٰإَِلْأًاْفْٱع ُبد
ِ

“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:

َّ
ّ ّۡ
ُ
ُ
ْ٥ْْٱِلِييَْْ ۡهْعيْصَلت ِ ُِ ۡهْساَِن٤ْفِ ۡيلْْم ِن ُىصن ِني

“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:

َّ
ۡ ۡ
ُ ُۡۡ
ۡ ُ
ْ٢ِْْفْصَلت ِ ُِ ۡهْخَٰشِ ُعِن
ِ ٱِلِييَْْه١ْْق ْدْأفنحْٱلىؤوٌِِن

“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 :

ُ ٓ ُۡ
ۡ ٓ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ ۡ
َّ ْ ٱلصن َِٰةْ ْإ َّن
َّ ْ ب ْوأقِه
ُ ك
َٰ ٌۡ ٱلصن َِٰةْ ْت
ِ ل ْوا ْأ
ُْۗب
ٱّلِلِ ْأ
ْ ْ َه ْع ِي ْٱمف ۡحشاءِْ ْوْٱل ُىٌك ِْر ْوِلِك ُر
ْ ٱت
ِ ِْ َٰوِح ْإِ َۡلك ْوِي ْٱمكِت
ِ
َّ
ْ٤٥ْٱّلِلْي ۡعن ُهْواْت ۡصٌ ُعِن
ُْ ْو
“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
.الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ ْغ ِف ُرْوه
َْ َستَ ْغف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ
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KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِِ
ِ
 أَ ْش َه ُد أَ ْن َال إِلَ َو إَِّال اهلل َو ْح َدهُ َال.ْي
ِّ اَْلَ ْم ُد لِلَِّو َر
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّالم
َْ ْي َوالْ َعاقبَةُ للْ ُمتَّق
َْ ب الْ َعالَم
: أ ََّما بَ ْع ُد.ُ َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو،ك لَو
َ َْش ِري

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:

الصالَِة
َّ ْي الش ِّْرِك َوالْ ُك ْف ِر تَ ْرَك
َّ ْي
َْ َالر ُج ِل َوب
َْ َإِ َّن ب

“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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد ََِميْ ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّك ََِسيع قَ ِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
ب
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء منْ ُه ْم َواْأل َْم َوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
ِ َّعو
.اف َوالْغِ ََن
َ ك ا ْلَُدى َوالت َُّقى َوالْ َع َف
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.ات
َ ْ الد
ِ
ِ
ِ
.الس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم
َّ ت
َ  َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن.اب النَّا ِر
َ َّْك أَن
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ َّ َّك أَنْت الت ََّّواب
ِ
ْي
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ َ ب َعلَْي نَا إِن
ُ
ْ َُوت
َ َ ِّ ُسْب َحا َن َرب.الرحْي ُم
ِ ْو
ِ ِّ هلل ر
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َ ِاْلَ ْم ُد
َ
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TIGA HAL YANG DIRIDHOI ALLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ َّ
ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمْن ها زوجها وب
ِ
ِ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
َ ٍ َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَ ْف
ًً ث مْن ُه َما ر َجاالً َكث ًًريا َون َسا
ُ يَا أَيُّ َها الن
َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآ ًَلُْو َن بِِو َواْأل َْر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيبًا
ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُْ
َ َ
َصل ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم َويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهلل
َ ْ
ََ
ِ
يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ ْ  فَِإ َّن أَص َد َق:أ ََّما ب ع ُد
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر
ْ
َْ
ُ َاْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan dengan lafadz yang semakna
dari jalan sahabat Abu Hurairoh dari Nabi bahwa beliau bersabda,

ِصموا ِِبب ِل اهلل
ِ
ِ
َ  فَيَ ْر،ضى لَ ُك ْم ثَالَثًا َويَ ْكَرهُ لَ ُك ْم ثَالَثًا
َ إِ َّن اهللَ يَ ْر
َْ ُ َضى لَ ُك ْم أَ ْن تَ ْعبُ ُدوهُ َوالَ تُ ْش ِرُكوا بِو َشْيئًا َوأَ ْن تَ ْعت
ِ
ِ
ِ
َّ
اع َة الْ َم ِال
ُّ يل َوقَ َال َوَكثْ َرَة
َ ِالس َؤ ِال َوإ
َض
َ ََج ًيعا َوالَ تَ َفَّرقُوا َوأَ ْن تُنَاص ُحوا َم ْن َوالهُ اهللُ أ َْمَرُك ْم؛ َويَ ْكَرهُ لَ ُك ْم ق

“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:

ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ ۡ ِ ۡ َ َٰ َ
ُ ۡ كم ّم ِۡن إ َلَٰه َغ
ۡي ُه
يقوم ٱعتدوا ٱّلل ما ل
ٍ ِ

“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:

َ
ۡ َ َ
ۡ َ َ
ُۡ ُ ُ
َ َ َ
َ َ ُ ُّ ُ َ ۡ َ
َ ٱّللِ َو
 َوأ ۡح َس ُنٞنت ۡم تؤم ُِنون ة ِٱّللِ َوٱۡلَ ۡو ِم ٱٓأۡلخ ِِر ذَٰل ِك خ ۡۡي
ٱلر ُسو ِل إِن ل
فإِن ت َنَٰ َزع ُت ۡم ِِف َشءٖ فردوه إَِل
َۡ ا
٥٩ تأوِيًل

“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 :

َ َ َ ۡ ْ ُ ُ َ َ َ َََ ََ
ُ ۡ ۡ ٓ
َٰوما تفرق ٱَّلِين أوتوا ٱلمِت
٤ ب إَِّل ِم ۢن َب ۡع ِد َما َجا َءت ُه ُم ٱۡلَ ّي ِ َنث

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات و
أَقُ ْو ُل قَ ْوِِل ٰى َذا. الذ ْك ِر ا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم ِِف الْ ُق ْرﺁن الْ َعظْي ِم َو نَ َف َع ِِن َو إيَّا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْْي ِم ْن ُك ِّل ذَن
الرِحْي ُم
َّ  إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُر اهللَ ِِل َولَ ُك ْم َو ل َسائ ِر الْ ُم ْسلم
ْ َ ف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ََْنم َده ونَسَتعِي نُو ونَسَت ْغ ِفره ونَعوذُ ب،هلل
ِ ِاْلم َد
َاهلل ِم ْن ُشُرْوِر أَنْ ُف ِسَنا َوِم ْن َسيِّئاَ ِت أ َْع َمالَِنا َم ْن يَ ْه ِد ِه اهللُ فَال
ْ َْ إِ َّن
ْ ُ َ ُُ ْ َ ُ ْ ْ َ ُ َ
ِ ضل لَو ومن ي
ِ
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
ْ ُ ْ َ َ ُ َّ ِ ُم
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِٰل َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُي لَو
َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُده
َ ضل ْل فَالَ َىاد
.ُ َوَر ُس ْولُو:أ ََّما بَ ْع ُد

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

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّّي يَآيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمِئئ َكتَوُ ي
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
 َوبَا ِرْك.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َعلَى ُُمَ َّمد َو َع
ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر لْل ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَا ً مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ب َُمْي
َ ْ ب الد
،الر ْش ِد
ُّ ك َع ِزْْيََة
َ ك ا ْْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْألُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
َ َك الثَّب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
 َربَّنَا.ب النَّا ِر
َ َُونَ ْسأَل
َْ الراَح
َ  َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذا.ْي
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ َّ َّك أَنْت
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ب َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
َ َ تَ َقبَّ ْل منَّا إِن
ُ ت الت ََّّو
ْ ُ َوت.السمْي ُع الْ َعلْي ُم
ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِْي َوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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KEUTAMAAN BULAN MUHARROM

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
َّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اْلم َدَِّ ِ
ات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَالََّ
هلل َْ
ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن ُ ُ ْ
إِنَّ َْ ْ
ََ
ضلَّلَوَّ،ومنَّي ْ ِ
ِ
َّى ِاد ََّ
َّ،وأَ ْش َه ُدَّأَن ُ
َّ،وأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّالَ َ
َّش ِريْ َ
َُّمَمداً َ
ضل ْلَّفَالَ َ
َّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّوُ
ُم ُ َ َ ْ ُ
كَّلَوُ َ
يَّلَوُ َ
ِ
ِِ
َّم ْسلِ ُمو ََّن.
َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنْتُ ْم ُ
َّآمنُواَّات ُقواَّاهللَ َ
ين َ
يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ
ِ
س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمْن هاَّزوجهاَّوبث َِّمْن هماَّ ِرجاالًَّ َكثِري َّ ِ
ِ
اءَّ
يَاَّأَيُّ َهاَّالن َُّ
اَّرب ُك ْم َّالذ َ
َُ َ
َ َ َ َ َْ َ َ ََ
ًَ
يَّخلَ َق ُك ْم َّم ْن َّنَ ْف ٍ َ
اس َّات ُقو َ
اَّون َس ً
ِ
ِ
َّعلَْي ُك ْم ََّرقِيبًا.
َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُْو َنَّبِو ََّواْأل َْر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن َ
ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوالً ِ
صلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم ََّويَغْ ِف ْر َّلَ ُك ْم َّذُنُوبَ ُك ْم ََّوَم ْن َّيُ ِط ْع َّاهللََّ
َ َُ
َّسد ًيداَّ.يُ ْ
َ َ
ْ َ
ََ
ورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز ِ
يما
ْ َ
ََ ُ ُ
اَّعظ ً
َّاهللَّ،وخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْد َّ ٍ
ث َّكِتَاب ِ
أَماَّب ع ُدَّ:فَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي ِ
َُّم َدثٍَةَّ
اَّ،وُكل ُْ
َّ،و َشر َّاْأل ُُم ْوِر ُْ
ْ
َْ
َ ْ
ُ
ي َّ ُُمَمد َّ َ
َ َ َْ َ َ ُ
َُّم َدثَاتُ َه َ
ٍ
ِ
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر.
َّ،وُكل َ
َّ،وُكلَّبِ ْد َعة َ
َّضالَلَةٌ َ
ب ْد َعةٌ َ
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Syari‘at Islam telah menjelaskan tentang kemuliaan dan keagungan yang ada
pada bulan-bulan harom. Alloh berfirman :

ِ
ت ََّّوٱألََّر َّ ِ
ِ
اَِّف َّكِ َٰتَ ِ ِ
ِ
هر ِ
كَّ
َّش َّ
ُّهوَِّر َّعِ َند َّٱلل َِّو َّٱثنَا َّ َع َشَر َ
َّح ُرمََٰ َّ .ذل َ
َّخلَ َق َّٱلس ََٰم ََٰو َّ َ َ
ب َّٱلل َّو َّيََّوَم َ
َّإِن َّعدةَ َّٱلش ُ
ض َّم َنهاَّأَربَ َعةٌ ُ
ِّينَّٱل َقيِّ َُّمَّفَ َالَّتَظلِ ُمواَّْفِي ِهنَّأَن ُف َس ُكم
ٱلد َُّ
“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 :

ضََّر َّال ِذيَّ
ات َّذُو َّالْ َق ْع َد َِّة َّ َوذُو َّا ْْلِج َِّة َّ َوالْ ُم َحرَُّم َّ َوَر َج َُّ
السنَ َّةَُّاثْنَا َّ َع َشََّر َّ َش ْه ًرا َّ ِمنْ َها َّأ َْربَ َع َّةٌَّ ُح ُرٌَّم َّثََالثََّةٌَّ ُمتَ َوالِيَ ٌَّ
ب َّ ُم َ

ادىَّ َو َش ْعبَا َنَّ
يََّّ ُُجَ َ
بَ َْ

“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:

َّضا ََّنَّ َش ْه َُّرَّاهللَّالْ ُم َحرِم
َِّ َالصي
ِّ َّض َُّل
َ امَّبَ ْع ََّدَّ َرَم
َ ْأَف

“Sebaik-baik puasa setelah Romadhon adalah puasa di bulan Alloh, bulan
Muharrom.” (HR. Muslim)
Dari Ibnu Abbas

, ia mengatakan:

َّامَّيَ ْوٍَّم
ََّ اهللَُّ َعلَْي َِّوَّ َو َسل ََّمَّيَتَ َحرىَّ ِصَي
َّ َّصلى
َّ ِتَّالن
َُّ ْضا ََّنَّ–َّ َم َارأَي
َّ ِ اش ْوَراءَّ َوَى َذاَّالش ْه َُّرَّ–َّيَ ْع
ُ اَلْيَ ْوََّمَّيَ ْوَُّمَّ َع
َ نَّ َش ْه َُّرَّ َرَم
َ َّب
ِْ اهللَُّ َعلَىَّ َغ
.ريَِّهَّاِالََّّ َى َذا
َّ َُّفَضلََّو
“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)

138

Kedua: Puasa ‘Asyuro, yaitu puasa tanggal 10 Muharrom.
Dari Abu Qotadah al-Anshori , ia mengatakan :

ِ ِ َّسئِ َّلَّع َّن
ََّ اش ْوَر َّاءََّفَ َق
ًَّ َكف َارَّةَُّ َسنََّة:ال
ُ ص ْوَّمَّيَ ْوَّمَّ َع
َ َْ َ ُ

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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِّ ات َّو
ََّّى َذا
َٰ أَقُ ْو ُل َّقَ ْوِِل.َّ َّالذ ْك ِر َّا ْْلَ ِكْي ِم
َ َبَ َارَك َّاهللَُِِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّالْ ُق َّْرﺁن َّالْ َعظْي ِم ََّو َّنَ َف َع ِِن ََّو َّإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْالۤي
ِ وأ
ِ ِ
ِِ
ٍ ْي َِّم ْنَّ ُك ِّلَّذَن
.َّى َوَّالْغَ ُف ْوُرَّالرِحْي ُم
َُّ َُّإِنو،ُاستَ غْ ِف ُرْوه
َْ َستَ غْف ُرَّاهللَ َِِّل ََّولَ ُك ْم ََّوَّل َسائ ِرَّالْ ُم ْسلم
ْ ََّف.ب
ْ َ

KHUTBAH KEDUA:

ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِّ َّاَْلم ُدَّلِل ِوَّر
،َّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْن ََّالَّإِلَ َوَّإِالَّاهلل.
َ ي ََّوَالَّعُ ْد َوا َنَّإِال
َْ َّعلَىَّالظالم
َْ ي ََّوالْ َعافَّيَةَُّللْ ُمتق
َْ بَّالْ َعالَم
َْ
َ ي
َ
ِِ
ِِ
ِ ِ
ِ
َّ : أَماَّبَ ْع ُد.َُجَعِ ْي
ْ ص ْحبِ ِوَّأ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ثَّر ْْحَةًَّللْ َعالَم ْي ََّو َعلَىَّآلو ََّو
َ َُّمَم ًداَّ َعْب ُدهُ ََّور ُس ْولُوَُّالْ َمْب عُ ْو
َ َوِِلَّالْصاْل ْي

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

ِ
ِ
اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًماَّ .
اَّصلُّ ْو َ
َّعلَىَّالنِ ِّ
صلُّ ْو َن َ
بَّيَآيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنَُّْو َ
إنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّيُ َ
ىَّآل ُ ٍ
ْحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن ََّ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ََّمْي ٌد.
َّص ِّل َ
اَّصلْي َ
كَّ َ ْ
َُّمَمدَّ َك َم ّ
اَلل ُهم َ
ت َ َْ ْ َ َ
َّعلَ ُ َ
َْ ْ َ
َّآل ُ ٍ
َّْحي ٌد َِ
َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن َ ِ
تَّ َعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلى ِ
ََّمْي ٌد.
َوبَا ِرْك َ
َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك َ
ك َْ
لى َْ ْ َ
َْ ْ َ َ َ
َّعلَ ُ َ َ
ََّسيعَّقَ ِري َّ ِ
اتَّ،إِن َ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
بَّالد ْعَو َِّ
ات
َحيَ ِاء َِّمْن ُه ْم ََّواْأل َْمَو َِّ
ي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن َْ
اَلل ُهمَّا ْغفْرَّللْ ُم ْسلم َْ
ي ََّوالْ ُم ْؤمَناتَّاْأل ْ
ك َ ٌْ ْ ٌ
ب َُمْي ُ
اف ََّوالْغِ َن.
ىَّوالْ َع َف َ
اَلل َُّهمَّإِناَّنَ ْسأَلُ َ
ىَّوالتُّ َق َ
كَّا ْْلَُد َ
اَللهمَّإِناَّنَسأَلُكَّالثبات َِِّفَّاْألُموِرَّ،ونَسأَلُكَّع ِزْْي َة ُّ ِ
ِِ
يَّ.
ك ُ
ُْ َ ْ َ َ َ
َّش ْكَرَّنِ ْع َمتِ َ
َّ،ونَ ْسأَلُ َ
ك ََّّيَاَّأ َْر َح َمَّالراْح َْ
ْ َ َ َ
ُ
َّالر ْشد َ
ِ
ِ
َرب نَاَّآتِنَ ِ
ابَّالنا ِرَّ.
اَّح ََّ
َّح َسنَ ًة ََّوقنَ َ
اَّع َذ َ
سنَ ًة ََّوِِفَّاآلخَرِة َ
اَِّفَّالدُّنْيَ َ
ِ
ِ
ابَّالرِحْي ُم.
َّعلَْي نَاَّإِن َ
َرب نَاَّتَ َقب ْل َِّمناَّإِن َ
ب َ
كَّأَنْ َ
كَّأَنْ َ
تَّالت و ُ
َّ.وتُ ْ
تَّالسمْي ُعَّالْ َعلْي ُم َ
بَّاْلعِزِةَّعماَّي ِ
َّعلَىَّاْمل ْر َسلِ ََّْ
ي
ص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
ك ََّر ِّ
ُسْب َحا َن ََّربِّ َ
َ
َ َ
ُ
وْ ِ
هللَّر ِّ ِ
ي.
بَّاْ َلعلَم َْ
اْلَ ْم ُدَِّ َ
َ
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COBAAN HlDUP ADALAH lSYARAT CINTA DARI ALLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ْ ْ َُّوَم ْنَّي،
َُُّمَمداًَّ َعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ْم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُْو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ِ ًَّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واْألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم
َُ َ
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ َ
َ َْ َ
ً َ ْ َْ
َ
َ ْ
ََ
ِ وي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْدي،َّاهلل
ِ
ِ ِ ِ ْ  َّفَِإن َّأَص َد َق:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
َ َُّمَمد
ُ ََّاْلَديْث َّكت
ُ َ َ َ ْ َ َ َّ اب
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
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:

َّ َحبَّاللّوَُّقَ ْوًَّماَّابْتَالَ ُى َّْم
َ إِذَاَّأ

“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:

ِِِ
اىا
َُّ َّفَ َماَّيَْب لُغُ َهاَّبِ َع َم ٍَّلَّفَالَّيََز،ُإِنََّّالر ُج ََّلََّّلَتَ ُكو ََّنَّلََّوَُّ ِعْن ََّدَّالل َِّوَّالْ َمْن ِزلَة
َ الَّالل َّوَُّيَْبتَل َّيوَِّبَاَّيَ ْكَرَّهَُّ َحّتََّّيُبَ لِّغََّوَُّإِي

“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:

ِ ماَّي
َّ ًَّأ ََّْوَّ َحطََّّ َعْن َّوَُّ ِِباَّ َخ ِطيئََّة،َّيبَّالْ ُم ْؤِم ََّنَّ ِم َّْنَّ َش ْوَك ٍَّةَّفَ َماَّفَ ْوقَ َهاَّإِالََّّ َرفَ َع َّوَُّالل َّوَُّ ِِبَاَّ َد َر َج ًَّة
َُّ ص
ُ َ

”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,

ِ
ٍ َّو،بَّوالى ٍم
ِ َ َصيبَّالْمسلِم َِّم ْنَّن
ََّّإِالَّ َكفَر،َّحّتَّالش ْوَكةَُّيُ َشا ُك َها،ى
َ الَّو
َ َّوالَّأَ ًذ،
َ َ َ َ ٍص
َ الَّحَزن ََّوالَّ َغ ٍّم
َ صب ََّو
َ ْ ُ ُ َُماَّي
ِ ََّ اللوَّتَع
َ َالَِّب
ُاَّخطَايَاَّه
َ ُ

“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:

ِِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ َّ ماَّي زالَّالْب
َّّتَّيَ ْل َقىَّاهللَّتعالَّ َوَماَّ َعلَْي َِّوَّ َخ ِطْيئَ ِة
ٌَّ ومالَِِّوَّ َح
َ َّالءَُّبالْ ُم ْؤم َِّنَّ َوالْمؤمنََّةَِّفَّنَ ْفس َّوَّ َوولَدَّه
َ ََ َ

”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:

ِ َِّف
َّاآلخَرِة
َّ َِِّفَّالدُّنْيَاَّلِتَ ُكو ََّنَّ َحظ َّوَُّ ِم ََّنَّالنا َِّر
َّ َُِّسلِّطَُهاَّ َعلَىَّ َعْب ِديَّالْ ُم ْؤِم َِّن
َُّ أَبْ ِش َّْرَّإِنََّّالل ََّوَّ َعزََّّ َو َجلََّّيَ ُق
َ ولَّنَا ِريَّأ

”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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ آن
ِ ُ ب َّارَكَّاهلل َِِّلَّولَ ُكم َِِّف
َِّّ اتَّو
ََّّالذ ْك ِرَّاْلَ ِكْي ِم ََّوتَ َقب َل َِّم ِِّْن ََّوِمنْ ُك ْم
َ َّالق ْر
َ ََّونَ َف َع ِ ِْن ََّوإيَا ُك ْمَِّبَاَّفْيوَّم َنَّاآلي,
َ َّالعظْي ِم
ْ ْ َ ْ ُ ََ
ِ
.الرِحْي َُّم
ُ ُت َال ََّوتَوَُّإنو
َ ََّّى َوَّالغَ ُف ْوُر
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ ْ إِن
ِ
ِ ََّشروِرَّأَنْ ُف ِسن
ِِ ِ
ِ
َََّّم ْنَّيَ ْه ِد ِهَّاهللَُّفَال،ا
َْ َّاْلَ ْم َدَّلل ِو
َ ََّسَّيِّئَاتَّأ َْع َمالن
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرْه ََّونَعُوذَُّباهللَّم ْن
َ اَّوم ْن
َ
ِ َضلِل َّفَال
ِ
َُّاَّعْب ُده
ُ ك َّلَوُ ََّوأَ ْش َه ُد َّأَن
َ ََّوأَ َّْش َه ُد َّأَ ْن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو ْح َدهُ َّال.
َ َّْش ِري
َ َُّمَم ًد
َ
َ َُّىاد َي َّلَو
ْ ْ ُُمضل َّلَوُ ََّوَم ْن َّي
ِ ْ ىَُّمم ٍدَّوعلَىَّآلِِوَّوصحبِ ِو
َّأَماَّبَ ْع َُّد.ْي
َ َ َُ ََّعل
َ َّوالصالَةُ ََّوالسالَ ُم.
َْ َّأْجَع
ََْ
َ َُوَر ُس ْولُو
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,

َ َ َ َ َ َ ّ َ ُ ٰٓ َ ٓ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ ٓ َ ر رٓ ََرُ ََ َ ر
٤٢َّۡض ُعَن
ۡنِوۡقبل ِكۡفأخذنَٰ ٍُمۡۡب ِٱۡلأشاءِۡۡ ۡوٱلَّضاءِۡۡلعلٍمۡيت
ولقدۡۡأرشلياۡإَِلۡأم ٖم

”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:

ّ َ َ َٰ َ َ َ ر
ُ َ َ َٰ َ َ َ ّ
ر
َ ِ ُ َ
ُ َََ َُر
َ ۡۡن َِو
ّ كمۡب ََشء
َٰ
١٥٥ۡيو
َۡ ِب
ٱلص
ۡ
ّش
ب
و
ۡ
ۡ
ت
ر
ه
ٱثل
ۡ
و
ۡ
ۡ
س
ىف
َعۡ َونق ٖصۡنِوۡٱۡلنو ِۡلۡ ۡوٱۡل
ۡ فۡ ۡوٱۡل
ۡ ِ َٱۡل
وَلبلَى
ِ
ِ
ٖ ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ َُْ
ٞ َ َ َ ّ  ّ رٞ َٰ َ َ َ
ر
َ
 َ ُ ٓ ْ ر رٞ َ ُّ ُ َ َٰ َ َ ٓ َ َ ر
َ ًِِِۡإَونا ٓ ۡإ ََل
َِٰ ۡر
ۡٞۖۡحة
ك ۡ َعلي ٍِم ۡصلوت ۡنِو ۡرب ِ ٍِم ۡور
ۡ ِ  ۡأو ٰٓلئ١٥٦ۡ ج ُعَن
ّۡلِل
ِ صيبة ۡقالَا ۡإِىا
ۡ ۡٱَّل
ِ ِيو ۡإِذا ۡأصبتٍم ۡن
ِ
َ
ُ َ َ ُ
١٥٧ۡون
ۡ َوأ ْو ٰٓلئِكٌۡ ُمۡٱل ُهٍ َت ُد
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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 orangorang 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:

َ َ ٗ ُ ْ َ ٰٓ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ر َ َ َ ر
ۡ ۡ٧٥ۡۡو َشل َٰ ًها
كُۡيزونۡٱلغرف ۡةۡبِهاۡصِبواۡويلقَنۡفِيٍاَۡتِية
ۡ ِ أولئ

“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.

ِ
ِ َّياَّأَيُّهاََّال ِذينَّءامنُواَّصلُّو،إِنَّاهللَّومالَئِ َكتَوَّيصلُّو َنَّعلَىَّالنِِب
َّىَُّمَم ٍد
ُ ََّعل
َ َّص ِّل
َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ َُُْ
َ َّاَلل ُهم.اَّعلَْيو ََّو َسلِّ ُم ْواََّّتَ ْسلْي ًما
ََ َ
َ ِّ
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّإِن،َُّمم ٍدَّ َكماَّصليتَّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّوعلَىَّآ ِلَّإِب ر ِاىيم
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
ِ َو َعل
َُّمَم ٍَّد
ُ ىَّآل
َ َّوبَا ِرْك.
َ َ َ ْ َْ َ َ ْ َ َ َُ ىَّآل
َْ ك
َ ُ ََّعل
َ ََّمْي ٌد
َ
َ ْ َْ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّإِن،اىيم
ََّمْيد
َ ت
َ ََّّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ َّْ َّعلَىَّإبَْراىْي َم ََّو َعلَىَّآلَّإبَْر
ِ اتََّّاََّْألَحي ِاء َِّمنْ همَّواْألَمو
ِ َاتَّواَّلْم ْؤِمنِْي ََّّوالْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َََّّّاَخَِْري
ْ ك َِّم َن
َ َُّاَلل ُهمَّإِناَّنَ ْسلَل.ات
َْ اَلل ُهمَّا ْغف ْرَّللْ ُم ْسلم
ُ َ َْ ُ َ ْي ََّوالْ ُم ْسل َم
َ ْ َ ْ ُ َْ
ِ َُكلِِّوَّماَّعلِمن
اَّمنْوُ ََّوَماَّ ََلَّْنَ ْعلَ َّْم
َْ َ
ِ اَللهمَّأ
ِ اَِّفَّالدُّنْياَّحسنَ ًةَّوِِف
ِ
ِ
ِِ
ِ ََّ َرب نَاَّآتِن.َِّفَّأ َْوطَاِنِِ ْم
ََّّاآلخَرِة
َْ َح َو َالَّالْ ُم ْسلم
ْ َُ
ْ َصل ْحَّأ
ْ صَّأ
ْ ْي ََّوأ َْرخ
َ ََ َ
ْ ِ َس َع َارُى ْم ََّوآمْن ُه ْم
ِ
ابَّالنا َِّر
َ ََح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
ِ َّذيَّالْ ُقرَبَّوي ْن هىَّع ِنَّالْ َفحش
ِ َئ
ِ
ِ ِ
ِ َانَّوإِيت
ِ ِ ِ
ََّء ََّواَّلْ ُمن َك ِر ََّوالْبَ ْغ َِِّيَعِظُ ُك ْم
َْ
َ َ ََ َْ
َ َّإنَّاهللََّيَلْ ُم ُرُك ْمَّبالْ َع ْدل ََّواْ ِإل ْح َس،عبَ َادَّاهلل
ِ
.َّاهللَّأَ ْكبََّ ُر
َِّ ضلِ ِوَّيُ ْع ِط ُك ْم ََّولَ ِذ ْك ُر
ْ َاسلَلُْوهُ َِّم ْنَّف
ْ َّفَاذْ ُك ُرواَّاهللََّالْ َعظْي َمَّيَ ْذ ُك ْرُك ْم ََّو.لَ َعل َُّك ْمَّتَ َذك ُرْو َن
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ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنح ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ إِ َّن ح
ِ ات أ حَعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َ َ ح َح
اْلَ حم َدِ هلل َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعحي نُوُ َونَ حسَت حغفُرهُ َونَ ُع حوذُ ب ح ُ ح
ََ
ِ  ومن ي ح،لَو
ِ
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبح ُدهُ َوَر ُس حولُو
َ  َوأَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح،ُضل حل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ُ ََ ح
ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك حم الَّ ِذي َخلَ َق ُك حم
َ يَا أَيُّ َها الذ
ُ  يَا أَيُّ َها الن. ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنحتُ حم ُم حسل ُمو َن
ٍ ِم حن نَ حف
ث ِمحن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َوات َُّقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُحو َن بِِو َواحأل حَر َح َام إِ َّن
َّ َس َو ِاح َدةٍ َو َخلَ َق ِمحن َها َزحو َج َها َوب
ِ
ِ َّ
ِ
صلِ حح لَ ُك حم أ حَع َمالَ ُك حم َويَغح ِف حر لَ ُك حم
 يُ ح.ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَ حوالً َسد ًيدا
َ  يَا أَيُّ َها الذ.اهللَ َكا َن َعلَحي ُك حم َرقيبًا
ِ
ِ
يما
ً ذُنُوبَ ُك حم َوَم حن يُط حع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق حد فَ َاز فَ حوًزا َعظ
ِ
ِ ِ ِ  فَِإ َّن أَص َد َق ح:أ ََّما ب ع ُد
ي ُُمَ َّم ٍد صلى اهلل عليو وسلم َو َشَّر احأل ُُم حوِر
ح
َح
ُ َاْلَديحث كت
ُ  َو َخحي َر ا حْلَ حد ِي َى حد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلَ ٍة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ حد َعة،ٌ َوُك َّل ُحُم َدثَة بِ حد َعة،ُحُم َدثَاتُ َها

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:

ُ َ َّ َ ُ َٰ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ّ َّ َّ
َ كۡلَ ُظل ٌم
ٞ ۡع ِظ
ُ َٰ ِإَوذۡۡقَ َالۡلُق َم
ۡ١٣ۡيم
َۡ لۡش
ۡ ۡشكۡۡب ِٱ
ۡت
َۡل
َن
ب
ي
ۡ
ۥ
ۡ
ه
ظ
ع
ۡي
ي
و
و
ۡ
ۦ
ِ
ۡ
ه
ن
ب
ۡل
ِۡ
و
ِ
ِ للِهۡإِنۡٱ
ِ
ِ

“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 nabinabi 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:
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“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:

ِ
 ِِف َش حه ِرُك حم َى َذا، ِِف بَلَ ِد ُك حم َى َذا، َك ُح حرَم ِة يَ حوِم ُك حم َى َذا،اض ُك حم َعلَحي ُك حم َحَر ٌام
َ إِ َّن د َماءَ ُك حم َوأ حَم َوالَ ُك حم َوأ حَعَر

“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:

َ َ
َ َ
ُ ّ َ َّ َ ُ َٰ َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َّ َ َ َٰ ا
ُ يۡ ُنقن ِِع
ۡۡر ُءو ِس ِىم
َۡ ۡ ُمى ِط ِع٤٢ِۡۡلَي ٖمۡتشخ ُصۡفِيهِۡٱۡلبص َٰ ُۡر
ۡ ٱللۡغ ِفًلۡعهاۡيعهلۡٱلظل ِه
ۡ َۡلَۡتسَب
ۡو
ِ ينۡإِن َهاۡيُؤخ ُِروم
ِ
َ ُّ َ َ َ
ٞ َ ُ ََ ُُ َ
ۡ٤٣ۡٞۡوأفِۡ َده ُىمۡو َيءء
َلۡيرتدۡإِِل ِىمۡطرفىمه
“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ات و
 َوتَ َقبَّ َل ِم ِّحِن َوِمحن ُك حم،الذ حك ِر ا حْلَ ِكحي ِم
َ َ َونَ َف َع ِ حِن َوإيَّا ُك حم ِبَا فحيو م َن احآلي،بَ َارَك اهللُ ِ حِل َولَ ُك حم ِِف اح ُلق حرآن الح َك ِرحِي
.الرِححي ُم
َّ تَِال َوتَوُ إِنَّوُ ُى َو احلغَ ُف حوُر
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ِ
ِ ح
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَو
َ  أَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح،اْلَ حم ُد للَِّو ََحح ًدا َكثِحي ًرا طَيِّبًا ُمبَ َارًكا فحي ِو
َُن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُده
 اََّم بَ حع ُد.ُب بَ حع َده
َّ ََِوَر ُس حولُوُ الَ ن
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..

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َححي ٌد ََِمحي ٌد
َ ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم إِن
َ صلَّحي
َ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
.َححي ٌد ََِمحي ٌد
َ ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم إِن
َ َوبَا ِرحك َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارحك
ِ َّك ََِسيع قَ ِريب َُِميب الدَّعو
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِِ
.ات
َْي َواحل ُم حسل َمات َوالح ُم حؤمن ح
َاَللَّ ُه َّم ا حغفحر لحل ُم حسلم ح
َ َ ُ ْي َوالح ُم حؤمَنات اَحألَ ححيَاء محن ُه حم َواحأل حَمَوات إن َ ح ٌ ح ٌ ح
ِِ
ِ َاِل حْي
َِربَّنَا ا حغ ِف حر لَنَا َوِِِل حخوانِنَا الَّ ِذيح َن َسبَ ُق حونَا بِ ح
.ف َرِحيح ٌم
ٌ َّك َرءُحو
َ ان َوَال ََتح َع حل ِ حِف قُلُ حوبِنَا ِغ ِّال للَّذيح َن َآمنُ حوا َربَّنَا إِن
َ
ِ ِ
ٍ ُ ب لَنَا ِم حن أ حَزو ِاجنَا وذُِّريَّاتِنَا قَُّرَة أ حَع
.ْي إِ َم ًاما
َاج َعلحنَا للح ُمتَّق ح
ْي َو ح
َربَّنَا َى ح
َ َ
ِ
ِ
ِ
.اب النَّا ِر
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنحيَا َح َسنَ ًة َوِِف حاآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
ِ ِعباد
ِ  إِ َّن اهلل يْحمر بِالحع حد ِل واح ِِلحس،اهلل
ان َوإِيحتَ ِاء ِذي الح ُق حرََ َويَحن َهى َع ِن الح َف حح ََ ِاء َوالح ُمحن َك ِر َواحلبَ حغ ِي
ََ
َ َ َ ُُ َ َ ح
، فَاذح ُك ُرحوا اهللَ اح َلع ِظحي َم يَ حذ ُك حرُك حم َوا حش ُك ُرحوهُ َعلَى نِ َع ِم ِو يَِزحد ُك حم َولَ ِذ حك ُر اللَِّو أَ حكبَ ُر،يَعِظُ ُك حم لَ َعلَّ ُك حم تَ َذ َّك ُرحو َن
.صنَ عُ حو َن
َواللَّوُ يَ حعلَ ُم َما تَ ح
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ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنْ ُف ِسنَا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ ْ إِ َّن
ِ ات أ َْعمالِنَا من يه ِدهِ اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َْ ْ َ َ
ْ ُ ْ اْلَ ْم َدِ هلل ََْن َم ُدهُ َونَ ْسَتعْي نُوُ َونَ ْسَت ْغفُرهُ َونَ ُع ْوذُ ب
ََ
ِ ْ  ومن ي،لَو
ِ
َّ  َوأَ ْش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْ َوأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري،ُضل ْل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ْ ََ ُ
ِ
ِ َّ
ِِ
ِ
َّاس ات َُّقوا َربَّ ُك ْم الَّ ِذي
َ ﴿يَا أَيُّ َها الذ
ُ  ﴿يَا أَيُّ َها الن.﴾ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتو َوالَ ََتُوتُ َّن إالَّ َوأَنْتُ ْم ُم ْسل ُمو َن
ٍ َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَ ْف
ث ِمْن ُه َما ِر َجاالً َكثِ ًريا َونِ َساءً َوات َُّقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسَءَلُْو َن بِِو
َّ َس َو ِاح َد ٍة َو َخلَ َق ِمْن َها َزْو َج َها َوب
ِ
ِ َّ
ِ
ِ
صلِ ْح لَ ُك ْم أ َْع َمالَ ُك ْم
ْ ُ ي.ين َآمنُوا اتَّ ُقوا اهللَ َوقُولُوا قَ ْوالً َسد ًيدا
َ  ﴿يَاأَيُّ َها الذ.﴾َواْأل َْر َح َام إ َّن اهللَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقيبًا
ِ
ِ
ِ
﴾يما
ً َويَغْف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم َوَم ْن يُط ْع اهللَ َوَر ُسولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
 َو َشَّر اْأل ُُم ْوِر،صلى اهلل َعلَْي ِو َو َسلّم
ْ  فَِإ َّن أ:أ ََّما بَ ْع ُد
َ ي ُُمَ َّمد
ُ ََص َد َق ا ْْلَديْث كت
ُ  َو َخْي َر ا ْلَ ْد ِي َى ْد،اب اهلل
ٍ
ٍ
.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ ْد َعة،ٌ َوُك َّل ُُْم َدثَة بِ ْد َعة،ُُْم َدثَاتُ َها

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:

َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ
ۡ ُث َّه ٓأَلت ِيَ ٌَّ ُُه ّ ِو ۢي َب ۡۡي َأيۡدِيُ ۡه َوو ِۡي َخ ۡنفُِ ۡه َو َعي١٦ يه
َ ك ٱل ۡ ُى ۡص َت ِق
صرط
ِ قال فبِىا أغِيت ِِن َلقعدن لُه
ِ
ِ
ِ
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ
َ شكِر
َٰ
١٧ يي
َتد أكَثَه
ِ أيمٌ ِ ُِه وعي شىانِن ِ ُِهۖۡ وَل
ِ

“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:

َّ ْ ُ ۡ َ َ ْ ُ َ َّ َ
َ ۡ َ ُ لَع ُم ۡن
ُ ٱلش َيَٰط
َٰ َ َ ۡي
وٱتبعِا وا تتنِا
ِ
ِ
ۡۖك شنيم َٰ َي

“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:

َ ّ ْ َ َ َ َٰ َ َّ َّ َٰ َ َ ُ َٰ َ ۡ َ ُ َ َ َ َ َ
َ
ٱلص ۡح َر
لي ٱلشي ِط
ِ ّ ۡي كف ُروا ُي َعن ُِىِن ٱنلَّاس
ِ ووا كفر شنيمي ول

“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:

ِ السبع الْموبَِق
ِ
الس ْح ُر
َ َول اللَّ ِو َوَما ُى َّن ق
َ ات قَالُوا يَا َر ُس
ِّ ال الش ِّْرُك بِاللَّ ِو َو
ْ
ُ َ ْ َّ اجتَنبُوا

“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 :

ِ َّ ح ُّد
ِ السْي
ف
َّ ِض ْربَةٌ ب
َ الساح ِر
َ

“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:

ۡ َ ّ ٞ َ َ َ ُ َّ َ َ
ََٗ ۡ ُ ُ ََ ّ ۡ َ ّ َ َ ُ َُ
٦ ٱۡل ِي فزادوَه رَقا
ِ ٱۡل
ِ ال وِي
ٖ نس يعِذون ب ِ ِرج
ِ وأًٍۥ َكن رِجال وِي

“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:

ْ َ َ
ََم ْن َس َح َر ف َق ْد أش َر َك

“Barangsiapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat syirik.” (HR. anNasa’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:

َ َّ ۡ ُ
ُ
َۡ َ
َ اي َو َم َىاِت ِ َّّلِلِ َر ّب ۡٱم َعَٰنَى
َ َم َي
١٦٢ ۡي
قل إِن َصَل ِِت َون ُص ِِك و
ِ
ِ
ِ

“Katakanlah: “Sesungguhnya sholatku, penyemblihanku, hidupku dan matiku
hanyalah untuk Alloh, Robb semesta alam.”

ِ
ِ ْ ات والذ ْك ِر
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِن
َ َ َونَ َف َع ِ ِْن َوإيا ُك ْم ِبَا فْيو م َن اْآلي،ِل َولَ ُك ْم ِِف اْل ُق ْرآن الْ َك ِرْْي
ْ ِ ُبَ َارَك اهلل
ْ  َوتَ َقبل م،اْلَكْيم
ِ وِمْن ُكم تَِالوتَو إِنو ىو اْلغَ ُفور
.الرحْيم
ُْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِِ
ِ ب
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن
َ ْْي َوأَ ْش َه ُد أََّال إِلَ َو إَِّال اهللُ َو ْح َدهُ َال َش ِري
َْ ْي َوَال عُ ْد َوا َن إَِّال َعلَى الظَّال َم
َْ العالَم
َ ِّ اَ ْْلَ ْم ُد للَّو َر
:َمابَ ْع ُد
َّ  أ.صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
َ ُُُمَ َّمداً َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو

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.

ِ
ِ
َّ
.صلُّ ْوا َعلَْي ِو َو َسلِّ ُم ْوا تَ ْسلِْي ًما
ِّ ِصلُّ ْو َن َعلَى الن
َ َِّب يََيَُّها الَّذيْ َن أ ََمنُ ْوا
َ ُإن اهللَ َوَمآلئ َكتَوُ ي

ِ
ِ
ٍ ِ
ٍ
َِ َّك
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ ت َعلَى إِبَْراىْي َم َو َعلَى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ صلَّْي
ّ ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما
َ اَللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َِ َّك
ِ
.َحْي ٌد ََِمْي ٌد
َ لى ِآل إِبَْراىْي َم إِن
َ لى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ ت َعلَى إبَْراىْي َم َو َع
َ َوبَارْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َع

ِ َّعو
ِ َّك ََِسيع قَِري
ِ ِ ات اْأل
ِ َات والْم ْؤِمنِْي والْم ْؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ِ ِ
.ات
َْ اَللَّ ُه َّم ا ْغفْر للْ ُم ْسلم
ْ
ٌ ْ ٌ ْ َ  إن،َحيَاء مْن ُه ْم َواْأل َْمَوات
ُ َ َْ ُ َ ْي َوالْ ُم ْسل َم
ُ ٌ َُمْي
َ ْ ٌ الد

،الر ْش ِد
ُّ ك َع ِزْْيََة
َ ك ا ْلَُدى َوالتُّ َقى َوالْ َع َف
َ ُ َونَ ْسأَل،ات ِِف اْأل ُُم ْوِر
َ ُ اَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.اف َوالْغِ ََن
َ ُاَللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل
َ َك الثَّب
ِ ِ
ِِ َّ ك يا أَرحم
.ْي
َ َُونَ ْسأَل
َْ الراَح
َ َ ْ َ َ ك ُش ْكَر ن ْع َمت
ِ
ِ
ِ
.الس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم
َّ ت
َ  َربَّنَا تَ َقبَّ ْل ِمنَّا إِن.اب النَّا ِر
َ َّْك أَن
َ َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنْيَا َح َسنَ ًة َوِِف اآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ
.الرِحْي ُم
َّ اب
َ ٌ َعلَْي نَا إِن
َ َّْك أَن
ُ ت الت ََّّو
ْ َُوت

ِ
ِ
ِ ِّ ك ر
ِ ِّ هلل ر
ِ
.ْي
َْ ب اْ َلعلَم
َْ ب اْلعَّزِة َع َّما يَص ُف ْو َن َو َسالَ ٌم َعلَى اْملُْر َسل
َ ِ َوا ْْلَ ْم ُد.ْي
َ َ ُِّسْب َحا َن َرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحب ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو
ِ
ِِ
َّاس َّات ُقوا ََّرب ُك حم َّال ِذي
َُّ  يَا َّأَيُّ َها َّالن.َّم حسلِ ُمو ََّن
ُ َّحق َّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُن َّإِال ََّوأَنحتُ حم
َ ََّآمنُوا َّات ُقوا َّاهلل
َ ين
َ يَا َّأَيُّ َها َّالذ
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ً ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ َ ً َ َح ح
َ ََ ح
َ
َ ح
ََ
ِ وي غح ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ح
ُ ُ ََ َ ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ َّ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حد،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ ي َّ ُُمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ
َۡ ُ
ُ
ٗ َِيك ۡم ى
ارا
ان ُيَا ق َٓا أىف َسك ۡم َوأٌل
يأيٍا ٱَّلِيو ء

“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:

ٍ
َّ صَرانِِوَّأ حَوَّ ُُيَ ِّج َسانَِِّو
ِّ ََّفَأَبَ َواهَُّيُ َه ِّوَدانِِوَّأ حَوَّيُن،َّعلَىَّاح ِلفطحَرِة
َ ُك ُّل ََّم حولُحودَّيُ حولَ ُد

“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:

ۡ ۡ ُّ ٱّلل ُُي
ۡ ََ
َ ِ سن
َ س ُي ْۚ َٓا ْ إ ذن ذ
َّ ي
ِ ِب ٱل ُهح
ِ ِ وأح

“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:

ۡ ذ
ۡ َُٓ َ َۡ
َٰ َ ٱۡل ۡح
َٰ َ ٱۡل ۡح
٦٠ س ُو
ِ س ِو إَِّل
ِ ٌل جزاء

“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:

َ َ ّذ
َ
ُ ۡ ْ ِيو أ ۡح َس ُيَا
َٰ َ ٱۡل ۡس
ل َِّل
ٞۖ ن َوزِيَادة

“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:

ْ ُ َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ ُ ۡ َ ذ ُ َ َ َٰ ٗ َ ّ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ذ
ۡ ُ َ ُ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ َ ّ ٗ َٰ َ َ َ ۡ َ
ٞۖ
نو ع ِهل صل ِحا نِو ذك ٍر أو أىَث وٌَ مؤنِو فليحيِييًۥ حيَة طيِتث وَلجزِييٍم أجرٌم ةِأحس ِو نا َكىَا
َ ُ
٩٧ َي ۡع َهلَن
“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:

ۡ َ َۡ َ ۡ َََ
ۡ َۡ ۡ
َ ُ ََۡ ُ َۡ َ ُ ُ َۡ
َ َ
ۡ َََذ
ُ
َ
ۡ
َٰ َ ٱۡل
 إِذ يتلَّق١٦ ۥ وَنو أقرب إَِلًِ نِو حت ِل ٱلَرِي ِدٞۖ ًنس َو َون ۡعل ُم َنا ت ََ ۡسَِ ُس ةًِِۦ نفس
ِ ولقد خلقيا
ّ
َ َ ٱل ۡ ُه َتلَ ّق َيان َعو ۡٱَلَه
ٌ  ذنا يَ ۡلفِ ُظ نِو قَ َۡل إ ذَّل َ ََليًِۡ َرق١٧ ٱلش َهال قَعِيد
١٨ ِيب َعتِيد
ِ ٍ
ِ ِ ي وع ِو
ِ ِ ِ ِ ِ

“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 sematamata karena pengawasan orangtua, tapi karena ia beriman bahwa Alloh Maha
Melihat, Maha Mendengar, dan selalu mengawasi segala perbuatannya.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمحن ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات َّ َوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ
َّشروِر َّأَنح ُف ِسَن ِ
ِ ِِ
ِ
َّاْلم َدَِّ ِ
َّاهللَُّفَالََّ
اَّم حن َّيَ حه ِد ِه َّ
هلل َح
َّسيِّئَّاَت َّأ حَع َمالَن َ
ََّ،ن َم َدهُ ََّونَ حسَتعحي نُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَ ُع حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
َّإِن حَ ح
اَّوم حن َ
َ
ضلِل َّفَالَ ِ
ِ
َّعحب ُدهَُّ
ك َّلَوُ ََّوأَ حش َه ُد ََّّأَن ُ
ي َّلَوَُّ ،أَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِٰل َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّالَ َش ِريح َ
َُّمَم ًدا َ
َ
َّىاد َ
ُمضل َّلَوُ ََّوَم حن َّيُ ح ح
َوَر ُس حولُوَُّ .أَماَّبَ حع َُّدَّ :
Kaum muslimin rohimakumulloh..
Mengenai firman Alloh dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 66:

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
ُ َۡ
ُ
ِيك ۡم ىَ ٗ
ارا
ان ُيَا ق َٓا أىف َسك ۡم َوأٌل
يأيٍا ٱَّلِيو ء

“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.

ِ ِ
ىَّآل ُ ٍ
ََّحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن َ ِ
ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ََّمحي ٌَّدَّ.
ت َ
َّص ِّل َ
اَّصلحي َ
ك َح
َُّمَمدَّ َك َم َ
اَلل ُهم َ
َّعلَ ُ َ
َّعلَىَّإبحَراىحي َم ََّو َعلَ َّ حَ ح َ
ىَّآل ُ ٍ
ََّحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن َ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ِ
ََّمحي ٌَّد.
َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك َ
ك َح
ت َ حَ ح َ َ
ََّوَّبَاَّرحَّكَّ َعلَ ُ َ
حَ ح َ
ََّسيعَّقَ ِريب ُِ
اتَّ،إِن َ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
بَّالد حعَو َِّ
ات
َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو َِّ
ْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن حَ
اَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم حَ
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ك َحٌ ح ٌ
ََّمحي ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
كَّرء ٌ ِ
اِل حُيَ ِ
َّآمنُو ِ
َّسبَ ُق حونَاَّبِ حِ
يم.
ان َََّّوَال َ
اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن َ
وف ََّرح ٌ
َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن َ َ
ََّتح َع حل ِ ح
َرب نَاَّا حغف حرَّلَنَ َ
اَّرب نَاَّإن َ َ ُ
ِ ِ
رب نَاَّىبَّلَنَ ِ
اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع ُ ٍ
ْيَّإِ َم ًاما.
اج َع حلنَاَّل حل ُمتق حَ
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح ِ
َرب نَاَّآتِنَ ِ
ابَّالنا ِر.
َّح َسنَ ًة ََّوقنَ َ
اَّع َذ َ
َّاآلخََّرِة َ
َ ََ َ
ِ
ِ
كَّر ِّ ِ
هللَّر ِّ ِ
ِ
ْيَّ َّ.
َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم َ
بَّاحلعزِة َ
بَّاح َلعلَم حَ
َّعلَىَّاحملُحر َسل حَ
ْي ََّوا حْلَ حم ُدَِّ َ
ُسحب َحا َن ََّربِّ َ َ
ِ ِِ
ىَّع ِنَّالح َف حح َش ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبَ حغَّيِط َّ
ِعبَ َادَّ َِّ
اهللَّ،إِنَّاهللََّيَأح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََب ََّويَحن َه َ
ِ
ِ
َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبََّ ُرَّ ،
يَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن ،فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوهُ َ
صنَ عُ حو ََّن.
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحب ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ
ِ ياَّأَيُّهاَّال ِذينَّآمنواَّات ُقواَّاهللَّحقَّتُ َقاتِِوَّوالَ َََّتُوتُنَّإِالَّوأَنحتم
َّيَّخلَ َق ُك حم
َُ َ
َ اَّرب ُك حمَّالذ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اسَّات ُقو
َ
ُ َّيَاَّأَيُّ َهاَّالن.َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ ِمنَّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللََّال ِذيَّتَ َسآءَلُحو َنَّبِِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِن
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َقَّمحن َه
ح
َ اَّوبَثَّمحن ُه َماَّر َجاالًَّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ًَّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ِ
ِ
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغ ِف حر َّلَ ُك حم
ََُّ ين
َ اهللَ َّ َكا َن
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ ح
ََ
َ َّيَاَّأَيُّ َهاَّالذ.َّعلَحي ُك حم ََّرقيبًا
ِ ذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ح
ُ ُ ََ َ َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
َ  ََّو َخحي َر َّا حْلَ حد ِي،اب َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َ ي َّ ُُمَمد
ُ ََص َد َق َّا حْلَديحث َّكت
ُ َّى حد
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ۡ ْ ُ ۡ ْ ُ ۡ
َّ ُ
َّ َّ
ۡ
ْ ُ
ْ ُ
َّ
ُ َّ ْ ُ َٰ ۡ َّ ُ ُ َّ
َٰٓ َنل عل ۡي ِه ُم ٱله
ِشوا ب ِٱۡل َّيةِ ٱل ِت
إِن ٱَّلِيو كالوا ر ُّبيا ٱّلل ثم ٱشجقهوا ثت
ِ لئِهة أَّل َتافوا وَّل َتزىوا وأب
ُ ُ ُ
٣٠ يج ۡم ثوع ُدون
ن

“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.
157

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:

ُ ّ ُٓ
ُّ س إ َّن ٱنلَّ ۡفس َل َّنارةُ ُۢ ب
ٞ  َّرحٞب ۚٓ إ َّن ر ّب غ ُفور
ٓ ّ ٱلص ٓوءِ إ ِ ََّّل نا رحِم ر
ٓ ِ ئ ن ۡف
٥٣ ِيم
ونا أب ِر
ِ
ِ
ٓۚ
ِ
ِ
ِ

“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

ٗ
ٗ ُإىَّ ًُۥ َكن ظل
٧٢ ونا ج ُهوَّل
ِ

“Sungguh, manusia itu sangat dzolim dan sangat bodoh” (QS. al-Ahzab: 72)

ۡ
ۡ ُ ۡ
ٗ ُ ُ
ۡ ۡ
ُ ٓ ُ ّ َّ نس ُو ب
َٰ ٱۡل
١١ جوَّل
نسو ع
ِ ير وَكن
ِ ويدع
ِ ٱلِش دَعءهۥ ب ِٱۡل
ِ ِ َٰ ٱۡل

“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 ayatayat 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:

َّ
ُ ۡ
ٗ ُ ُ ٗ َٰ َّ
َٰ ودا و
لَع ُج ُيوب ِ ِه ۡم
ٱَّلِيو يذن ُرون ٱّلل ك ِيها وقع

“(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.

ۡ
َّ
َّ ه ُرون ِف خ ۡلق
ِ ت وٱَل
،ۡرض
ويجف
ِ َٰ ٱلصمَٰو
ِ
ِ

“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.

ٗ
ۡ
١٩١ ِر َّبيا نا خللت هَٰذا ب َٰ ِطٗل ُش ۡبحَٰيم فلِيا عذاب ٱنلَّار

“(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 hikmahhikmah 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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
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ِ
ِ
ِ
َّشروِر َّأَنح ُف ِسَن ِ
ِ ِِ
ِ
َّاْلم َدَِّ ِ
َّاهللَُّفَالََّ
اَّم حن َّيَ حه ِد ِه َّ
هلل َح
اَّوم حن َّ َسيِّئاَت َّأ حَع َمالَن َ
ََّ،ن َم َدهُ ََّونَ حسَتعحي نُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَ ُع حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
َّإِن حَ ح
َ
ضلِل َّفَالَ ِ
ِ
َّعحب ُدهَُّ
ك َّلَوُ ََّوأَ حش َه ُد ََّّأَن ُ
ي َّلَوَُّ ،أَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِٰل َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّالَ َش ِريح َ
َُّمَم ًدا َ
َ
َّىاد َ
ُمضل َّلَوُ ََّوَم حن َّيُ ح ح
َوَر ُس حولُوَُّ .أَماَّبَ حع َُّد:
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..

ىَّآل ُ ٍ
َحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن ََّ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ََّمحي ٌَّدَ َّ.وبَا ِرحكَّ
َّص ِّل َ
اَّصلحي َ
كَّ َ ح
َُّمَمدَّ َك َم َ
اَلل ُهم َ
ت َ حَ ح َ َ
َّعلَ ُ َ
حَ ح َ
ىَّآل ُ ٍ
ََّحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن َ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ََّمحي ٌَّد.
َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك َ
ك َح
ت َ حَ ح َ َ
َعلَ ُ َ
حَ ح َ
ََّسيعَّقَ ِريب ُِ
اتَّ،إِن َ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
بَّالد حعَو َِّ
ات
َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو َِّ
ْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن حَ
اَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم حَ
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ك َحٌ ح ٌ
ََّمحي ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
كَّرء ٌ ِ
اِل حْيَ ِ
َّآمنُو ِ
َّسبَ ُق حونَاَّبِ حِ
يم.
ان َََّّوَال َ
اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن َ
وف ََّرح ٌ
َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن َ َ
ََّتح َع حل ِ ح
َرب نَاَّا حغف حرَّلَنَ َ
اَّرب نَاَّإن َ َ ُ
ِ ِ
رب نَاَّىبَّلَنَ ِ
اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع ُ ٍ
ْيَّإِ َم ًاما.
اج َع حلنَاَّل حل ُمتق حَ
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح ِ
َرب نَاَّآتِنَ ِ
ابَّالنا ِر.
َّح َسنَ ًة ََّوقنَ َ
اَّع َذ َ
َّاآلخََّرِة َ
َ ََ َ
ص ُفو َنَّوسالَمَّعلَىَّاحملرسلِْيَّو ح ِ
كَّر ِّ ِ
هللَّر ِّ ِ
ِ
ْيَّ.
بَّاحلعزِة َ
بَّاح َلعلَم حَ
اْلَ حم ُدَِّ َ
َّعماَّيَ ح َ َ ٌ َ ُح َ حَ َ
ُسحب َحا َن ََّربِّ َ َ
ِ ِِ
ىَّع ِنَّالح َف حح َش ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبَ حغيِط َّ
ِعبَ َادَّ َِّ
اهللَّ،إِنَّاهللََّيَأح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََب ََّويَحن َه َ
ِ
ِ
َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبََّ ُرَّ ،
يَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن ،فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوهُ َ
صنَ عُ حو ََّن.
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ََُّمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحْ ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو
ِ
ِِ
َّ َّم حسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنحتُ حم
َ ََّآمنُواَّات َُّقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ٍ ِ ٍ ياَّأَيُّهاَّالناس َّات ُقواَّرب ُكم َّال ِذيَّخلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساء
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ َ
َ ح ح
َ ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه ََّماَّر َجاال َّ َكثري
َ اَّزحو َج َه
ُ
ِ
َّ َّعلَحي ُك حم ََّرقِيْا
ََّ ََوات ُقواَّاهللََّال ِذيَّت
َ سآءَلُحو َنَّبِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ََّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَغح ِف حر َّلَ ُك حم َّذَُّنُوبَ ُك حم ََّوَم حن َّيُ ِِ حْ َّاهلل
َُ َ
َّيُ ح.َّسديدا
َ َ
َ ح
ََ
َّ َوَر ُسولَوَُّفَ َق حدَّفَ َازَّفَ حوزاَّ َع ِظيما
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّاْل ِدي
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل ََّم
َ َُّصلى َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َص َد َق حَ ح
َ ََُّمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُ َدثَاتُ َها
َّ َّضالَلٍَة َِِّفَّالنَّا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّ َدثَةَّب حد َعة
َ
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 bendabenda 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:

ِ
ِ
َّ ىََُّم ٍَّد
َُّ ََّعل
َ صدقَوَُّفَ َق حدَّ َك َفَرَِّبَاَّأُنح ِزَل
َ ََم حنَّأَتَىَّ َكاىناَّف

“Barangsiapa mendatangi dukun dan mempercayainya maka ia telah kafir terhadap
risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ” (HR. Abu Dawud).

ِ
َّ ْيَّلَحي لٍََّة
َ ََم حنَّأَت
ََّص َالةَّأ حَربَع ح
َ ُىَّعرافاَّ ََلحَّتُ حقَْ حلَّلَو

“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:

ۡ ُ َٰ ُ
ْ ُ َّ
ّ ْ
َّ
َّ ْ ُ
ُ َسل ۡيمَٰو َونا َكفر
ُ ك
َك َّو َٱلشيَٰ ِطيَ َكف ُروا َُيعل ُِهون
ي َلَع
َ وا َنا َت ۡتلوا َٱلشيَٰ ِط
َ وَٱتبع
ِ َٰ َسل ۡيم َٰ ُو َول
ِ َمل
َۖ
ََٱلس ۡحر
ِ ّ ََٱنلَّاس

“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.”

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقْ َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
َّ
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحْ ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمَْ َاركاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ ََُّمد
ُ ََِّّْححداَّ َكثحي راَّطَي
حَ ح
َ ُك ََّّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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:

ۡ ُ
ُ
ۡ ونَأ ۡستج
َ َبَلك ۡ ۚۡم
َٓ ِ وقالََر ُّبك ُمَٱد ُع
ِ

"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.

ِ إِنَّاللوَّحيِيَّ َك ِرْيٌَّيستَحيِيَّإِذَاَّرفََّْالرجلَّإِلَي ِوَّي َدي ِوَّأَ حنَّي رد ُُه
ِ اَّص حفراَّ َخائَِْتَ ح
َّْي
ٌّ َ َ
َ َُ َ َ ُ ُ ح َ ح
َح ح
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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 dzikirdzikir 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..

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
،ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىَّيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ِ ََّميبَّالدعو
ِ ََّسيَّْقَ ِري
ِ َ اتَّإِن
ِ اتَّاألَحي ِاء َِّمحنهمَّواحألَمو
ِ اتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
ََ ُ ب ُ ح
َ حَ ُ ح َ ح
ِِ ِ
ِ
ِ َاِل حْي
ِاَّوِِِل حخوانِنَاَّال ِذيح َنَّ َسَْ ُق حونَاَّبِ ح
.ف ََّرِحيح ٌم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرءُحو
َ اَّرب نَاَّإِن
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن
َ َّآمنُ حو
ََّتح َع حل ِ ح
َ َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرةََّأ حَع
.ْيَّإِ َماما
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَىَّاحملُحر َسل ح
َ َِّْي ََّوا حْلَ حم ُد
َ َ ُِّسحْ َحا َن ََّرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ََُّمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحْ ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو
ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتَِِّو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساء ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاال َّ َكثري
َ اَّزحو َج َه
ِ َّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واح َّلَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيْا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسديدا
َ َ
َ ََ ح
َ
َ ح
ََ
َ َح ح
ِ
ِ
َّ ﴾اَّع ِظيما
َ َويَغحف حرَّلَ ُك حمَّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حنَّيُط حعَّاهللَ ََّوَر ُسولَوَُّفَ َق حدَّفَ َازَّفَ حوز
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّاْل ِدي
َّ ََّو َشرَّ َّاحل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبََّ حع ُد
َص َد َق حَ ح
َ ََُّمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُ َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّ َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ِ
ِِ َّالقيام ِة َِّمن
ِ َّ اَُّياس
ِ
َّاب
َّوإِ حنَّفَ َس َد ح،
َّصلُ َح ح
َ َّالعحْ ُدَّيَ حوَم َ َ ح
َ َّفَِإ حن،َُّص َالتُو
َ َّع َملو
َ بَّبِو
َ تَّفَ َق حدَّ َخ
َ تَّفَ َق حدَّأَفحلَ َح ََّوأ حَْنَ َح
ُ َ َُ إنَّأَوَل ََّم
َّسََّر
َِّ َو َخ
“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:

َ
ُ َ َۡ ْ ُ َ
ُ َ َ
َ ك ي ٌَِ ٱل ۡ ًُ َص ّو
٤٣ ِي
ٍ  قالوا لى٤٢ َيا َسومك ۡى ِِف َسق َر
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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:

ۡ َ ٰ َ َ َّ َ
ُ ُ َ َّ ُ َ
َ ُ َّ ُ َ
ُ َ ََۡ
َ ۡ وض َي َع ٱ
ُ
ّ ِب ب َي ۡو ِم ٱ
َ ۡلآئض
َ ك ُن ۡطعِ ُى ٱلًۡ ۡسم
ُ ك ّذ
َ
ٰٓ ح٤٦ ٌِي
٤٧ َّت أتىَا ٱۡل ِقي
ل
ٍ
ا
َ
ك
و
٤٥
ي
َن
ا
َ
ك
و
٤٤
ِي
ٍ ولى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

“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:

ْ ُ َ ۡ َ َ َّ ۡ ُ ُ َ ۡ َ ۡ ُ ُ ٰ َ ۡ َ ً َ ٰ َ
َ ُ َ ۡ َ َ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ ۡ ُ َ َ َ ُ َ ۡ ُ َ ۡ َ
 وقد َكٍواٞۖ  خشِ عة أبصرهى ترهقهى ذِهة٤٢ يعون
اق ويدعون إَِل ٱلسجودِ فَل يست ِط
ٖ يوم يكشف عٌ س
َ ٰ َ ۡ ُ َ ُ ُّ َ َ ۡ َ ۡ ُ
٤٣ سو ًُِون
يدعون إَِل ٱلسجودِ وهى
“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:

َّ ٱر َل ُعوا ْ َي َع
َّ ْ ِيًوا
َ ٱهرٰلِ ِع
ۡ ٱلز َل ٰو َة َو
َّ ْ ٱلصوَ ٰوةَ َو َءاتُوا
ُ َوأَق
٤٣ ي

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang (mukmin)
yang ruku'.” (QS. al-Baqoroh: 43)
Rosululloh bersabda:

ِ ََّالتَحت رَكنَّص َالةَّم حكتوبةَّمتع ِّمدا؛َّفَِإنَّمنَّتَرَكَّص َالةَّم حكتوبةَّمتع ِّمداَّفَ َق حدَّب ِرئَت َِّمحنو
َِّاهلل
َّ َُّذمة
ُ َ ح
َ َُ َ ُ َ َ َ َ ح
َ َُ َ ُ َ َ ُ

“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:

َ
َ ُ
ُ َ َّ
َ فَ َو ۡين ّه ِۡو ًُ َص ّو
٥ ِيٌ ه ۡى َعٌ َصَلت ِ ِه ۡى َساهون
 ٱَّل٤ ِي

“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 :

ِ لَي:َُّيدِّثَّنَ حفسو؟ََّّقَ َال
ِِ ََّّاهللَّ(َّال ِذَّينَّىمَّعن
ِ
َّ،ك
َ َاىحَّو ََّن )َّأَيُّن
َ سَّ ََّذَّل
ُ َّس
َ َّأََرأَيح:ُيَاَّأَبَتَاه
ُ َ ُ َُ اَّالَّيَ حس ُه حَّو؟َّأَيُّنَاََّال
َ تَّقَ حوَل َّ ح َ ُ ح َ ح
َ ص َالِت حم
َ ح
ِ َّيلحهوَّحَّتَّي،ت
ِ
َُّ ضحَّي َعَّالحَوقح
ت
َ ِاَّى َوَّإ
َض
ُ َإَِّن
َ َ ُ َ اعةَُّالحَوقح
“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)

ِ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َِّّ ات َّو
َِّن ََّوِمحن ُك حم
ََّّوتَ َقَّْ ََّل َّ ِم ِّح،
َ الذ حك ِر َّا حْلَكحي َِّم
َ ََّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيَّا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
َّ .َّالرِححي َِّم
َّ َّى َوَّاحلغَ ُف حوُر
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنَّو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحْ ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمَْ َاركاَّفحَّي ِو
َ َّش ِريح
َ ََُّمد
ُ ََِّّْححداَّ َكثحيَّراَّطَي
حَ ح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده

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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ِ ِ
ِ
َّت
َََّّعلَىَّالح ُمنَافِ ِق ح
َ َّولَ حو َّيَ حعلَ ُمحَّو َن ََّماَّفِحَّي ِه َم،
َ َّولََق حد،ا
َ أَثح َق ُل َّالص َالة
ُ َُّهَ حم
َ َّص َالةَُّالحع َااء ََّو
َ ي
َ اَّولَ حو
َ َّححْو
َ َاَّلَتَ حوُُه
َ ص َالةَُّالحَف حر ِر
ٍ ِ ِ ِ ُ اس
ِ ََّحُزُم َّا حْلَط
ِ صلِّيَّبِالن
َّب َّإِ ََل َّقَ حوٍمَّيَتَ َخل ُفحَّو َن
ُ َّآمَر َّالح ُم َؤذِّ َن َّفَيُ َؤذِّ َن
َ َُّآمَر ََّر ُجال َّي
ُ َُّث َّأَنحطَل َق ََّمع حَّي َّب ِر َجال ََّم َع ُه حم،
ُ َُّث،
ُ أَ حن
ِ
َّ.َّعلَحي ِه حمَّبُيُوتَ ُه حمَّبِالنا َِّر
َ ُحِّر َق
َ َع ِنَّالص َالةَّفَأ
“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:

ٍ ِ َّ وماَّتَ َقربَّإِ َِلَّعْ ِد
ِ َّوماَّيز ُال،ضتَّعلَي ِو
ِ يَّيَت َقربَّإِ َِلَّبِالنوافِ ِلَّحَّتَّأ
َّ.ُُحَّْو
َحبَّإِ َِل َِِّم ح
َ َ َ اَّافَتر ح ُ َ ح
َ َ َح
َ
ُ َّ َّعحْد
َ يَّب َايءَّأ
َ

َح

َ َ

َ

ح

ح

َ

“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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحل حَمَو
َي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َال حَم
ِ َّآمنُو
َِّسَْ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان ََّوَال
َ اَّوَِِّل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وٌ ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ ل االَّللذيح َن
َّْجح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ ََّ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.يَّإِ َماما
َاج َع حلنَاَّل حل ُمتق ح
ي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةَّوِِف ح
ِ َََّرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ ص ُفو َنَّوسالَمَّعلَىَّاحملرسلِيَّو ح
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
َّ.ي
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
َ َِّاْلَ حم ُد
َ ََّعماَّيَ ح َ َ ٌ َ ُح َ ح
َ َ ُِّسحْ َحا َن ََّرب
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MUROQOBATULLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ُ اهلل َِّمن
ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ِ
ََّّوَم حن،
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحينُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَعُ حوذَُّب ح
إِنَّ حَ ح
َ ُاَّو َسيِّئَاتَّأ حَع ََّمالنَا َم حنَّيَ حهدهَّاهللَُّفَالَ َُّمضلَّلَو
َ ََّشُرحورَّأَنح ُفسن
ِي ح
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ َََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلََوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،َُّى ِاد َيَّلَو
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َ َضل حلَّفَال
َُّعحب ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
ُ
َ ُكَّلَو
ِ
ِِ
.َّم حسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنحتُ حم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ

ِ
ِ َّ س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمحن هاَّزوجهاَّوبث َِّمحن هماَّ ِرجاالًَّ َكثِري
ِ
َّاء
َ اَّرب ُك حم َّالذ
َ َُ
ََ َ َ َ َ َ َ َح
ًَ
َ ٍ يَّخلَ َق ُك حم َّم حن َّنَ حف
َ اس َّات ُقو
ً اَّون َس
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
ِ
ِ
.َّعلَحي ُك حم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُحو َنَّبِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًَّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ِ
َََّّاهلل
َّ صلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغ ِف حر َّلَ ُك حم َّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حن َّيُ ِط حع
ُ ََّ ين
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ ح
ََ
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ ورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ح
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
َ  ََّو َخحي َر َّا حْلَ حد ِي،اب َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َ ي َّ ُُمَمد
ُ ََص َد َق َّا حْلَديحث َّكت
ُ َّى حد
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

َّاف ََّوالحغِ َن
َ ىَّوالتُّ َقىَّ َوالح َع َف
َ َُسأَل
الل ُهمَّإِ ِِّّنَّأ ح
َ كَّا حْلَُد

“Ya Alloh, aku memohon kepada-Mu hidayah, ketakwaan, sifat ‘iffah (keterjagaan
diri dari maksiat), dan kecukupan”. (HR. Bukhori dan Muslim)
Atau berdoa:

ِِ
ِ
ِ َ َّوَكِّرهَّإِلَي نَاَّالح ُك حفرَّوالح ُفس،اَّاْلميَا َنَّوزيِّنحو َِِّفَّقُلُوبِنَا
َّين
وق ََّوالحع ح
َّو ح،
َ ح ح
ُ َ َ ِبَّإِلَحي نَ ح
َ اَلل ُهم
َّحبِّ ح
َ اج َعلحنَاَّم َنَّالراشد
َ صيَا َن
ُ ََ

“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:

َ َ َ ٞ َ ُ ُ ُ ۡ َ َ ُ َ ُ َ ٓ َ َٰ َ َ ُ َ ۡ َ ي ۡ َ ي
ُُٞوَلُى ۡوم
ومَُلُتأخذ ُهۥُسِيث
ُ حُٱلقي
ُ ّللَُلُإِلًُإَِلٌُوُٱل
ُ ٱ
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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. alBaqoroh: 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:

ۡ
ُ َ ُ َ ۡ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ
َۡ َ ُ ُ َۡ
َ َن ُوُأَ ۡق َر ُبُإ َ َۡلًُِن ِۡو
١٦ُُح ۡت ِلُٱل َورِي ُِد
ُناُت َو ۡسوِ ُسُة ِ ًُِۦُنفس ًُۥُُو
وُونعلم
ُ ولقدُخلقياُٱ ِۡلنس
ِ

“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 :

ُ ۡ
ٞ َ ٌ َ ۡ ََ َ َۡ
١٨ُُعتِيد
َناُيَلفِظُنِوُقو ٍلُإَِلَُليًُِرقِيب

“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:

َ
ۡ ُ َ َُ َُ
َ ََََ ي
َ َ
ُ َُ َ
َٰ َ ُِفُٱ
٢١٪ُِيم
ُُ يعُٱل َعل
ُ  إِى ًُۥٌُوُٱلس ِه٢١٩ُِيو
َُ جد
ِ  وتقلتك٢١٨ُٱَّلِيُي َرىَٰكُحِنيُتقوم
ِ لس

“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

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ ََّقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمحن ُك حم،
َّ بَ َارَك
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َّاهللَُِّ حِل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ ا حْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب َُّده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكثحي ًراَّ َّطَيِّب
َح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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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.

ِ َ َّاهللََّ َححيثُماَّ ُكحن
ِ ِ َّاْلَسنَ َةََّتَح ُه َه
ِِ
ََّّح َس ٍن
َِّ اس
َ َّخُلُ ٍق
َ
َ َّ َّاتق
َ اَّو َخالقَّالن
َ َّت ََّوأَتحب ِعَّالسيِّئَ َة ح

“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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
،ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ِ َىَُّمم ٍدَّوعل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َ َُ ََّعل
َ َوبَا ِرحك
َ ىَّآلَّ ُُمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ حَ ح
َِ ك
ِ َّمنح هم َّواحألَمو
ِ ِ ات َّاأل
ِ َات َّوالحم حؤِمنِْي َّوالحم حؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّب
َ ات َّإِن
َ اَلل ُهم َّا حغف حر َّللح ُم حسلم ح
ح
ٌ ََّسيح ٌع َّقَ ِريح
ُ َ َ َّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
َ ْي
َ َحيَاء ُ ح َ ح
ِ َُِم يَّب َّالد عو
.ات
ََ ُ ح
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاْل حمي
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
ف ََّرِحيح ٌَّم
ََّ اَّرب نَاَّإِن
َ ان ََّوَال
ٌ كَّ َرءُحو
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
َ اَّوِِْل حخ َواننَاَّالذيح َن
َ َّآمنُ حو
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ ُ َع
َّ.ْيَّإِ َم ًاما
َّاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرةََّأ ح
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
َ ََرب ن
ْي ََّو ح
اَّى ح
َ َبَّلَنَاَّم حنَّأ حَزَواجن
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةًَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَةً ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ بَّاحلعِزِةَّعماَّي
َّ.ْي
َََّّعلَىَّاحمل حر َسلِ ح
ص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
ِّ ك ََّر
َ ُِّسحب َها َن ََّرب
َ
َ َ
ُ
ِ وح
ِ ِّ هللَّر
.ْي
َبَّاح َلعلَم ح
َ َِّاْلَ حم ُد
َ
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PETA PERTARUNGAN ABADI

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َ ْ ْ َُّوَم ْنَّي،
َُّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو
ِ
ِِ
َّ َّم ْسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنْتُ ْم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ

ِ
ِ َّ س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمْن هاَّزوجهاَّوبث َِّمْن هماَّ ِرجاالًَّ َكثِري
ِ
َّاء
َ اَّرب ُك ْم َّالذ
َ َُ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
ًَ
َ ٍ يَّخلَ َق ُك ْم َّم ْن َّنَ ْف
َ اس َّات ُقو
ً اَّون َس
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
ِ
ِ
َّ َّعلَْي ُك ْم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُْو َنَّبِو ََّواْأل َْر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًَّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ِ
َََّّاهلل
َّ صلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم ََّويَ ْغ ِف ْر َّلَ ُك ْم َّذُنُوبَ ُك ْم ََّوَم ْن َّيُ ِط ْع
ُ ََّ ين
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ ْ
ََ
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ ورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ْ
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ِ َُّمم ٍد َّصلى َّاهلل
ِ
ِ ِ ِ
ََّّوُكل،ا
ُْ َّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،
َُ
َ َّو َخْي َر َّا ْْلَ ْد ِي،
ْ فَِإن َّأ
َ َُ ي
ُ ََص َد َق َّا ْْلَديْث َّكت
َ َّعلَْيو ََّو َسل َم
َ اب َّاهلل
ُ َّى ْد
َ َُّم َدثَاتُ َه
ٍ
ٍِ
َّ :َّأَماَّبَ ْع ُد.َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌُُْم َدثَةَّب ْد َعة
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Di dalam al-Qur’an, Alloh
telah sangat detail menjelaskan berbagai upaya
setan dalam melancarkan permusuhannya kepada manusia. Firman Alloh :

ُ َٰ َ ُ َ
َّ َ َ َّ َ
َّ َ َ َ ُ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ َّ َ ر ر
َّ َش ري َطَٰو
َب َ َعل ريًَِأى ًَُۥ َ َنوَت َََّل ُه َفأى ًَُۥ
َ ِ  َلت٣َ َن ِري ٖد
َُك
ع
ت
ت
ي
َو
م
ِل
ع
َ
ۡي
غ
ة
َ
َ
ٱّلل
َ
َِف
ِل
اس َنوَيجد
َ ِ َِّو َٱنل
ََ َون
ِ
ِ
ٖ
ِ
ِ ِ
ٖ
َ

ُّ

َ يُضل ًَُۥَ َويَ رٍدِيًَِإ ََٰل
َّ ََع َذاب
َ٤َٱلسعِ َِۡي
ِ
ِ
ِ

“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:

َر
َ ۡرضَ َو ََلُ رغَيَ َّي ٍُ رمَأَ ر
َّ َ ََلُ َز ّي
َ ۡج ِع
َنَل َ ٍُ ر
ِ
َ٣٩َني
َ
ٱَل
َ
َِف
م
ِ
ِ
ِ
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“Pasti Aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) di muka
bumi, dan pasti Aku akan menyesatkan mereka semuanya.”

ٓ َ
َ ُ َّ َ َّ ُ ّ ِ ۢ َ ر َ ر ر َ ر
َ َو َع رو ََأير َمَٰيٍِ رم
َ َخ رلفٍِ رم
ََۡۖو َعوَش َهائِل ِ ٍِ رم
نيَأيدِي ٍِمَونِو
ِ ث َمَٓأَلت ِييٍمَنوَب
ِ
ِ

“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 bersamasama 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 tanggungtanggung mereka pun memerintahkan manusia untuk kafir kepada Alloh, dan lantas
kelak di akhirat mereka akan berlepas diri dari seruan kufur ini.

ر
َ َٰ َ  ّ َ ّ ٓ َ َ ُ َّ َ َ َّ رٞ ٓ َ ّ َ َ َ َ َ َّ َ َ ر ُ ر
َّ
َ َ
َ
َٰ َ وَإ ِ رذَقَ َالَل ِِۡل
َ١٦َني
َ ٱّللَربَٱلعل ِه
َ َنس ِوَٱكف َرَفلهاَكفرَقالَإ ِ ِّنَة ِريءَنِيكَإ ِ ِّنَأخاف
َِ َٰلَٱلش ري َط
َِ ل َهث

“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:

َ ّ ْ َ َ َ َٰ َ َّ َّ َٰ َ َ ُ َٰ َ َ َ َ َ َ ُ َ ر
َٱلس رح ََر
َ َ َّنيَكف ُروا َُي َعل ُِهَنَٱنل
َ كوَٱلشي ِط
ِ ّ َاس
ِ وناَكفرَسليموَول

“Padahal Sulaiman tidak kafir (dan tidak mengerjakan sihir), akan tetapi setansetan lah yang kafir (karena) mereka mengajarkan sihir kepada manusia”

ٓ َ ٰٓ َ َ ُ ُ َ َ َ َّ َّ
ََلَأ رو ِ ََلائ ِ ٍِ رَم
َ ِإَونَٱلشيَٰ ِط
ِ نيََلَحَنَإ

“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.

ِ َّوتَ َق،ات َّوالذ ْك ِر َّا ْْل ِكيم
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َّبلَّم ِ ِْن ََّوِمْن ُك ْم
َ ْ َ
َ ََّونَ َف َع ِ ِْن ََّوإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّاْ ُلق ْرآن َّالْ َك ِرْْي
ْ ِ ُبَ َارَك َّاهلل
ِ تَِالوتَوَّإِنوَّىوَّاْلغَ ُفور
.َّالرحْيم
ُْ َُ ُ ُ َ
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ِ
ِ َ ا ْْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعْب ُده
ُ َّوأَ ْش َه ُد َّأَن،
َ َ َّأَ ْش َه ُد َّأَ ْن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو ْح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّف ِيو
َ َّْش ِري
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحْ ًداَّ َكث ًرياَّطَيِّب
َْ
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس ْولُوَُّالََّنَِِبَّبَ ْع َده
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:

ر
َ َ ُّ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ َ
َ َّ َ ُ َ َ ٗ َ ٗ َ َ ر
َ  َو َن رو َأَ رع َر َض١٢٣َ َق
ُ ُ َن
َٰ َ َوَّل َي َ رش
َُشَهُۥ َيَ رَ َم
َلۥ َنعِيشث َضيٗك َو
َ َعوَذِل ِريَفإِن
ضل
ِ فه ِو َٱتت َع ٌَداي َفَل َي
َ
ر
َٰ َ ٱلقِ َيَٰ َهثَِأ رع
١٢٤ََم
“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 eratlah 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.

ِ
ِ
.اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلَِّْي ًَّما
َ اَّصلُّ ْو
ِّ َِّعلَىَّالن
َ صلُّ ْو َن
َ ِبَّيَآيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمْي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ْ َ َّك
ّ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ

ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىَّيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل

ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّ .ات
َِّ بَّالد ْعَو
َِّ َحيَ ِاء َِّمْن ُه ْم ََّواْأل َْمَو
َْ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن
َْ اَلل ُهمَّا ْغفْرَّلْل ُم ْسلم
ْ ْي ََّوالْ ُم ْؤمنَاتَّاْأل
ٌ ْ ٌَْ ك
ُ ََّمْي
.اف ََّوالْغِ ََن
َ ىَّوالتُّ َقىَّ َوالْ َع َف
َ ُاَلل ُهمَّإِناَّنَ ْسأَل
َ كَّا ْْلَُد

ِ ُّ َّونَسأَلُكَّع ِزْْي َة،اَللهمَّإِناَّنَسأَلُكَّالثبات َِِّفَّاْألُموِر
ِِ
َّ.ْي
ُ ك
َ َ َ ْ َ ُْ
َ َِّش ْكَرَّنِ ْع َمت
َ َُّونَ ْسأَل،
َْ ك ََّّيَاَّأ َْر َح َمَّالراَح
َ َ َ ْ
ُ
َ َّالر ْشد

ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ َّح َسنَ ًة ََّوقنَاَّ َع َذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِِفَّاآلخَرِة
َ َاَِّفَّالدُّنْي

ِ
ِ
.ابَّالرِحْي ُم
َ َّعلَْي نَاَّإِن
َ َرب نَاَّتَ َقب ْل َِّمناَّإِن
َ ب
َ ْكَّأَن
َ ْكَّأَن
ُ تَّالت و
ْ َُّوت.
َ تَّالسمْي ُعَّالْ َعلْي ُم

ِ ْ ص ُفو َنَّوسالَمَّعلَىَّاْملرسلِْيَّو
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ بَّاْلعزِة
َْ بَّاْ َلعَّلَم
َ َِّاْلَ ْم ُد
َ َْ َ ُْ َ ٌ َ َ ْ ََّعماَّي
َ َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
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ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ غحف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َّومنَّي ح،ضلَّلَو
ِ
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َُّعحب ُدهُ ََّوَر َُّس حولَُّو
ُ ُم ُ َ َ ح
َ ُكَّلَو
َ ُضل حلَّفَالََّ َىاد َيَّلَو
ِ
ِِ
.َّم حسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنحتُ حم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ
ِ س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمحن هاَّزوجهاَّوبث َِّمحن هماَّ ِرجاالًَّ ََّكثِري
ِ
َّاء
َ اَّرب ُك حم َّالذ
َ َُ
ََ َ َ َ َ َ َ َح
ًَ
َ ٍ يَّخلَ َق ُك حم َّم حن َّنَ حف
َ اس َّات ُقو
ً اَّون َس
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
ِ
ِ
.َّعلَحي ُك حم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُحو َنَّبِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ََّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغ ِف حر َّلَ ُك حم َّذُنُوبَ ُك حم ََّوََّم حن َّيُ ِط حع َّاهلل
َُ َ
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ َ
َ ح
ََ
ِ ورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ح
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حَّل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّ َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ا َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ا ٓ ا
َُ ََ ُ َ َ ٓ ُ َ ََ ۡ َ َ
َُ
ٰ َ ٱه َو ٰ ِ َِليۡن إ ِ ۡح
ٰ وق
ِب أ َح ُده َما أ ۡو ِلِكه َما فَل تقن
س ًنا ۚ إ ِ اما َي ۡبوغ ان عِندك ٱهم
ِ َض ربك أَّل تعبدوا إَِّل إِياه وب
ِ
ۡ َ ۡ ّ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ ّ َ ا ۡ َ َ ُ ا
ل ا ُه َما ٓ أُ ّف َو ََّل َت ۡن َه ۡر ُه َما َوقُن ل ا ُه َما قَ ۡو اَّل َلر ا
ٱرۡح ُه َما
ب
ر
ن
ق
و
ة
ِ
ۡح
ٱلر
ِن
م
ل
ٱذل
اح
ن
ج
ا
م
ه
ل
ض
ف
ٱخ
و
٢٣
ا
يم
ِ
ّٖ
ِ
ِ
ِ
َل َما َر اب َياِن َص ِغ ا
٢٤ ريا
ِ

“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:

ِ ِ
َّ ُُثَّبُِّرَّالح َوالِ َديح ِن:َي؟ َّقَ َال
َِّ َّت ََّر ُس حوََّل
ُت
ٌّ ُثَّأ:
ُّ أ:اهلل
َ َيَّالح َع َم ِلَّأَفح
َ َُّاَلص َالة:ض ُل؟َّ قَ َال
ُ َّعلَىَّمحي َقاِتَا قُلح
ُ َسأَلح
ِ
َّسبِ ِيلَّالل َِّو
ُت
ٌّ ُثَّأ:
ُ َّاَ حْل َه:َي؟َّ قَ َال
ُ قُلح
َ اد َِِّف

“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 :

ِ ُ ِرضاَّالل ِو َِِّفَّ ِرضاَّالحوالِ َدي ِنَّوسخ
.َّس َخ ِطَّالح َوالِ َديح َِّن
َ
َ ََ َ َ ح
َ طَّاللو َِِّف

“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:

ِ
ِ
ِ ات
ََّّالس َؤ ِال
ََّ َيل ََّوق
َِّ ََّ َوَوأح َدَّالحبَ ن،ات
َِّ َّاألُم َه
وق ح
َ َّعلَحي ُك حمَّعُ ُق
ُّ َّ َوَكثح َرَة،ال
َ َّحرَم
َ إِنَّالل َو
َ َّ َوَمحن ًع،ات
َ اَّوَى
َ َّوَكرَهَّلَ ُك حمَّق،

.ال
َِّ اعةََّالح َم
َ َِوإ
َض

“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:

ِ ََِّّاَحِْل حشر ُاكَّب:الح َكبائِر
ِ اهلل ََّوعُ ُق حَّو ُقَّالح َوالِ َديح ِن ََّوقَ حتلَّالن حف
َّس
َُّ س ََّوالحيَ ِم ح
ُ يَّالحغَ ُم حَّو
َ
ُ َ
ُ

“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:

َّ َُّسرهَُّأَ حنَّ ُُيَدَّلَوُ َِِّفَّعُ حم ِرِه ََّويَُز َادَّلَوُ َِِّفَّ ِرحزقِ ِوَّفَلحيَبَ ر ََّوالِ َديحَِّوَّ َولحيَ ِص حل ََّرِِحََّو
َ َم حن

“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:
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“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
َّ .َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ ا حْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالََّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،اَّمبَ َارًكاَّفحَّي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًَِّحح ًداَّ َكثحيًَّراَّطَيِّب
َح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده

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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َِّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ ََّعلَىَّ ُُمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
ك َح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ َِّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
ِ
.ََّمحي ٌَّد
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ َََّوَّبَاَّرحَّكَّ َعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َّآمنُو
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َِّ َاْل حُي
َ انَّ َوَال
َ اَّوِِْل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وف ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.يَّإِ َم ًاما
َاج َع حلنَاَّل حل ُمتق ح
ي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّوِِفَّ حاآلخَرِة
َ َاَِّفَّالدُّنحي
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
َّ.ي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَىَّاحملُحر َسل ح
َ َِّي ََّوا حْلَ حم ُد
َ َ ُِّسحب َحا َن ََّرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحب ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو
ِ
ِِ
َّ َّم حسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنحتُ حم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ

ِ
ِ َّ س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمحن هاَّزوجهاَّوبث َِّمحن هماَّ ِرجاالًَّ َكثِري
ِ
َّاء
َ اَّرب ُك حم َّالذ
َ َُ
ََ َ َ َ َ َ َ َح
ًَ
َ ٍ يَّخلَ َق ُك حم َّم حن َّنَ حف
َ اس َّات ُقو
ً اَّون َس
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
ِ
ِ
َّ َّعلَحي ُك حم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُحو َنَّبِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًَّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ِ
َََّّاهلل
َّ صلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغ ِف حر َّلَ ُك حم َّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حن َّيُ ِط حع
ُ ََّ ين
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ ح
ََ
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ ورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ح
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ٍ َُّ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلا َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّ َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ا َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ا ٓ ا
َُ ََ ُ َ َ ٓ ُ َ ََ ۡ َ َ
َُ
ٰ َ ٱه َو ٰ ِ َِليٌۡ إ ِ ۡح
ٰ وق
ِب أ َح ُدِ ًَا أ ۡو ِلِكِ ًَا فَل تقن
س ًَا ۚ إ ِ ايا َي ۡتوغ اٌ عَِدك ٱهم
ِ َض ربك أَّل تعتدوا إَِّل إِياه وب
ِ
ۡ َ ۡ ّ َ ۡ ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ ّ َ ا ۡ َ َ ُ ا
ل ا ُّ ًَا ٓ أُ ّف َو ََّل َت َۡ َّ ۡر ُِ ًَا َوقُن ل ا ُّ ًَا قَ ْۡ اَّل َلر ا
ٱرۡح ُّ ًَا
ب
ر
ن
ق
و
ث
ِ
ۡح
ٱلر
ٌِ
ي
ل
ٱذل
اح
َ
ج
ا
ً
ّ
ل
ض
ف
ٱخ
و
٢٣
ا
ًي
ِ
ّٖ
ِ
ِ
ِ
َل ًَا َر اب َياِن َصغِ ا
٢٤ ريا
ِ

“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:

ِ ِ ِ
ِ ُ َُّثَّر ِغمَّأَنحف
ِ
ََّح َد ُُهَا
ََّ َولَّالل َِّوَّ؟َّ ق
ََّ ِ َّق.ف
َ اَّر ُس
ُ َُّث ََّرغ َمَّأَنح
ُ َ َ ُف
ُ َرغ َمَّأَنح
َ  َم حنَّأ حَد َرَكَّأَبَ َويحوَّعنح َدَّالحك ََِبَّأ:ال
َ َ َم حنَّي:يل
أ حَوَّكِلَحي ِه َماَّفَلَ حمَّيَ حد ُخ ِل ح
َََّّاْلَنة

“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:

ۡ َ ُ َ َ َ َ ُّ َ َ ا َ ۡ ُ ُ ٓ ْ ا ٓ ا
ٰ َ ٱه َو ٰ ِ َِليٌۡ إ ِ ۡح
ٰ وق
ۚ س ًَا
ِ َض ربك أَّل تعتدوا إَِّل إِياه وب
ِ

“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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َ َ ۡ َ ٰ َ َٰ َۡ َ َ َ َۡ ۡ َ ۡ َ َٰ ۡ َ ۡ َ ۡ ّ ُ ۡ َ َ ٓ َ ۡ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ۡ َ
سمِي َوٱةٌۡ ا
ٰ
ين
ب
ٱلس
ًري فوِوو ِِلي ٌِ وٱۡلقربِي وٱۡلتم وٱل
ِ
ِ ِ
ِ
ّٖ يسٔوٍْك ياذا يَفِقْنَۖ قن يا أٍفقتى يٌِ خ
َ َو َيا َت ۡف َعوُْا ْ ي ٌِۡ َخ ۡري َفإ ان ا
ٞ ٱّلل ةُِۦ َعو
٢١٥ ِيى
ِ
ِ ّٖ

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالََّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكثحي ًراَّطَيِّب
حَ ح
َ ُك ََّّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده

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:

ُّ ُ ۡ َ ّ
َ ّ ُ َ ََ ٓ َ َُُ ا
ۡ ُك
َ اي َُْا ْ َو اٱت َت َع ۡت ُّ ۡى ُذ ّر اي ُت ُّى بإ
َ ۡ َ ۡ يمٌٰ َأ
َ ِيٌ َء
َ َو اٱذل
ٱم ِرِٕۢي ة ِ ًَا
ٖۚ ّٖۡلقَا ة ِ ِّ ۡى ذ ّرِيتّ ۡى َويا أ َۡلنّٰى ي ٌِۡ ع ًَو ِ ِّى يٌِ َشء
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٞ ِب َر
َ َل َس
٢١ ِي

“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 orangorang sholih yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amiin Ya Robbal ‘alamin.

ٍ ُ اَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ اَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَاَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َاَُّمَم ٍدَّو َعل
ََّّ ََّوَّبَاَِّرحَّك.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ِ ِ
ٍ ُ اَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ اَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ
ِ َاَُّمَم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ ت
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ ُ ََعل
َ َّعلَاَّإبحَراىحي َم ََّو َعلَ َّ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاِل حْي
ِ َّآمنُو
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان ََّوَال
َ َرب نَاَّا حغف حرَّلَنَاَّ َوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وف ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
ُ َ َ اَّرب نَاََّّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.اما
ًَّ ْيَّإِ َم
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح
ِ ََّ َرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
َّ َّ.ْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَاَّاحملُحر َسل ح
َ َِّْي ََّوا حْلَ حم ُد
َ َ ُِّسحب َحا َن ََّرب
ِِ ِ
َّ اَّع ِنَّالح َف حح ََ ِاء ََّوالح ُمنح َك ِر ََّواحلبَ غحَّيِط
َِّ َِّعبَ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيَْح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََ ََّويَنح َه،اهلل
ِ
ِ
َّ ،َّعلَاَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبَ ُر
َ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي ََّمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،َّيَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
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.صنَ عُ حو ََّن
َّ َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح

JADILAH HAMBA YANG PANDAI BERSYUKUR

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحب ُدهََُّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ًَّ﴿ياََّّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ َ
َ ََ ح
ً َ َح ح
َ
َ ح
ََ
ِ وي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ح
ُ ُ ََ َ ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخيَّر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ُ َّ َ ُ ُ ۡ َ ُ َّ َ َ ۡ ُ ۡ َ َّ َّ َ ّ ّ َ َ َ
َّ َِ َُ اك ۡه َو
ُ ٱلس ِى
ُ يع ۡٱم َعن
٦٠ ِيه
وكأيِي وِي دٓابةٖ َّل َت ِىل ِرزقُا ٱّلل يرزقُا ِإَوي
ۡۚ

“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:

َ َٰ َ َ ۡ ُ َ ۡ َّ َ َ
َۡ َ
َ َ ٓ َ َ ۡ َّ َ ۡ َ َ َ
َ َ اد َم َو
َ ٱمط ّي
َّ ب َو ۡٱۡلَ ۡحر َو َر َز ۡق َنَٰ ُُه ّو َِي
ّ َ َح ۡن َنَٰ ُُ ۡه ِف ۡٱم
َٰ
َٰ
ري ّم َِّى ۡي خنق ٌَا
ث
ك
لَع
ه
ُ
ن
ن
ض
ف
و
ت
ب
ومقد كروٌا ب ِِن ء
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٖ
َۡ ا
٧٠ ضيٗل
ِ تف

“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 َ ّ َ اٞ ۡ ُ َ ُ َ َ ُ ۡ َ َ َ ّ َ ۡ َ َ َ َٰ ا
َٰ وي ع ِىل صن ِحا وِي ذكر أو أ
ًَث وَِ مؤوِي فنٌحيِيٌٍۥ حيِة طيِبة ۖٗ وَلج ِزيٌُه أجرَه بِأحس ِي وا َكًِا
َ ُ
٩٧ َي ۡع َىنِن
“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:

ِ
ٍ ِ َّهم َِِّبسنٍَةَّفَلَمَّيعمحلهاَّ ُكتِبتَّلَوَّحسنَةًَّومنَّىم
ِ شراَّإِ ََلَّسبعِ ِمائَِة
.ف
ٍَّ َّض حع
َِّب َسنَةَّفَ َع ِملَ َهاَّ ُكتبَ ح
َ ُتَّلَو
َّع حًَّ َ ح
َ َ َم حن ََّ َ َ ح َ ح َ َ َ ح ُ َ َ َ َ ح

“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:

َ ُ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ ْ ُّ ُ َ
َ َّ َِا ٓ ۗٓ إ َّن
ٞ  َّرحٞٱّلل مَ َغ ُفِر
١٨ ِيه
ِ ِإَون تعدوا ً ِعىة ٱّللِ َّل َتص

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َّ ِم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
187

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ
َّشروِر َّأَنح ُف ِسَن ِ
ِ ِِ
ِ
َّاْلم َدَِّ ِ
َّاهللَُّفَالََّ
اَّم حن َّيَ حه ِد ِه َّ
هلل َح
َّسيِّئَّاَت َّأ حَع َمالَن َ
ََّ،ن َم َدهُ ََّونَ حسَتعحي نُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَ ُع حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
َّإِن حَ ح
اَّوم حن َ
َ
ضلِل َّفَالَ ِ
ِ
َّعحب ُدهَُّ
ك َّلَوُ ََّوأَ حش َه ُد َّأَنَّ ُ
ي َّلَوَُّ ،أَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِٰل َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّالَ َش ِريح َ
َُّمَم ًدا َ
َ
َّىاد َ
َُّمضل َّلَوُ ََّوَم حن َّيُ ح ح
َوَر ُس حولُوَُّ .أَماَّبَ حع َُّد:
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:

ۡ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ۡ َ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُ َّ َ َ َ ٞ
يدًل ۡهۖٗ َومئِي كف ۡرت ۡه إِن َعذ ِاِب لشدِيد ٧
ِإَوذ ثأذن ربله مئِي شكرته َل ِز

"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..

ىَّآل ُ ٍ
َحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن ََّ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
ىَُّمَم ٍدَّو َعلَ ِ
ََّمحي ٌَّدَّ.
َّص ِّل َ
اَّصلحي َ
كَّ َ ح
َُّمَمدَّ َك َم َ
اَلل ُهم َ
ت َ حَ ح َ َ
َّعلَ ُ َ
حَ ح َ
ىَّآل ُ ٍ
ََّحي ٌد َِ
ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن َ ِ
َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعلَ ِ
َّو َعلَ ِ
ََّمحي ٌد.
ىَُّمَم ٍد ََّ
َّعلَ ُ
َوبَا ِرحك َ
َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك َ
ك َح
ت َ حَ ح َ َ
حَ ح َ
ََّسيعَّقَ ِريب ُِ
اتَّ،إِن َ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
بَّالد حعَو َِّ
ات
َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو َِّ
ْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن حَ
اَلل ُهمَّا حغفحرَّلحل ُم حسلم حَ
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ك َحٌ ح ٌ
ََّمحي ُ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
كَّرء ٌ ِ
اِل حْيَ ِ
َّآمنُو ِ
َّسبَ ُق حونَاَّبِ حِ
يم.
ان ََّوَال َ
اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن َ
وٌ ََّرح ٌ
َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن َ َ
ََّتح َع حل ِ ح
َرب نَاَّا حغف حرَّلَنَ َ
اَّرب نَاَّإن َ َ ُ
ِ ِ
رب نَاَّىبَّلَنَ ِ
اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرةََّأ حَع ُ ٍ
ْيَّإِ َم ًاما.
اج َعلحنَاَّللح ُمتق حَ
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةًَّوِِف ح ِ
َرب نَاَّآتِنَ ِ
ابَّالنا ِر.
َّح َسنَةً ََّوقنَ َ
اَّع َذ َ
َّاآلخَرِة َ
َ ََ َ
ِ
ِ
كَّر ِّ ِ
هللَّر ِّ ِ
ِ
ْيَّ.
َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم َ
بَّاحلعزِة َ
بَّاح َلعلَم حَ
َّعلَىَّاحملُحر َسل حَ
ْي ََّوا حَّْلَ حم ُدَِّ َ
ُسحب َحا َن ََّربِّ َ َ
ِ ِِ
ىَّع ِنَّالح َف حح َش ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبََّ حغيِ َّ
ِعبَ َادَّ َِّ
اهللَّ،إِنَّاهللََّيَأح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََب ََّويَحن َه َ
ِ
ِ
َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبَ ُرَّ ،
يَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حم ََّّتَ َذك ُرحو َن ،فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوهُ َ
صنَ عُ حو ََّن.
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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ِ
ِ َاهلل ِمن ُشروِر أَنح ُف ِسَنا وسيِّئ
ِ ِ
ِ
ِ إِ َّن ح
ِ ات أ حَعمالِنَا من يه ِد ِه اهلل فَالَ م
ض َّل
ُ ُ َ َ ح َح
اْلَ حم َدِ هلل َحَن َم ُدهُ َونَ حستَعحي نُوُ َونَ حسَت حغفُرهُ َونَ ُع حوذُ ب ح ُ ح
ََ
ِ  ومن ي ح،لَو
ِ
َّ  َوأَ حش َه ُد أ،ُك لَو
.َُن ُُمَ َّمداً َعبح ُدهُ َوَر ُس حولُو
َ  َوأَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح،ُضل حل فَالَ َىاد َي لَو
ُ ُ ََ ح
ِ َّ
.ين َآمنُوا ات َُّقوا اهللَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُوتُ َّن إِالَّ َوأَنحتُ حم ُم حسلِ ُمو َن
َ يَا أَيُّ َها الذ

ِ َّ
ِ ِ
ِ َّ س و ِاح َد ٍة وخلَق ِمنح ها زوجها وب
ِ
ِ
اء
ََ َ َ َ َ َ َ َح
َ ٍ َّاس اتَّ ُقوا َربَّ ُك حم الذي َخلَ َق ُك حم م حن نَ حف
ً ث منح ُه َما ر َجاالً َكث ًريا َون َس
ُ يَا أَيُّ َها الن
.َواتَّ ُقوا اهللَ الَّ ِذي تَ َسآءَلُحو َن بِِو َواحأل حَر َح َام إِ َّن اهللَ َكا َن َعلَحي ُك حم َرقِيبًا

ِ
ِ  ي.يا أَيُّها الَّ ِذين آمنوا اتَّ ُقوا اهلل وقُولُوا قَوالً س ِد ًيدا
ِ
َُ َ
ُح
َ َ
َصل حح لَ ُك حم أ حَع َمالَ ُك حم َويَ حغف حر لَ ُك حم ذُنُوبَ ُك حم َوَم حن يُط حع اهلل
َ ح
ََ
ِ
.يما
ً َوَر ُسولَوُ فَ َق حد فَ َاز فَ حوًزا َعظ
ٍ
ِ
ِ ِ ِ  فَِإ َّن أَص َد َق ح:أ ََّما ب ع ُد
 َوُك َّل ُحُم َدثٍَة،صلَّى اهللُ َعلَحي ِو ُحُم َدثَاتُ َها
ح
َح
َ ي ُُمَ َّمد
ُ َاْلَديحث كت
ُ  َو َخحي َر ا حْلَ حد ِي َى حد،اب اهلل
ٍ
 َو َشَّر احأل ُُم حوِر، َو َسلَّ َم.ضالَلٍَة ِِف النَّا ِر
َ  َوُك َّل،ٌضالَلَة
َ  َوُك َّل بِ حد َعة،ٌبِ حد َعة

Kaum Muslimin rohimaniyallohu waiyyakum
Alloh berfirman dalam QS. Ali ‘Imron ayat 102:

َ ُ َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ذ
َ
ُ َُ ََ
ُ ََت ذو إ ذَل َوأ
١٠٢ ىتم ُّن ۡسل ُِهَن
ه
ت
َل
و
ۦ
ِ
ً
ِ
ت
ا
ل
يأيٍا ٱَّلِيو ءانيَا ٱتلَا ٱّلل حق ت
ِ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Alloh dengan sebenarbenarnya 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 mensyukuriNya 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:

َ
َ
ُ ُ  ّ ۡ َ ذ ُ َ َ ُ ُ ذٞ ُ ُ ذ ۡ َ َ ۡ َ ُ ۡ ُ َ َ َ َ َ ً َ ۡ َ َٰ َ َ َ ذ
ٱّلل بِك ُم
ف َهو ش ٍِ َد نِيكم ٱلشٍر فليصهًُۖ ونو َكن م ِريضا أو لَع سف ٖر ف ِعدة نِو أيا ٍم أخر َۗ ي ِريد
ُ ُ ُ ََ َ ۡ ُۡ
َ ۡ ك ُم ۡٱل ُع
س
ِ ٱليس وَل ي ِريد ب

“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:

ذ
َ
َۡ ُذ
َُّ
ٱّلل نف ًسا إَِل ُو ۡس َع ٍَا
َل يُكل ِف

“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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َ ُ َ َ ُ َ ۡ َ ُ  ذ ُ ۡ َ ذٞ ّ َ َ ُ َ ۡ َ ْ ُّ ُ َ َ َ َ ۡ ُ  ذٞ ۡ َ َ ُ َ ۡ َ ْ ُ َ ۡ َ َ َ َ َ
َٰٓ ر لكمُۖ وعَٞس أن تكرٌَا شئا وٌَ خ
َٰٓ وع
ىت ۡم َل
َس أن ِحَُِا شئا وٌَ ّر لكم وٱّلل يعلم وأ
َ َ َ
٢١٦ ت ۡعل ُهَن
“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:

ْ
َ ذ
ُ َۡ َ ََ ََ ذ ُ ْ َ ۡ ُ ُ ْ ۡ َ َ ذ
ُ ك ۡم إ ۡذ ُن
َۡ
َيت ۡم أَ ۡع َدآء فَ َأ ذل َف َب ۡۡي
ص ُهَا ِِبَ ُۡ ِل ٱّللِ َجِيعا وَل تفركَا وٱذنروا ى ِعهت ٱّللِ علي
ِ َوٱعت
ِ
ََ ۡ ُ
ُُ
ۡ َ ٓ ۡ َ ٰ َ ُ ُ ۡ َ َٰ َ َ ُ ۡ َ ّ َ ذ َ َ َ َ ُ ّ ۡ َ َ َٰ َ ُ َ ّ ُ ذ
ۡ
ۡ
ُ
ُٱّلل
َ
كلَبِكم فأصُحتم بِي ِعهتًِِۦ إِخوىا وكيتم لَع شفا حفرةٖ نِو ٱنلارِ فأىلذكم نِيٍاَۗ نذل ِم يب ِۡي
َ
َ ُ َ ذ
َ
ُ َ
١٠٣ لك ۡم َءايٰتًِِۦ ل َعلك ۡم ت ٍۡ َت ُدون

“Berpeganglah kalian semuanya kepada agama Alloh, dan janganlah kalian berceraiberai. 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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ات و
 َوتَ َقبَّ َل ِم ِّحِن َوِمحن ُك حم،الذ حك ِر ا حْلَ ِكحي ِم
َ َ َونَ َف َع ِ حِن َوإيَّا ُك حم ِبَا فحيو م َن احآلي،بَ َارَك اهللُ ِ حِل َولَ ُك حم ِِف اح ُلق حرآن الح َك ِرحْي
.الرِححي ِم
َّ تَِال َوتَوُ إِنَّوُ ُى َو احلغَ ُف حوُر
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ِ
ِ
ك لَوَُ ،وأَ حش َه ُد أ َّ
ا حْلَ حم ُد للَِّو ََحح ًدا َكثِحي ًرا طَيِّبًا ُمبَ َارًكا فحي ِو ،أَ حش َه ُد أَ حن الَ إِلَ َو إِالَّ اهللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح َ
َن ُُمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ
ِب بَ حع َدهُ.
َوَر ُس حولُوُ الَ نَِ َّ
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.

ِ
ِ
ِ ٍ
ٍ
َّك َِ
َححي ٌد ََِمحي ٌد.
ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم إِن َ
صلَّحي َ
ص ِّل َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى آل ُُمَ َّمد َك َما َ
اَللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َّك َِ
َححي ٌد ََِمحي ٌد.
ت َعلَى إِبحَراىحي َم َو َعلَى ِآل إِبحَراىحي َم إِن َ
َوبَا ِرحك َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارحك َ
َّعو ِ
َّك ََِسيع قَ ِري ِ
ات احأل ِ ِ
ات والحم حؤِمنِْي والحم حؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ ِ
ات
اَللَّ ُه َّم ا حغفحر للح ُم حسلم حَ
ح
َحيَاء محن ُه حم َواحأل حَمَوات ،إن َ ح ٌ ح ٌ
ْي َوالح ُم حسل َم َ ُ حَ َ ُ
ب َُمحي ُ
ب الد ح َ
ِ ِّ َِّ ِ
َّك رء ٌ ِ
ربَّنَا ا حغ ِفر لَنَا وِِِل حخوانِنَا الَّ ِذين سب ُقونَا بِ حِ ِ
ِ
ِ
يم.
وف َرح ٌ
ح َ ََ ح
َ
اِل حْيَان َوَال ََتح َع حل حِف قُلُ حوبِنَا غال للذيح َن َآمنُوا َربَّنَا إن َ َ ُ
ح َ َ
ِ ِ
ب لَنَا ِم حن أ حَزو ِاجنَا وذُِّريَّاتِنَا قَُّرَة أ حَع ُ ٍ
ْي إِ َم ًاما.
اج َع حلنَا ل حل ُمتَّق حَ
ْي َو ح
َربَّنَا َى ح
َ َ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
َربَّنَا آتنَا ِِف الدُّنحيَا َح َسنَ ًة َوِِف حاآلخَرِة َح َسنَ ًة َوقنَا َع َذ َ
ِ
ِ
ك ر ِّ ِ
هلل ر ِّ ِ
ِ
ْي.
ب اح َلعلَم حَ
ب احلعَّزِة َع َّما يَص ُف حو َن َو َسالَ ٌم َعلَى احملُحر َسل حَ
ْي َوا حْلَ حم ُدِ َ
ُسحب َحا َن َربِّ َ َ
ِعباد ِ
اهلل ،إِ َّن اهلل يْحمر بِالحع حد ِل واح ِِلحس ِ
ان َوإِيحتَ ِاء ِذي الح ُق حرََب َويَحن َهى َع ِن الح َف حح َش ِاء َوالح ُمحن َك ِر َواحلبَ حغيِط
ََ
َ َ ُُ َ َ ح َ
يَعِظُ ُك حم لَ َعلَّ ُك حم تَ َذ َّك ُرحو َن ،فَاذح ُك ُرحوا اهللَ اح َلع ِظحي َم يَ حذ ُك حرُك حم َوا حش ُك ُرحوهُ َعلَى نِ َع ِم ِو يَِزحد ُك حم َولَ ِذ حك ُر اللَِّو أَ حكبَ ُر،
صنَ عُ حو َن.
َواللَّوُ يَ حعلَ ُم َما تَ ح

192

ISLAMISASI MASYARAKAT DAN URGENSINYA

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
َّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اْلم َدَِّ ِ
ات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَالََّ
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ضلِلَّفَالَ ِ
ِ
َّ،وأَ حش َه ُدَّأَن ُ
َّ،وأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّالَ َ
َّش ِريح َ
َُّمَمداً َ
َّ،وَم حنَّيُ ح ح َ
َّعحب ُدهََُّوَر ُس حولَُّوُ
كَّلَوُ َ
َّىاد َيَّلَوُ َ
ُمضلَّلَوُ َ
ِ
ِِ
َّم حسلِ ُمو ََّن َّ
َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنحتُ حم ُ
َّآمنُواَّات ُقواَّاهللَ َ
ين َ
يَاَّأَيُّ َهاَّالذ َ

ِ
س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمحن هاَّزوجهاَّوبث َِّمحن هماََِّّرجاالًَّ َكثِري ِ
ِ
اءَّ
اَّرب ُك حم َّالذ َ
َُ َ
َ َ َ َ َح َ َ ََ
ًَ
يَّخلَ َق ُك حم َّم حن َّنَ حف ٍ َ
اس َّات ُقو َ
اَّون َس ً
يَاَّأَيُّ َهاَّالن ُ
ِ
ِ
َّعلَحي ُك حم ََّرقِيبًا َّ
َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُحو َنَّبِو ََّواحأل حَر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن َ
ياَّأَيَُّّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوالً ِ
صلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغ ِف حر َّلَ ُك حم َّذُنُوبَ ُك حم َّ َوَم حن َّيُ ِط حع َّاهللََّ
َ َُ
َّسد ًيداَّ.يُ ح
َ َ
ح َ
ََ
ورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز ِ
يما َّ
ح َ
ََ ُ ُ
اَّعظ ً
َّاهللَّ ،وخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي ُ ٍ
ث َّكِتَاب ِ
أَما َّب ع ُدَّ :فَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي ِ
َّعلَحي ِو ََّو َسل َمََّ ،و َشر َّاحأل ُُم حوِرَّ
َّصلى َّاهللُ َ
ح
َح
َ ح
َُّمَمد َ
ُ
َ َ حَ َ َ ُ
ٍ
ُحُم َدثَاتُ َهاَّ،وُكل ُح ٍ ِ
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َّ،وُكل َ
َّ،وُكلَّبِ حد َعة َ
َّضالَلَةٌ َ
َُّم َدثَةَّب حد َعةٌ َ
َ
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Alloh berfirman dalam QS. al-Ahzab ayat 36:

َ
َ ُ َ َ ُ ُُ َۡ ً َ َ ُ َ َُ ُ ۡ
َ ۡ
َ َ ۡ
َ َ َ
ٱۡل َ َ
َِيةُ ن ِۡو أ ۡم ِرو ۡ ِۗۡم
َو َنا َكن ل ُِهؤن ِٖو َوَل ُمؤن َِن ٍة إِذا قَض ٱّلل ورسيلۥ أمرا أن يكين لىم

“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:

َ
َ
َۡ
ۡ َُ َ َ ُ َۡ
َ
ْ َ
يلۥ َويَ ۡخ َش َ َ
َو َنو يُ ِطعِ َ َ
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
ٱّلل َويَ َتقهِ فأ ْو َٰٓلهِك و ُم ٱلفان ِ ُزون َ ٥٢وأق َس ُهيا ب ِٱّللِ َج ۡى َد أيۡ َمَٰن ِ ِى ۡم له ِ ۡو
َ ُ َ
أَ َم ۡر َت ُى ۡم ََلَ ۡخ ُر ُج َو ُقل ََل ُت ۡق ُه َّۖيا ْ َط َ
ٱّلل َخب ُ
اعةَ ٞن ۡع ُروفَة ٌۚ إ َن َ َ
َي ُۢ ب ِ َها ت ۡع َهلين ٥٣
سِ
َّۖ
ِ
ِ

“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.

ِ َّوتَ َق،ات َّوالذ حك ِر َّا حْل ِكَّيم
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َّبلَّم ِ حِن ََّوِمحن ُك حم
َ َ ح
َ ََّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ َّىوَّاحلغَ ُفور
ِ ِ
َّ .َّالرححيم
ُ ت َال َوتَوَُّإنوُ َُّ َ ح

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ ِ ُ اهلل َِّمن
ِ ََِّنم ُده َّونَستَعِي نُو َّونَست حغ ِفره َّونَعوذُ َّب
ِ
ِ
َََّّم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال،ا
َ َاَّو َسيِّئاَت َّأ حَع َمالن
ح
إن َّاحْلَ حم َد َّهلل َح َ ُ َ ح ح ُ َ ح َ ُُ َ ُ ح
َ ََّش ُرحور َّأَنح ُفسن
ِ ضل َّلَو َّومن َّي ح
ِم
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ َ َّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،َُّى ِاد َي َّلََّو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
َ َضل حل َّفَال
ُ
ُ ُ ََ ح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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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 nilainilai 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 berlombalomba 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. Batasbatas 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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َََّّمحي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
ِ
.ََّمحي ٌَّد
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّ ََّوَّبَاَّرحَّكَّ َعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ ََّّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاِل حْي
ِ َّآمنُو
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان ََّوَال
َ اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وٌ ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ بَّاحلعِزِةَّعماَّي
َََّّعلَىَّاحمل حر َسلِ ح
ْي
ص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
ِّ ك ََّر
َ ُِّسحب َحا َن ََّرب
َ
َ َ
ُ
ِ
ِ ِّ هللَّر
َّ.ْي
َبَّاح َلعلَم ح
َ ََِّوا حْلَ حم ُد
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ANTARA HIDAYAH DAN KESESATAN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َّومنَّي ح،ضلَّلَو
ِ
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َُّعحب ُدهُ ََّوَر َُّس حولَُّو
ُ ُم ُ َ َ ح
َ ُكَّلَو
َ ُضل حلَّفَالََّ َىاد َيَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ًَّ﴿ياََّّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسد ًيدا
َ َ
َ ََ ح
ً َ َح ح
َ
َ ح
ََ
ِ وي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ح
ُ ُ ََ َ ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخيَّر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّ َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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;

ۡ ُ َّ
ُ َّ ۡ ُ
كل إِن ٌ َدى ٱّللِ ٌ ََ ٱل ٍُ َدى
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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:

َ َ ّ َ َّ ٓ َ َ َ ُۢ ُ َ َ ُ َّ َّ َ
ّ َّ َ َ ُ ۡ َّ َ َ ّ
َ ۡ ُّ َ لَع
َّ ُ ّ
٥٦ يم
اصيجٍِا ۚٓ إِن ر ِّب
إ ِ ِّن ثََّك
ِ
ِ ت لَع ٱّللِ َر ِّب َو َربِك ۚم نا نِو دٓاب ٍة إَِّل ٌَ ءاخِذ بِي
ٖ ِصر ٖط نسجل

“Sesungguhnya aku bertawakal kepada Alloh Tuhanku dan Tuhan kalian.
Tidak ada suatu binatang melatapun melainkan Dia-lah yang memegang ubunubunnya. 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:

َ َّٓ
َ ِيم َحي ِٗيفا ۚٓ َو َنا ََك َن ن َِو ٱل ۡ ُه ۡۡشك
َ ٌَ كُ ۡل إىَِّن
َ ٌص َر ٖط ُّن ۡس َجلِيم د ِٗييا ق َِي ٗها ّن َِّل َة إبۡ َر
١٦١ ِي
ر
ِن
ى
د
ِ ّب إَِل
ِ
ٖ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

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:

ّ ُ ّ َ َ ُ َ ۡ ُ ّ َۡ
ََ
ٗ َ َّ
َ َلۥ بٱل ۡ ٍُ َدى
ُ َ ِي أَ ۡر َس َل َر ُس
ٓ ٌُ ََ َّٱَّل
٢٨ ِيو كًِِۚٓۦ َوكَف ب ِٱّللِ ش ٍِيدا
ٱل
لَع
ۥ
ه
ر
ٍ
ظ
ِل
ِ
ق
ٱۡل
ِيو
د
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

“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:

ّ َّ َ َ ۡ ۡ َ َ
ُ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ َ
ّ َ ۡ
َ ٓال
َ ِٱلص َر َط ٱل ۡ ُه ۡس َجل
٧ ِي
َب غلي ٍِم وَّل ٱلض
ض
ۡي ٱلهغ
ِ ٦ يم
ِ ٱٌِدِىا
ِ
ِ صرط ٱَّلِيو أنػهت غلي ٍِم غ

“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;

َ ُ َّ
َ
َّ َ
ۡ ُ َّ َ َ ّ ُ َ ۡ ۡ ۡي َسب
َ َّ ََل ِن ُۢو َب ۡػ ِد َنا ثَب
َ ۡ ي َ ُل ٱل ۡ ٍُ َدى َويَ َّتب ۡع َغ
َو َنو يُشاك ِِق ٱلرس
َۖيل ٱل ُهؤ ِني ِي ى ََ ِلِۦ نا ث َََّل َوىصلًِِۦ ج ٍَي َم
ِ
ِ ِ
َ ۡ ٓ
ً ص
١١٥ ۡيا
ِ َو َسا َءت م

“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”.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو

KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِِ
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد ََّّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًا حْلَ حم ُد َّللو َّ ََحح ًداَّ َكثحي ًراَّطَيِّب
َ ُك َّلَو
َّ .َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Alloh berfirman dalam QS. al-An’am 153;

َ َ َّ َ
َ َ َ َ ُّ ْ ُ َّ َ َ َ ُ ُ َّ َ ٗ َ ۡ ُ ِ َ
ُ
ُ َ
ُ
ٱلس ُبل ف َجف َّرق بِك ۡم َغو َسبِيلًِِۚٓۦ ذل ِك ۡم َو َّصىكم بًِِۦ
صرِط مسجلِيها فٱثبِػَه َۖ وَّل ثتبِػَا
ِ َوأن هذا
َ ُ َ ُ َّ َ
١٥٣ ل َػلك ۡم ت َّجلَن

“Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia; dan janganlah
kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu pasti menceraiberaikan 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 jalan199

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;

َ ُ َ
َ ٗ
ََ
ۡ ُ َ ُ َ َ َ
َ َ
ٗ
ِو فل ُي ۡحيِيَ َّي ًُۥ َح َيَة َط ّي ِ َبة َۖ َوَلَ ۡج ِزيَ َّي ٍُ ۡم أ ۡج َرٌم بِأ ۡح َس ِوٞ َن ۡو َغ ِهل صل ِٗحا ّنِو ذك ٍر أ ۡو أىَث َوٌ ََ ُمؤن
ْ ُ َ
َ ُ
٩٧ َنا َكىَا َي ۡػ َهلَن

“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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
ك َح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
ِ
.ََّمحي ٌَّد
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ َََّوَّبَاَّرحَّكَّ َعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّلحل ُم حسلم ح
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاِل حْي
ِ َّآمنُو
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان َََّّوَال
َ اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وف ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرةََّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةًَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
ََّّح َسنَةً ََّوقِنَا
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ َِّّ اْلم ُدَِّهللَِّر
ِ
َّ َّ.ْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَىَّاحملُحر َسل ح
ْي ََّو حَ ح
َ َع َذ
ُ ابَّالنا ِر
َ
َ َ ِّسحب َحا َن ََّرب.
ِِ ِ
َّ ىَّع ِنَّالح َف حح ََ ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبَ حغَّيِط
َِّ َِّعبَ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيَْح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََ ََّويَحن َه،اهلل
َّ ،َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبَ ُر
ََّ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلع ِظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،يَعِظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
.صنَ عُ حو ََّن
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLOH
PADA HARI KIAMAT
KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ََُّمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحْ ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساء ََّوات ُقواَّاهللَ َّال ِذيَّتَ َسآءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاال َّ َكثري
َ اَّزحو َج َه
ِ َّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيْا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسديدا
َ َ
َ ََ ح
َ
َ ح
ََ
َ َح ح
ِ
ِ
َّ ﴾اَّع ِظيما
َ َويَ حغف حرَّلَ ُك حمَّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حنَّيُط حعَّاهللَ ََّوَر ُسولَوَُّفََّ َق حدَّفَ َازَّفَ حوز
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّاْل ِدي
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل ََّم
َ َُّصلى َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َص َد َق حَ ح
َ ََُّمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُ َدثَاتُ َها
ضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َََّّّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّ َدثَةَّب حد َعة
َ
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 :

َِّ ِاب َّنَ َشأََّبِعِْادة
ِ ِ ِ سْ عةٌ َّي ِظلُّهم َّاهلل
ِ
ِ
ََّّم َعل ٌق َِِّف
ٌّ ام َّالح َع ِاد ُل ََّو َش
ََ
ُ َِّف َّظلِّو َّيَ حوَم ََّال َّظل َّإِال َّظلُّوُ َّاَحِْل َم
ُ َُّاهلل ََّوَر ُج ٌل َّقَ حلُْو
َح َ ُ ُ ُ ُ ح
ِ الح مس
ِ
ِ اَِّف َّاهللِ َّاِجتَمع
ٍ
ِ
ٍ ِ َُّ َّامرأَةٌَّ َذ
ِ ََّتَاب
َِّّن
َ اج ِد ََّوَر ُج َال ِن
َ ٌاَّعلَحيو ََّوتَ َفرقَاَّ َعلَحيو ََّوَر ُجل
َ ََ ح
إ ِّح:َّ َّفَ َق َال،َّ ات َّ َمنحصب ََّو ََجَال
َ َّد َعحتوُ ح
ََ
ِ
ِ َِّشالُو َّماَّتُحن ِفق َََّيِي نو َّورجل َّذَ َك َّر َّاهلل
ٍ ِاف َّاهلل َّورجل َّتَصد َق َّب
َّْ 
اض ح
َ َّخالياَّفَ َف
ص َدقَة َّفَأ ح
َ َخ َف
َ َ َ ٌ ُ َ َ ُ ُ اَّحَّت ََّال َّتَ حعلَ َم َ ُ َ ُ ح
َأ
َ
َ ٌ ُ َ َ َ ُ َخ
َ اى
َُعحي نَ َّاه

“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 sekolahsekolah 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:

ِالة
ِ
َّ َّعيحِِن َِِّفَّالص
ُجعلَ ح
َ ُ َّْقُرة

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقْ َل َِّم ِّحِن ََّوَِّمحن ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ ا حْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحْ ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمَْ َاركاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ ََُّمد
ُ ََِّّْححداَّ َكثحي راَّطَي
َح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ  ْ َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌَّد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َّ َوبَا ِرحك
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ  ْ َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ اتَّاحألَحي ِاء َِّمحنهمَّواح َّألَمو
ِ َاتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
ُ ََّمحي
َ حَ ُ ح َ ح

ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاْل حَي
ِ َّآمنُو
َِّسَْ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان ََّوَال
َ اَّوِِْل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وف ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
ِ َ َرب نَاَّآتِن.ْيَّإِ َماما
ََّّاآل ِخَرةِ َح َسنَة
اَّح َسنَة ََّوِِف ح
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َاَِّفَّالدُّنحي
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ
ِ ِّ هللَّر
ِ بَّاحلعِزِةَّعماَّي
َّ.ْي
َََّّعلَىَّاحمل حر ََّسلِ ح
ص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
اَّع َذ
ِّ ك ََّر
ََوقن
َ ِّ ُسحْ َحا َن ََّرب.ابَّالنا ِر
َ
َ
َ
َبَّاح َلعلَم ح
َ
َ
َ ََِّّ َوا حْلَ حم ُد.ْي
ُ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّ ىَّع ِنَّالح َف حح َشاء ََّوالح ُمحن َكر ََّواحلََّْ حغي
َِّ َِّعَْ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيَأح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِْل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََب ََّويَحن َه،اهلل
ِ
ِ
َّ ،َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكَْ ُر
َ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،يَعظُ ُك حَّمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
.صنَ عُ حو ََّن
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ََُّمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحْ ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
ِ
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
ََّ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
ُ َ ُح
َ ين
َ اس َّات ُقو
َ
َ ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساء ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو ََّن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاال َّ َكثري
َ اَّزحو َج َه
ِ  َّ﴿يا َّأَيُّها َّال ِذين َّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيْا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم
َُ َ
 َّ﴿يُ ح.﴾َّسديدا
َ َ
َ ََ ح
َ
َ ح
ََ
َ َح ح
ِ
ِ
َّ ﴾اَّع َِّظيما
َ أ حَع َمالَ ُك حم ََّويَ حغف حرَّلَ ُك حمَّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حنَّيُط حعَّاهللَ ََّوَر ُسولَوَُّفَ َق حدَّفَ َازَّفَ حوز
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّاْل ِدي
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل ََّم
َ َُّصلى َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َص َد َق حَ ح
َ ََُّمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُ َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّ َدثَةَّب حد َعة
َ
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Rosululloh bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

َّ َّيَحن ِزُلَّفِ َيهاَّا حْلَ حه ُل ََّويُحرفَ ُعَّفِ َيهاَّاَّلحعِلح ُم ََّويَ حكثُُرَّفِ َيهاَّا حْلَََّر َُّج،اع ِة ََّألَياما
َ ْيَّيَ َد ِيَّالس
َإِنَّبَ ح

“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:

َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ ۡ َ ۡ َ ۢ ّ ُ َّ َ
َ َ َٰ َ ۡ ُ َ َّ َ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ َ َ َ
َّ  ُث١٦َ يم
َ ك َٱل ۡ ُه ۡس َت ِق
ِ
ََوع ۡو
ۡي َأيدِي ِهم َونِو َخلفِ ِهم
َب
و
َن
م
ه
ن
ِي
ت
ٓأَل
َ
َ
م
َ
َصرط
َ ق
ِ ال َفبِها َأغويت ِِن ََلقعدن َلهم
ِ
َ ۡ ُ َ َ ۡ َ ُ َ َ َ ۡ ٓ َ َ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ
َ َشكِر
َٰ
١٧َيو
ََتدَأكَثهم
ِ أيمن ِ ِهمَوعوَشهائِل ِ ِهمَۖۡوَل
ِ
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 :

ِ
ِ َّقُل َِِّل َِِّفَّا ِإل حس،َّاهلل
)!ََّّاستَ ِق حَّم
ََّ ََّق.َََّ َحداَّبَ حع َد
ََّ َّالمَّقَ حوال
ُ تَّبِالل ِو
َ َسَ َُل
ُ َّ َآمنح:(قُ حل:ال
َُّث ح
َّالَّأ ح
َ َّعنحوَُّأ
َ َي
اَّر َُّس َّوَل َّ ح

“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:

ِ ِ
َّ َّسِْيلِ ِوَّ َذلِ ُك حم ََّوصا ُك حمَّبِِوَّلَ َعل ُك حمَّتَت ُقو ََّن
ُّ يَّم حستَ ِقيماَّفَاتِْعُوهُ ََّوَالَّتَتِْعُو
َ اَّالسُْ َلَّفَتَ َفر َقَّبِ ُك حم
َ َوأَن
ُ َّى َذاَّصَراط
َ َّع حن

“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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقْ َل َّ ِم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارََ َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحْ ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمَْ َاركاَّفحَّي ِو
َ َّش ِريح
َ ََُّمد
ُ ََِّّْححداَّ َكثحيَّراَّطَي
حَ ح
َ ُك َّلَو
.َُوَر َُّس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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 .
207

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.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحَّي ٌد
َ ََوبَاَِّرح
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّلحل ُم حسلم ح
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاإل حْي
ِ َّآمنُو
َِّسَْ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان ََّوَال
َ اَّوِِإل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وٌ ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َماما
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ ص ُفو َنَّوسالَمَّعلَىَّاحملر َّسلِْيَّو ح
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
َّ.ْي
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
َ َِّاْلَ حم ُد
َ ََّعماَّيَ ح َ َ ٌ َ ُح َ ح
َ َ ُِّسحْ َحا َن ََّرب
ِِ ِ
َّ ىَّع ِنَّالح َف حح ََ ِاء ََّوالح ُمنح َك ِر ََّواحلَْ غحيِط
َِّ َِّعَْ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيََح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِإل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََ ََّويَنح َه،اهلل
ِ
ِ
َّ ،َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكَْ ُر
َ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،يَعظُ ُك حمََّّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
.صنَ عُ حو ََّن
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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SYAHADAT LAA ILAHA ILLALLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
َّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اْلم َدَِّ ِ
ات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَالََّ
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ضلَّلَوَّ،ومنَّي ح ِ
ِ
ِ
َّ،وأَ حش َه ُدَّأَن ُ
َّ،وأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّالَ َ
َّش ِريح َ
َُّمَمداً َ
َّعحب ُدهُ ََّوَر َُّس حولَُّوُ
ُم ُ َ َ ح ُ
كَّلَوُ َ
ضل حلَّفَالََّ َىاد َيَّلَوُ َ

﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم ِ
اَّرب ُك حم َّال ِذيَّ
َ َُ
َ َ
َ ُح ُ
َ َ
اس َّات ُقو َ
َ
َّم حسل ُمو ََّن﴾﴿َّ.يَاَّأَيُّ ََّهاَّالن ُ
خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِوَّ
س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه َ
َ ح ح
اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري َ
اَّزحو َج َه َ
واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيبا﴾﴿َّ.ياَّأَيُّها َّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوالً ِ
صلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حمَّ
َ َُ
َّسد ًيداَّ.يُ ح
َ َ
َ حَ َ
َح ح َ ً
َ
ح َ
ََ
وي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز ِ
يما﴾ َّ
ح َ
ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح َ ََ ُ ُ
اَّعظ ً
َّاهللَّ ،وخي ر َّا حَّل حد ِي َّى حدي ُ ٍ
ث َّكِتَاب ِ
أَما َّب ع ُدَّ :فَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي ِ
َّعلَحي ِو ََّو َسل َمََّ ،و َشر َّاحأل ُُم حوِرَّ
َّصلا َّاهللُ َ
ح
َح
َ ح
َُّمَمد َ
ُ
َ َ حَ َ َ ُ
ٍ
ُحُم َدثَاتُ َهاَّ،وُكل ُح ٍ ِ
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َّ،وُكل َ
َّ،وُكلَّبِ حد َعة َ
َّضالَلَةٌ َ
َُّم َدثَةَّب حد َعةٌ َ
َ
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 :

فَِإنَّاهللَّحرمَّعلَاَّالنا َِّرَّمنَّقَ َال َِ ِ
ِ
ك ََّو حج َوَّاهلل
ََّللَ َوَّاالَّاهللَّيَحبتَغِاَّبِ َذال َ
َ َ َ
َح

“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 syaratsyarat kalimat tersebut, maka apa yang ia ucapkan tidaklah bermanfaat baginya.
Rosululloh bersabda :

ِ
ِ
ِ ِ
اَّر ُس حو ُل َّاهللِ ََّويَُّ ُقحي ُمواَّالص َالَّةَ َّ َويُ حؤتُواَّالزَكاةََّ
أُم حر ُ
اس َ
َّحَّت َّيَ حش َه ُدواَّأَ حن ََّال َّإلَ َو َّإال َّاهللَ ََّوأَنَّ َّ ُُمَم ًد َ
ت َّأَ حن َّأُقَات َل َّالن َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّدماء ُىمَّوأ حَموا َلُمَّإِال َِِّبَ ِّق ِ
َّعلَ َِّ
اَّاهلل
َّفَِإ َذاَّفَ َعلُواَّ َذل َ
َّاَل حس َال حم ََّوح َسابُ ُه حم َ
ك َ
َّع َ
ص ُمحَّواَّم ِِّّن َ َ ح َ َ ح

“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:

ٓ َّ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ ۡ
ۡ
َّ َّ
َت
َ َفَٱعن َۡهَأًٍَۥََلَإِلٍََٰإَِل
ِ َٰٱّللَوَٱستغفِ َۡرَ ِِلۢنبِكَول ِنىؤ ِوٌ ِنيَوَٱلىؤوِن

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi
dengan benar selain Alloh, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan dosa orangorang mukmin, laki-laki dan perempuan.” (QS. Muhammad: 19)
Dan Rosululloh bersabda :

ِ َِ منَّماتَّوَّىوَّي علَمَّأَ حن
ََّاهللَّد َخ َلَّا حْلَنَّة
َ ََّللَوََّاَال
ُ َ ح َ َ َ َُ َح

“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:

َّ
ۡ ۡ َّ
َّ
َّ ْ
ۡ ُ ِِلِۦ َث َّه َل ۡه َي ۡرتابِا ْ َوجَُٰدوا ْ َبأ ۡووَٰلُِ ۡه َوأًفس
ِ
َِٱّلله
َ َ يل
ب
َس
َِف
ه
َ
س
ر
و
َ
َ
ٱّلل
َ
ب
َ
ِا
ٌ
او
ء
َ
ِيي
َ
ٱِل
َ
ِن
َ
ٌِ
و
ؤ
إِنىا َٱلى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
١٥ََأ ْو َٰٓلئِكََهَٱمصَٰدِقِن

“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:

ِ ًمنَّلَ ِقيت َِّمنَّور ِاءَّى َذاَّاحْل ِاء ِطََّّي حشه ُدَّاَ حن ََّالَِّإلَوَّاِالَّاهللَّمستَ ي ِقن
اَِّبَاَّقَلحبُوَُّفَبَش حِّرهَُّبِاحْلَنة
ُحح
َ
َ َ
َ َ ََ َ ح ح َ ح

“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:

ْ

ْ

َ َوأً ِيب َِٓاَإ ِ ََٰلَربِك ۡهَوأ ۡسن ِىِاَل

“Kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, dan berserahdirilah kepada-Nya” (QS. azZumar: 54)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِّن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِّن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات َّ َوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوَّأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكثحي ًراَّطَيِّب
حَ ح
َ ُك ََّّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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:

ْٓ
ْ
ۡ ۡ َّ َّ َٰ ٓ ۡ
ۡ َّ
َّ
َّ
٣٦َِن
َ َإِنُ ۡهََكً ِٓاَإِذاَقِيلَلُهََلَإِلٍَإَِل
ِۢ ٌ ويقِلِنَأئٌِاََلارِكِاَءال ُِتٌِاَل ِشاع ِٖرََّم٣٥َٱّللَيستك ِِبون

“Sesungguhnya mereka kafir Quraisy dahulu apabila dikatakan kepada mereka: “Laa
ilaaha illalloh” Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Alloh, mereka menyombongkan diri. Mereka berkata: “Apakah kami harus meninggalkan sembahansembahan 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:

ِ اسَّبِ َش َفاع ِِتَّي ومَّالح ِقيام ِةَّمنَّقَ َالََّالَّإِلَوَّإِالَّاهللَّخالِص
ِ َس َع ُدَّالن
َّاَّم حنَّقَلحبِ ِو
َ
أح
ً َ ُ
َ َح َ َ َ َ ح

“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 benarbenar menghunjam di dalam jiwa dan bukan hanya di mulut saja.
Nabi bersabda:

ِ ِ
َّ َّد َخ َلَّاح َّْلَنة
َم حنَّقَ َال ََّالَِّإلَ َوَّاِال
َ َُّاهللَّصادقًاَّم حنَّقَلبُو
َ

“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..

ٍ ُ اَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ اَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَاَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َاَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ،َِّحي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
ك ََّح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ الل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ اَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ اَّآلَّإِبَّر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَاَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َاَُّمَم ٍدَّو َعل
.َِّحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ِ َِّيبَّالدعو
ِ ََّسيعَّقَ ِري
ِ َ اتَّإِن
ِ اتَّاألَحي ِاء َِّمحنهمَّواحألَمو
ِ اتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
.ات
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّلحل ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّواحل ُم حسل َم َ ُ ح
ََ ُ ب ُ ح
َ حَ ُ ح َ ح
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاَل حْي
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.ٌ ََّرِححي ٌم
ٌ ك ََّرءُحو
ان ََّوَال َح
َ اَّرب نَاَّإِن
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
َ اَّوَِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
َ َّآمنُ حو
ََّت َع حل ِ ح
َ ََّ َرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َعلحَّنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِِ ِ
اَّع ِنَّالح َف حح َش ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبَ حغ َِّي
َِّ َِّعبَ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيَْح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح َِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذ حيَّالح ُق حرََب ََّويَحن َه،اهلل
ِ
ِ
،َّعلَاَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبَ ُر
َ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،َّيَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
.صنَ عُ حو ََّن
َواللوَُّيَ حعلَ ُم ََّماَّتَ ح
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SYAHADAT MUHAMMAD ROSULULLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ِ
ُ َّوأَ حش ََّه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ََُّمدا
َ َّوَم حنَّيُ ح ح،
َُّعحْ ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو
َ ُُمضلَّلَو

ِ َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
ِ
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
ََّ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
ُ َ ُح
َ ين
َ اس َّات ُقو
َ
َ ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساء ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو ََّن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاال َّ َكثري
َ اَّزحو َج َه
ِ َّ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َنَّعلَي ُكم َّرقِيْا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم َّأ حَع َمالَ ُك حم
َُ َ
َّيُ ح.َّسديدا
َ َ
َ ََ ح
َ
َ ح
ََ
َ َح ح
ِ
ِ
َّ ﴾اَّع ِظيمَّا
َ َويَ حغف حرَّلَ ُك حمَّذُنُوبَ ُك حم ََّوَم حنَّيُط حعَّاهللَ ََّوَر ُسولَوَُّفَ َق حدَّفَ َازَّفَ حوز
ِ َُّم ٍدَّصلىَّاهلل
ِ
ِ ِ ِ َّفَِإنَّأَص َد َق ح:أَماَّب ع ُد
ََّّو َشرَّاحأل ُُم حوِر،
َ ُ َ َُ ي
َ َّو َخحي َرَّا حْلَ حد ِي،
ح
َح
ُ ََّاْلَديحثَّكت
َ َّعلَحيو ََّو َسل ََّم
َ ابَّاهلل
ُ َّى حد
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُ َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنار
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّ َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ْ ََُۡ ُ ُ ُ
ۡ ُّ َ ُ َۡ َ َ َُّ َ َۡ َ َ َ َ َََْۡ َ َ ُ َ ْ ُ ََ ََ ْ ُ َ ُۡ
حِو ُت ۡى ِإَون ت ِطيعْه تّتد ْۚوا
قن أطِيعْا ٱّلل وأطِيعْا ٱلرسْل فإِن تْهْا فإِنًا عويُِ يا حِن وعويكى يا
ََ ََ
ُ ٱلر ُسْل إ ََّل ۡٱۡلَ َل َٰ ُغ ٱل ۡ ًُت
َ لَع
٥٤ ي
ويا
ِ
ِ
ِ

“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:

ِ
ِ
ََّّد َخ َل َّا حْلَن َة ََّوَم حن
َ اع ِ حِن
َ ََّم حن َّأَط:َّ
َ اَّر ُس حوَل َّاهلل ََّم حن َّيَأح ََب َّ؟َّقَ َال
َ َُك ُّل َّأُم ِ حِت َّيَ حد ُخلُ حو َن َّا حْلَن َة َّإال ََّم حن َّأ َََب َّقَالُ حواَّي

ِ َ َع
َّاِنَّفَ َق َدَّأ َََب
ص ح

“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:

َۡ ۡ َ ا
َٓ ْ
َ ُ َ ٓ َ َ َ ٰٓ َ ُ ۡ ُ ُ ۡ ّ ٞ َ َ ۠ َ َ ٓ َ َ ۡ ُ
َ ٞ
َ َ
 َوَٰحِد ػ ًٌَ َكن يَ ۡر ُجْا ه ِقا َء َر ّبُِِۦ فو َي ۡع ًَن ع ًَٗلََُْٰٞح إ ِ ََل أن ًَا إِل َٰ ُّك ۡى إِل
قن إِنًا أٍا بَش يِثوكى ي
َ َّ َ َ ۡ ُۡ ََ َ ا
َ
َ
ۢ
١١٠ َشك ةِعِتادة ِ ربُِِ ٓۦ أحدا
ِ صَٰو ِحا وَّل ي

“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:

ۡ
َ َ َۡ ۡ
ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ َ َٰ َ
َ ُس ۡت
ۡ ًَ ۡ ٱۡل َر ِام إ ََل ٱل
ۡ ًَ ۡ ى ة َع ۡت ِده ِۦ َ َۡل اٗل ّي ٌَِ ٱل
ۡ َِي أ
ٓ حَٰ ٌَ َٱَّل
َ
َ
َٰ
ُِنيَ ُُۥ
ه
ۥ
ل
ْ
ح
ا
َ
ك
ر
ب
ِي
ٱَّل
ا
ص
ق
ٱۡل
د
ج
س
د
ج
س
ۡس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ۡ ُ َ َُ َُ َٓ َ َ ۡ
ُ ص
١ي
ًِ يٌِ ءايَٰتَِا ْۚ إٍُِۥ ِْ ٱلس
ِ َيع ٱۡل

“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.”
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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
َۡ ُ َۡ ٓ َ ُ
ُ َ
ۡ ٱۡل
َ ۡ ٌَِ ُ ي
َۡم
ي َو َيا
ت
س
ل
ب
ي
غ
ٱه
ى
و
ع
أ
َت
ل
ْ
ل
و
ٱّلل
ء
ا
ش
ا
ي
َّل
إ
ا
َض
َّل
و
ا
ع
ف
ن
ِس
ف
قن َّل أمو ِك ِِل
ِ
ْۚ
ِ
ِ
َّ
َ
ۡ
ُّ ِن
ٞ ٱلس ْٓ ُء إ ۡن َأٍَا ۠ إ ََّل ٍَذ
َ ِ َم َس
١٨٨  ه ِق ْۡ ٖم يُؤي َُِْنِٞير َوبَشِ ي
ِ
ِ ْۚ

“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 sebanyakbanyaknya 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 َر ُسْل ٱّللِ َوخات َى ٱِلَت ِ ِي
ل
ِ يا َكن ُمًد أةا أح ٖد يٌِ رِجاه ِكى و

“Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian, tetapi
dia adalah Rosululloh dan penutup para nabi.”

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقْ ََّل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َّبَ َارَك َّاهللُ ِ ح
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حْلَكحي ِم،
َ َّل َّ َولَ ُك حم َِِّف َّاحل ُق حرآن َّالح َك ِرحْي
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي َِّم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحْ ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمَْ َاركاَّفحَّي ِو
َ َّش ِريح
َ ََُّمد
ُ َََِّّّْححداَّ َكثحيَّراَّطَي
حَ ح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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:

ُۡ
َ ُّ ُ ۡ ُ ُ
ُ َ ُُ ۡ ُ َ َۡ َ َُ ُ ۡ ُۡ
ُ ٱّلل فَٱتَت
ُ َ ك ۡى َو
َ َ ْن
ٞ  َرحٞٱّلل َغ ُفْر
٣١ ِيى
ع
قن إِن لَتى ُتِت
ْۚ ْن ُيتِتك ُى ٱّلل ويغفِ ۡر هكى ذٍْب
ِ
ِ

“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.

ٍ ُ ىَُّم ٍدَّوعلَىَّ ِآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
.ََّمحي ٌَّد
َ َ َُ ََّعل
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
ك َح
َ ََُّمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌَّد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىََُّم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ ََُّمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ َّإِن،ات
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد حعَو
ات
َِّ َحيَ ِاء َِّمحن ُه حم ََّواحأل حَمَو
َْي ََّوالح ُم حسل َمات ََّوالح ُم حؤمن ح
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ْي ََّوالح ُم حؤمنَاتَّاحأل ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ ََّمحي
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ٌ كَّرء
ِ َاِل حْي
ِ َّآمنُو
َِّسَْ ُق حونَاَّبِ ح
.يم
َ ان َََّّوَال
َ اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
ٌ وف ََّرح
َ َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذيح َن
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ُ َ َ اَّرب نَاَّإن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َماما
َاج َع حلنَاَّل حل ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخََّرِة
َ ََ َ
ِ بَّاحلعِزِةَّعماَّي
َََّّعلَىَّاحمل حر َسلِ ح
ْي
ص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
ِّ ك ََّر
َ ُِّسحْ َحا َن ََّرب
َ
َ َ
ُ
ِ وح
ِ ِّ هللَّر
َّ َّ.ْي
َبَّاح َلعلَم ح
َ َِّاْلَ حم ُد
َ
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ َّشروِر َّأَنح ُف ِسَناَّوسيَِّئ
ِِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ِ ات َّأ حَعمالَِنا من َّيه ِدِه َّاهلل َّفَالََّم
َّ،ُضل َّلَو
هلل َح
ُ ُ َ َ ح َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحينُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَ ُع حوذَُّباهلل َّم حن ُ ُح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
ََُّ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَّممدا
َ َوَم حنَّيُ ح ح
َُّعحب ُدهُ ََّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحَّو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ً َّ﴿يا َّأَيُّها َّال ِذين َّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم
َُ َ
 َّ﴿يُ ح.﴾َّسد ًيدا
َ َ
َ ََ ح
ً َ َح ح
َ
َ ح
ََ
ِ َّ أ حَعمالَ ُكمَّوي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ح
ُ ُ ََ َ َ ح ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ِ َّمم ٍدَّصلىَّاهلل
ِ
ِ ِ ِ فَِإنَّأَص َد َق ح
َّ،َّمح َد َاتُ َها
ُ َّو َشرَّاح َّألُُم حوِر،
َ ُ َ َُ ي
َ َّو َخحي َرَّا حْلَ حد ِي،
ح
ُ ََّاْلَديحثَّكت
َ َّعلَحيو ََّو َسل َم
َ ابَّاهلل
ُ َّى حد
ٍ
ِ ٍ وُكل ُح
:َّأَماَّبََّ حع ُد.َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَّم َدَةَّب حد َعة
َ

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 alAsy‘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:

َّ َ َ ۡ َ َ َّ
ۡ َّ َ
َ َ َّ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ
ۡ َ
٤٥ ردَّددَّدٱ
ر ِ ٱّتااة لوَهم هم ِ ي تبت ِ ِم ح
ِ إِج َما ي ۡستٔنِذِك ََِّ َ  ا ََمن َِوَ ةِلَِّ َٱَّيَ َۡ ِ ِّخٓأ
ْ
َ َ ٗ َّ َ َ َ ْ ُّ َ َ َ َ َ َ ۡ ْ َ َ َ ۡ َ َ
ۡ َ
َۡ
ََ َ
َ َّ ك َك َه
َٰ
٤٦ َ ََِّّ ّۢنت ِ َػاث َم ۡ هث َّت َط َم ۡ َٱقِيل ّق َػ َدٱا َن َع ّلقَٰػِد
ل
ٱلَ أتادَّدٱا ّۡل ٱج َلغدٱا َلۥ غدة ٱ
ِ
ِ

“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 berpindahpindah. 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:

َ َ ۡ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ َ ٗ َ ۡ َ ۡ َ َّ َ ۡ َ َ َّ ْ َ َّ َ ْ ٓ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
ۡك
يأحما ََِّ ءانوَا إ ِ تتقَا َّّ َيػل لك ف لاجا ٱبك ِف غوك س ِئاا ِك ٱبف ِف ل
ۡ ۡ َ ۡ َ َ َّ َ
٢٩ ِ َّّ ذٱ ّلفض ِل ّل َػ ِظي
ٱ

“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:

ٗ َ ْ َ
ۡ َ َٰ َ َ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َّ ْ َ َ َٰ َ َ ْ َ َ َ ٞ َ َ ِ ۡ َ ۡ َ ِ
َ ََ َن َت َهۥ َٱن ِۡو َم َّن
نت ِظ َ َٱ َنا ةَ َّدلَا ت ۡتدَِٗل
ن ّلممنو ِي تِجال صدلَا نا عمدٱا َّّ غويهِِۖ ف ِموم ن لَض

"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:

َ
َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َٰٓ َ ْ َ َ َ َٰ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َٰٓ َ ْ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َٰ َ ۡ َ ْ َ َ َٰ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ
َك ِ ّل سَل ٱََِّ ءانوَا نػهۥ جمدٱا ةِأنول ِ ِم ٱأكفسِ ِم ۚۡ ٱأٱلئ ِ لم ّۡليرت ٱأٱلئ ِ ه ّلمفو ِح
ِ َٰ ل

“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.

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِّحِن ََّوِمنح ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
َّ .َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكثحي ًراَّطَيِّب
حَ ح
َ ُك ََّّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده

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:

ْ َ َ َ ۡ َ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
َ  َه َما َٱ َه َوَا ْ ل َِما ٓ أَ َص َاب َم ۡ  يَٞٱ َك َأَ ِن كَّب َق َٰ َت َل َن َػ َهۥ ته ُّيَ َ َكثِري
يل َِّّ ٱنا ضػفَا ٱنا ّستَككَا
ب
س
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ّٖ ِ
َّ ُّ َ َ َّ َ
١٤٦ َ ِبب
ِ ِ َٰٱَّّ ُيِب ّلص

“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.”

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَّمَم ٍدَّو َعل
،ََّمحي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ َّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌَّد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَّمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ َّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسي َّعَّقَ ِريب
ِ َ اتَّإِن
ِ اتَّاألَحي ِاء َِّمحنهمَّواحأل ََّمو
ِ اتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّ ات
َِّ بَّالد َعَو
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
ُ ََّمحي
َ حَ ُ ح َ ح
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاِل حْي
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
َّ.ٌ ََّرِحيح ٌم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرءُحو
َ اَّرب نَاَّإِن
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
َ اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
َ َّآمنُ حو
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنََّّأَحزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرةََّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َعلحنَاَّللح ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ َّ.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ
َّْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
ََّعلَىَّاحملُحر ََّسل ح
َ َ ُِّسحب َحا َن ََّرب
ِ وح
ِ ِّ هللَّر
.ْي
َبَّاح َلعلَم ح
َ َِّاْلَ حم ُد
َ
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MINTALAH HANYA KEPADA ALLOH

KHUTBAH PERTAMA:

ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ُ اهلل َِّمن
ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ِ
ََّّوَم ْن،
َْ هلل
ْ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْينُوُ ََّونَ ْسَت ْغفُرهُ ََّونَعُ ْوذَُّب
ْ َْ َّإِن
َ ُاَّو َسيِّئَاتَّأ َْع ََّمالنَا َم ْنَّيَ ْهدهَّاهللَُّفَالَ َُّمضلَّلَو
َ ََّشُرْورَّأَنْ ُفسن
ِْ ي
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلََوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َُّعْب ُدهُ ََّوَر َُّس ْولَُّو
ُ
َ ُكَّلَو
َ ُضل ْلَّفَالََّ َىاد َيَّلَو
ِ
ِِ
َّ.َّم ْسلِ ُمو ََّن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنْتُ ْم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ِ
ِ س َّو ِاح َد ٍة َّوخلَق َِّمنْ هاَّزوجهاَّوبث َِّمنْ هماَّ ِرجاالًَّ ََّكثِري
ِ
َّاء
َ اَّرب ُك ْم َّالذ
َ َُ
ََ َ َ َْ َ َ َ َ
ًَ
َ ٍ يَّخلَ َق ُك ْم َّم ْن َّنَ ْف
َ اس َّات ُقو
ً اَّون َس
ُ يَاَّأَيُّ َهاَّالن
ِ
ِ
َّ.َّعلَْي ُك ْم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُْو َنَّبِو ََّواْأل َْر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًياَّأَيُّهاَّالَّ ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ََّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم ََّويَ ْغ ِف ْر َّلَ ُك ْم َّذُنُوبَ ُك ْم ََّوَم ْن ََّّيُ ِِط ْْ َّاهلل
َُ َ
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ َ
َ ْ
ََ
ِ ورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ْ
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل َّْد ِي َّى ْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
ْ َ
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
Kaum Muslimin rohimakumulloh
Alloh berfirman dalam QS. Hud ayat 6:

َأ
ّٞ ّ ُ َ َ َ َّ َ َ َّ أ ُ َ َ َ أ َ ُ ُ أ َ َ َّ َ َ ُ أ َ أ
َ
ُّ ك ِف ل َِتَٰب
ِ
٦ ني
ت
ي
ا
ّ
خ
د
ْ
ت
س
م
و
ا
ِ
ر
ق
ت
س
م
ى
و
ع
ي
و
ا
ّ
ر
ز
ر
ٱّلل
لَع
َّل
إ
ۡرض
َو َيا يٌِ دٓاةَّ ٖث ِِف ٱۡل
ِ ۚ
ِ
ٖ ِ ٖ
ِ ِ

“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:

ٍ ٍ اَِّف
ِ
ِ ِ
ِ
ٍس
َُّان ََّم ْسأَلَتَو
ََّ ْت َّ ُكل َّإِن
ْ َّصعِيد ََّو ِاحد َّفَ َسأَلُ ِوِنَّفَأ
ُ َعِطَْي
َ ِ يَاَّعبَادى َّلَ ْو َّأَن َّأَولَ ُك ْم ََّوآخَرُك ْم ََّوإِنْ َس ُك ْم ََّوجن ُك ْم َّقَ ُامو
ِ ِ ِ ِ َ َِماَّنَ َقصَّذَل
طَّإِذَاَّأ ُْد ِخ َلَّالْبَ ْحََّر
ُ َصَّالْ ِم ْخي
ُ كَِّماَّعْندىَّإالَّ َك َماَّيَْن ُق
َ
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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:

َ َ ٱلر أز َق ل ًٌَِ ي َ َشا ٓ ُء َويَ أقد ُِر إٍَّ ُُۥ ََك َن ةعِ َتادِه ِۦ َخت
ٗ ص
ّ ُ ُ َّ َ َّ َ َ أ
٣٠ يا
ِ يَۢا ة
ِۚ
ِ
ِ
ِ إِن ربك يبسط

“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan dan membatasi rizki kepada siapa yang Dia
kehendaki; Sungguh Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat hamba-hamba-Nya.”

َ َ َأْ أ
ََ
َ َ َ أ َ َ َ َّ ُ ّ أ
َ ِ َ ُ َّ ُ ٓ َ َ َّ َ َ ُ ّ َ ُ
َ
ّٞ
ُ
َۢ
َٰ
ِ
٢٧ صي
ولْ بسط ٱّلل
ِ ٱلرِزق هِعِ َتادِه ِۦ َلَغْا ِِف ٱۡلۡرض ول
ِ كٌ حنِل ةِقدرٖ يا يشاء ۚ إٍُِۥ ةِعِتاده ِۦ ختِي ة

“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:

َّ
َۢ ُ ٱّلل هَط
ُ يف ةعِ َتادِه ِۦ يَ أر ُز ُق َيٌ ي َ َشا ٓ ُء ُۖ َو ُِ َْ أٱه َقْ ُّي أٱه َعز
١٩ يز
ِ ُ
ِ
ِ
ِ

“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:

ََّّص َوِرُك ْم ََّوأ َْم َوالِ ُك ْم ََّولَ ِك ْنَّيَْنظُُرَّإِ ََلَّقُلُوبِ ُك ْم ََّوأ َْع َمالِ ُك ْم
ُ إِنَّالل َوَّالََّيَْنظُُرَّإِ ََل

“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 :

َ َ َ ّ َ َ َ ُ ُ َۢ َ أ َ ُ أٞ َ َ ّٞ ّ َ َ أٞ َ َ أ َ ُ ٓ ْ َ َّ َ أ َ َ َٰ ُ ُّ أ
ّر ِف ٱ أۡلَ أي َوَٰل َوٱ أۡلَ أو َل َٰ ِد َل ًَ َحن َد أٞ ُكاج
ث
ي
ٱعوًْا أجًا ٱۡليْة ٱدلجيا هعِب ولّْ وزِيَث وتفاخر ةيَكى وت
ٍ
ِ
ِ
ِ
ُ َأ َ َ أ
ُ َٗ
ُ ُ
ّٞ ّ أٞ َ ّٞ َ َ
َّ
ُ َّار َج َتاتُ ُُۥ ُث َّى ي
َ َ يخ َذ
َ م َّف
أعجب ٱه
َِتى َٰ ُُ ُم أصف ّرا ث َّى يَكْن ُح َطَٰ ًٗا ُۖ َو ِِف ٱٓأۡلخ َِرة ِ عاا ددِيد َو َيغفِ َرة ّي ٌَِ ٱّلل
ِ
ّٞ َ أ
ُ أ ٓ َّ َ أ
َ ن َو َيا ٱ أ
٢٠ ِۡل َي َْٰةُ ٱ ُّدلج َيا إَِّل َيتَٰ ُع ٱهغ ُرور
ۚ َٰ َورِضو
“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 tanamtanamannya 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)

ِ
ِ ْ ات َّوالذ ْك ِر
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
َِّن
َ َّاْلَكَّْي
َ ََّونَ َف َع ِ ِْن ََّوإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّاْل ُق ْرآن َّالْ َك ِرْْي
ْ ِ ُبَ َارَك َّاهلل
ْ َّوتَ َقبلَّم،م
ِ وِمْن ُكمَّتَِالوتَوَّإِنوَّىوَّاْلغَ ُفور
َّ .َّالرحْيم
ُْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
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KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
ََُّّمَم ًدا
ُ َّوأَ ْش َه ُد َّأَن،
َ َ َّأَ ْش َه ُد َّأَ ْن َّالََّإِلَوَ َّإِال َّاهللُ ََّو ْح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّف ِيو
َ َّْش ِري
ُ ًََّحْ ًداََّّ َكث ًرياَّطَيِّب
ْ َْ
َ ُك َّلَو
.َُعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولُوَُّالََّنَِِبَّبَ ْع َده

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 sebenarbenarnya harta adalah harta yang kita infaqkan.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمْي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ْ َ َّك
ّ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
.ْي
َِّ َحياَِء َِّمنْ ُه ْم ََّواْأل َْم َو
َ َِّبَِر َْحَت،ات
َْ كَّيَآأ َْر َح َمَّالراَح
َْ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن
َْ أَلل ُهمَّا ْغف ْرَّللْ ُم ْسلم
ْ ْي ََّواْملُْؤمنَاتَّاَأل
ِ ربَّنَاَّظَلَمنَاَّأَن ُفسنَاَّوإِ ْنَّ ََلَّتَغْ ِفرَّلَنَاَّوتَر ََحْنَاَّلَنَ ُكونَن َِّمنَّا ْْل
.ين
ََّ اس ِر
َ ْ
ْ
َْ ْ ْ َ َ
َ
ِ ِ ِ ِ ِ َْ َرب ن
.ين
ََّ ك َِّم ْنَّالْ َق ْوِمَّالْ َكافِ ِر
َ ِْيََّّ َوَنَِّنَاَّبَِر َْحَت
َ اَّالََّت َعلْنَاَّفتَّْنَةًَّللْ َق ْومَّالظالم
َ
ِ
ِ َّاْل
ِ
ِ
َّ .اس ِريْ َن
ََّ اَّم ْسلِ ِم
َْ اَّوتَ ْر ََحْنَاَّلَنَ ُك ْونَنَّم َن
َ َرب نَاَّأَفْ ِر ْغ
َ ََّعلَْي ن
ُ اَّوتَ ََّوف َن
َ َ َرب نَاَّظَلَ ْمنَاَّأَنْ ُف َسنَاَّفَإ ْنََّلََّْتَ ْغف ْرلَن.ْي
َ اَّصْب ًر
ِ َْ اَّالَّتُؤ ِاخ ْذنَاَّإِ ْنَّنَ ِسينَاَّأَوَّأَخِطَأْنَاَّرب نَاَّوَال
ينَّ ِم ْنَّقَ ْبلِنَا
ََّ َّعلَىَّالَّ ِذ
َ صًراَّ َك َم
َ ُاََّحَْلتَو
َ ََّتم ْل
َ َ ََرب ن
ْ َِّعلَْي نَاَّإ
َ َ ْ ْ
ِ ِ
ِ اَّالَّطَاقَ َةَّلَناَّبِِوَّواعفَّعن
.ين
ُ اَّوَال
َ اَّم
َ َصَّْرن
َ ْاَّو ْار ََحْنَاَّأَن
ُ ْت ََّم ْوَالنَاَّفَان
َ َََّتَ ِّملْن
َ اَّعلَىَّالْ َق ْومَّالْ َكاف ِر
َ َاَّوا ْغف ْرَّلَن
َ َ ُ َْ َ
َ ََرب ن
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ .ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع ََّذ
َ اَّح َسنَ ًة ََّو ِِفَّاْألَخَرِة
َ َاَِّفَّالدُّنْي
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاْلعزِة
َْ بَّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
َ َِّْي ََّوا ْْلَ ْم ُد
َ َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
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SAAT MUSIBAH MENIMPA

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ ْ َّومنَّي،ضلَّلَو
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّ َوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،َُّى ِاد َيَّلَو
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َ َضل ْلَّفَال
َُّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
ُ ْ َ َ ُ ُم
َ ُكَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنْتم
َّاَّرب ُك ْم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ ُْ َ
َ َ
َ اس َّاتَّ ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم ْسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُْو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمْن َه
ْ ْ َ
َ اَّوبَث َّمْن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ِ ًَّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال
ِ
ِ
َّصلِ ْح َّلَ ُك ْم
ََُّ ين
َ َواْأل َْر َح َام َّإِن َّاهللَ َّ َكا َن
ْ ُ َّ﴿ي.﴾َّسد ًيدا
َ ْ
ََ
َ  َّ﴿يَا َّأَيُّ َها َّالذ.﴾َّعلَْي ُك ْم ََّرقيبًا
ِ أ َْعمالَ ُكمَّوي ْغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ْ
ُ ُ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ ْ َ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى َّْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
ْ َ
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
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:

َ َ ْ ََُۡ ۡ ُ
َ َ َ َ ُّ ّ ُ َ َٰ َ َ ٓ َ َ
ۡت َٓأي
ۡ آن َس َب
٣٠ٓري
ث
وٓن
ٓع
َا
ف
ع
ي
ٓو
م
ِيك
د
صيب ٖةٓفبِه
ِ ونٓآأصبكمٓنِوٓن
ٖ ِ

“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:

َ ۡ ُ َۡ ّ ٗ َ َ ۡ ُ َۡ َ َ َ َۡ َ ََ ُ َۡ ُ ُۡ
ُ َ َۡ َۡ ۡ ُ ُ َۡ َۡ
َٓآويُذِيق
ۡ
َ ك ۡمٓش َِي ٗع
ٰٓ ٓلٌٓ ََٓٱللاد ِٓر
تٓأرجل ِكمٓأوٓيلبِس
ٓك
ِ لَعٓأنٓيبعحٓعليكمٓعذابآنِوٓفَك ِكمٓأوٓنِوَٓت
ۡ
َّ َ َ
ُّ َ ُ ََۡ ۡ ُ
َ َۡ
َۡ َ َ ُ َ َۡ
٦٥ٓتٓل َعل ٍُ ۡم َٓيفل ٍَُن
ِٓ َٰ صفٓٱٓأۡلي
ٍۗ بعضكمٓبأسٓبع
ِ ضٓٱىظ ٓرٓنيفٓى
Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas
kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongangolongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu
keganasan sebahagian yang lain.” (QS. al-An’am: 65)
Rosululloh bersabda:

ِ ٍ كَّأَ ْنَّي عمهمَّاهللَّبِعِ َق
ِ
ِ إِنَّالن
ْاَّرأ َُواَّالظ ِاِلََّفَلَ ْمَّيَأ
اَّع
و
ذ
خ
ُ
َ
ُ
ُابَّمْنَّو
ُ ُ ُ ُ َ َ لىَّيَ َديْوَّأ َْو َش
ْ
َ َاسَّإذ
َ
َ

“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:

َ ُ ۡ ُ َ ُ ۡ َ َ ۡ ُ َٰ َ ُ ۡ َ ۡ ُ َ ُّ َ َ َ َ َ
١١٧ٓىٓبِظل ٖمٓوأٌلٍآمصلِحَن
ٓ ِٓلٍل ِمٓٱللر
ِ ونآَكنٓربم

“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:

َ ۡ ٓ َّ َ ّ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ َ َ ْ ۡ َ َّ َ ْ ُ َ
َ
َ ۡ َ َ َ ْ َّ َ
ُ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ
ٓكوٓنذبَُآفأخذنَٰ ٍُمٓب ِ َها
ٓ ِ لس َهاءِٓٓ َٓوٱۡل
تٓنِوٓٱ
ٓ ىٓ َءانيَا
ٰٓٓ َول َۡٓأنٓأٌلٓٱلل َر
ِ َٰ ۡرضٓ َول
ٖ َٰ ٓوٱتلَٓآلفجحيآعلي ٍِمٓب َرك
َ
ۡ ْ ُ َ
٩٦ٓس ُبَن
ِ َكىَآيَك
“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:

َ

َۡ َۡ ُ

ُ َ ّ َ ُ ُ َّ

َ َ َ

َ َ

َُّ َ

ُ َّ

َ َ َ

َ ّللٓنعذِبٍ ۡم
َ ٓوأىتٓفِيٍ ۡم
َ ّللٓ ِِلُعذِبٍ ۡم
٣٣ٓون
ٓ ٓوٌ ۡمٓيسجغفِ ُر
ٓ ٓونآَكنٓٱ
ٓ َونآَكنٓٱ
ۡۚ ِ

"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)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َِّم ِِّْن ََّوِمْن ُك ْم،
َ َّونَ َف َع ِ ِْن ََّوإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْآليَات ََّوالذ ْك ِر َّا َّْْلَكْي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّاْل ُق ْرآن َّالْ َك ِرْْي
ْ ِ ُبَ َارَك َّاهلل
ِ
.َّى َوَّاْلغَ ُف ْوُرَّالرِحْي ِم
ُ ُت َال ََّوتَوَُّإِنو
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ
ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسن
ِِ ِ
ِ
ِ ََِّّاْلم َد
َََّّاهللَُّفَال
َّ اَّم ْن َّيَ ْه ِد ِه
َْ هلل
َ ََّسيِّئَّاَت َّأ َْع َمالن
ْ ُ ُ ََّن َم َدهُ ََّونَ ْستَعْينُوُ ََّونَ ْسَت ْغفُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن،
ْ َْ َّإِن
َ اَّوم ْن
َ
ِ َضلِ َّلَّفَال
ِ
.ُاَّعْب ُدهُ ََّوََّر ُس ْولُو
ُ كَّلَوُ ََّوأَ ْش َه ُدَّأَن
َ َّْأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِٰل َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّالَ َش ِري،َُّىاد َيَّلَو
َ َُّمَم ًد
َ ْ ْ ُُمضلَّلَوُ ََّوَم ْنَّي
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:

ِ ِ
ِ
ٍ بَّوَالَّى ٍّمَّوَال
ٍص
ََُّّحَّتَّالش ْوَك ِةَّيُ َشا ُك ََّهاَّإِالَّ َكفَرَّاللو
َ ب ََّوَال ََّو
َ َيبَّالْ ُم ْسل َمَّم ْنَّن
َ ىَّوَالَّ َغ ٍّم
ُ َ َ َ ٍص
َ َّح ْزن ََّوَالَّأَ ًذ
ُ َماَّيُص
ِ ِ
َ ِبَاَّم ْن
َُّخطَايَ َّاه
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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:

َ َ ۡ َ َ ًُ َ
ۡ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َ ُ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َّ ُ ۡ َ ٗ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ۡ َ
َ
ًِِٓاصبا ٓونِيٍم ٓنو ٓأخذثً ٓٱلصيح ٓة ٓونِيٍم ٓنو ٓخسفيا ٓب
ٓ ف
ِ لُك ٓأخذىا ٓبِذۢنبِ ًِٓۦٓ ٓف ِهيٍم ٓنو ٓأرسليا ٓعليًِ ٓح
َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ُ َّ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ
ۡ َ ۡ ُ َ ُ َ ُْٓ َ
َ
ٓ ٓ٤٠َٓن
ٓ ٓيظل ُِه
ٓ كوَٓكىَٓآأىفسٍم
ٱّللٓ ِِلظل ِهٍم
ٓ ٓۡرضٓونِيٍمٓنوٓأغرقيا ۚۡٓونآَكن
ٓ ٱۡل
ِ َٰ ٓول
“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.

ِ
ِ
َّ .اَّصلُّ ْواَّ َعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًما
َ صلُّ ْو َن
ِّ َِّعلَىَّالن
َ ِبَّيََيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإِنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي
ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآل َّإِب ر ِاىيم َّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيم َّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍد َّو َعل
َّ.ََّمْي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ْ َ َّ ك
ّ َُّمَمد َّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِبَّر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َ ْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ ِ ِ
.ْي
َِّ َحياَِء َِّمْن ُه ْم ََّواْأل َْم َو
َ َِّبَِر َْحَت،ات
َْ كَّيََأ َْر َح َمَّالراَح
َْ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن
َْ أَلل ُهمَّا ْغفْرَّلْل ُم ْسلم
ْ ْي ََّواْملُْؤمنَاتَّاَأل
.ين
ََّ ك َِّم ْنَّالْ َق ْوِمَّالْ َكافِ ِر
ََّ اَّالََّت َعْلنَاَّفِْتَّنَةًَّلِْل َق ْوِمَّالظالِ ِم
َْ ََرب ن
َ َِّ َوََنِّنَاَّبَِر َْحَت.ْي
.ْي
ََّ اَّم ْسلِ ِم
َ َرب نَاَّأَفْ ِر ْغ
َ ََّعلَْي ن
ُ َاَّوتَ َوف ن
َ اَّصْب ًر
ِ
ِ ََّاْل
ِ
َّ .اس ِريْ َن
ْ اَّوتَ ْر ََحْنَاَّلَنَ ُك ْونَن َِّم َن
َ ََرب نَاَّظَلَ ْمنَاَّأَنْ ُف َسنَاَّفَإ ْنَِّلََّْتَ ْغف ْرلَن
ِ ِ اََّحْلتوَّعلَىَّالَّ ِذ
ِ َْ اَّالَّتُؤ ِاخ ْذنَاَّإِ ْنَّنَ ِسينَاَّأَوَّأَخطَأْنَاَّرب نَاَّوَال
َّاَّوَال
َ ُ َ ََ صًراَّ َك َم
َ ََّتم ْل
َ َ ََرب ن
ْ َِّعلَْي نَاَّإ
َ َاَّرب ن
َ َينَّم ْنَّقَ ْبلن
َ
َ َ ْ ْ
ِ ِ
ِ اَّالَّطَاقَةََّلَناَّبِِوَّواعفَّعن
.ين
َ اَّم
َ َص ْرن
َ ْاَّو ْار ََحْنَاَّأَن
ُ َّْمَّْوَالنَاَّفَان
َت
َ ََُتَ ِّمْلن
َ اَّعلَىَّالْ َق ْومَّالْ َكاف ِر
َ َاَّوا ْغف ْرَّلَن
َ َ ُ َْ َ
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ .ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَةً ََّوقن
َ اَّع َذ
َ ِاَّح َسنَةً ََّو ِِفَّاْألَخَرة
َ َاَِّفَّالدُّنْي
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ اْلم ُدَِّهللَِّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف ْو َن ََّو َسالٌَم
َ ِبَّاْلعزة
َْ بََّّاْ َلعلَم
َْ َّعلَىَّاْملُْر َسل
ْ َْ ْي ََّو
َ
َ َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
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KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ حَع َمَّالِنَا َم حن َّيَ حه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
هلل َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحي نُوُ ََّونَ حستَ حغف ُرهُ ََّونَعُ حوذُ َّباهلل َّم حن ُ ُ ح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َّومنَّي ح،ضلَّلَو
ِ
ِ
ُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َ ًَُّمَمدا
َُّعحب ُدهُ ََّوَر َُّس حولَُّو
ُ ُم ُ َ َ ح
َ ُكَّلَو
َ ُضل حلَّفَالََّ َىاد َيَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاَّأَيُّ ََّهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمحن َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمحن ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ً َّ﴿يا َّأَيُّها َّال ِذين َّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم
َُ َ
 َّ﴿يُ ح.﴾َّسد ًيدا
َ َ
َ ََ ح
ً َ َح ح
َ
َ ح
ََ
ِ أ حَعمالَ ُكمَّوي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ح
ُ ُ ََ َ َ ح ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ َّاْل ِدي
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
 َّفَِإن َّأ ح:أَما َّبَ حع ُد
َص َد َق حَ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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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ۡ َ
َ َّ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ٓ َ َ َ
َ١٦َيم
ََ َِص َر َٰ َطمَٱل ُه ۡس َتل
َ ك
ِ الَفب ِ َهاَأغ ََيت ِِنََلق ُع َدنَل ٍُ ۡم

“Iblis berkata: Karena Engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menghalanghalangi 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 :

ِ
ِ
ِ إِن َّب ْي َّي َد ِي َّالساع ِة
َّ،َّاْلَائِ َُّن
َُّ ب َّفِ َيها َّالص ِاد
َََّّسنِ ح
 َّ َويُ حؤََتَ ُن َّفِ َيها ح،ق
َ َّخد
َ
َ ْي
َ ُاعةً َّي
ُ ب ََّويُ َكذ
ُ صد ُق َّف َيها َّالح َكاذ
َ ََ ح
َُّ اَّاأل َِم ح
ْي
َوُُيَو ُنَّفِ َيه ح

“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:

َ ُ ُ ٓ َ َ َ ۡ َ َ َ ٓ َ َ ٓ َ َ ۡ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٓ َ ُ َّ َ ۡ َ ْ ُ َ ُ َّ َ َ َ ٓ َ ْ ُ َّ ُ ُ َ َ َ
ۡ َ َ ُ
ََءابَاؤٌ ۡمََل ََي ۡعلِلَنَشئَا
ٱّللَكالَاَبلَىتبِعَناَألفيياَعليًَِءاباءىا َۚٓأولَََكن
َ ََاَناَأىزل
َ ِإَوذاَقِيلَلٍمَٱتبِع
َ
َ
َ١٧٠ََوَل َي ٍۡ َت ُدون

“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.

230

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:

ۡ

ۡ َ

َ

ۡ

ُ

َ َّ
َۡ َۡ
َ ُ َ َّ ُ ۡ َ ُ ُ َ
ُ َ َ ُُ َ ََۡ
َ ََ ٌَا
َ١٨ََن
صف
َ َزاٌِقَۚٓولكمَٱلَي
لَفيدنغ ًَۥَفإِذ
َِ قَلَعَٱل َبَٰ ِط
َِ لَنلذِفََب ِٱۡل
َب
ِ لَمِهاَت

“Sebenarya Kami melontarkan yang hak kepada yang batil lalu yang hak itu
menghancurkannya, maka dengan serta merta yang batil itu lenyap.”

ِ َّوتَ َق،ات َّوالذ حك ِر َّا حْل ِكيم
ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
َّبلَّم ِ حِن ََّوِمحن ُك حم
َ َ ح
َ ََّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ تَِالوتَوَّإِنوَّىوَّاحلغَ ُفور
َّ .َّالرححيم
َُ ُ ُ َُ ح
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ ا حْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
َُّ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ َ َّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّف ِيو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكث ًرياَّطَيِّب
َح
َ ُك َّلَو
.َُوَر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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:

َ ُ ُ َّ ۡ َ َ َّ ْ ُ َّ َ ْ ٓ ُ َ َ َ َّ َ ُّ َ َٰٓ َ
َٱّللََي َعلَلك ۡمَف ۡركانا
َ َِيوَءانيَاَإِنَتتلَا
َ يأيٍاَٱَّل

“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:

ِ تَرحك
ِ ضلُّوا ماَََّتَس حكتُمَِّبِِماَّكِتَاب
ِ
َّ ََّّاهلل ََّو ُسن َةَّنَبِيِِّو
ُ َ
َ
َ تَّفحي ُك حمَّأ حَمَريح ِنَّلَ حنَّتَ ح
َ ح

“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:

َّ ب
َُّّ ََُّيح َدعُِِنَّاَ حْل
َّتَّبِ ح
َ َب ََّوال
ِّ َاْل
ُ لَ حس

“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 istilahistilah 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.

ِ
ِ
َّ .اَّعلَحي ِو ََّو َسلِّ ُم حواَّتَ حسَّلِحي ًما
َ اَّصلُّ حو
ِّ َِّعلَىَّالن
َ صلُّ حو َن
َ ِبَّيََيَُّهاَّالذيح َنَّأ ََمنُ حو
َ ُإِنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِبَّر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ،ََّمحي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
ك َح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح

ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌَّد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح

ِ ََّميبَّالدعو
ِ ََّسيعَّقَ ِري
ِ َ اتَّإِن
ِ اتَّاألَحي ِاء َِّمحنهمَّواحألَمو
ِ َاتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َّ .ات
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
ََ ُ ب ُ ح
َ حَ ُ ح َ ح
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاِل حْي
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
َّ َّ.ف ََّرِحيح ٌم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرءُحو
َ اَّرب نَاَّإِن
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
َ اَّوِِِل حخ َواننَاَّالذيح َن
َ َّآمنُحَّو
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن

ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنَّأ حَزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َع حلنَاَّل حل ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ

ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَةًَّوِِف ح
ِ ََّ َرب نَاَّآتِن
َّ َّ.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَةً ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاآلخَرِة
َ ََ َ

ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَىَّاحملُحر َسل ح
َ َِّْي ََّوا حْلَ حم ُد
َ َ ُِّسحب َحا َن َََّّرب
ِِ ِ
ىَّع ِنَّالح َف حح َش ِاء ََّوالح ُمحن َك ِر ََّواحلبَ حغيِط
َِّ َِّعبَ َاد
َ َّإِنَّاهللََّيَأح ُم ُرَّبِالح َع حد ِل ََّواح ِِل حح َسان ََّوإِيحتَاءَّذيَّالح ُق حرََبَّ َويَحن َه،اهلل
ِ
ِ
َّ .َّعلَىَّنِ َع ِم ِوَّيَِزحد ُك حم ََّولَ ِذ حك ُرَّالل ِوَّأَ حكبَ َُّر
َ ُ فَاذح ُك ُرحواَّاهللََّاح َلعظحي َمَّيَ حذ ُك حرُك حم ََّوا حش ُك ُرحوه،يَعظُ ُك حمَّلَ َعل ُك حمَّتَ َذك ُرحو َن
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KISAH KAUM ‘AD

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنْ ُف ِسنَا َّوسيِّئ
ِ ِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ََّات َّأ َْع َمَّالِنَا َم ْن َّيَ ْه ِد ِه َّاهللُ َّفَال
َْ هلل
ْ ُ ُ ََّن َم ُدهُ ََّونَ ْستَعْي نُوُ ََّونَ ْستَ ْغف ُرهُ ََّونَعُ ْوذُ َّباهلل َّم ْن
ْ َْ َّإِن
ََ
ِ ْ َّومنَّي،ضلَّلَو
ِ
ُ َّوأَ ْش َه ُدَّأَن،
َ ََّ َوأَ ْش َه ُدَّأَ ْنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو ْح َدهَُّال،َُّى ِاد َيَّلَو
َ َّْش ِري
َ ًَُّمَمدا
َ َضل ْلَّفَال
َُّعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولَُّو
ُ ْ َ َ ُ ُم
َ ُكَّلَو
ِ
ِِ
.َّم ْسلِ ُمو َن
ُ َّحقَّتُ َقاتو ََّوالَ َََّتُوتُنَّإِال ََّوأَنْتُ ْم
َ ََّآمنُواَّات ُقواَّاهلل
َ ين
َ يَاَّأَيُّ َهاَّالذ
ٍ ِ ٍ ياَّأَيُّهاَّالناس َّات َُّقواَّرب ُكم َّال ِذيَّخلَ َق ُكم َِّمن َّنَ ْف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاء
ًَّ اَّونِ َس
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمنْ َه
َ َ
ْ ْ َ
ْ َ
َ اَّوبَث َّمنْ ُه َماَّر َجاالًَّ َكث ًري
َ اَّزْو َج َه
ُ
ِ
ِ
.َّعلَْي ُك ْم ََّرقِيبًا
َ َوات ُقواَّاهللََّالذيَّتَ َسآءَلُْو َنَّبِو ََّواْأل َْر َح َامَّإِنَّاهللََّ َكا َن
ِ ًياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّوقُولُواَّقَوال
ََّصلِ ْح َّلَ ُك ْم َّأ َْع َمالَ ُك ْم ََّويَ ْغ ِف ْر َّلَ ُك ْم َّذُنُوبَ ُك ْم ََّوَم ْن َّيُ ِط ْع َّاهلل
َُ َ
ْ َُّي.َّسد ًيدا
َ َ
َ ْ
ََ
ِ ورسولَوَّفَ َق ْدَّفَ َازَّفَوًز
َّ يما
َ ْ
ُ ُ ََ
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا ْْل ْد ِي َّى ْدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا ْْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاْأل ُُم ْوِر،َّعلَْي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ْ
َْ
ْ َ
َ َُّمَمَّد
ُ
ُ َ َ َْ َ َ
ٍ
ِ ٍ ُْ َّوُكل،ُُْم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ ْد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب ْد َعة
َ
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,

ۡ
ُ ۡ َ ۡ ُ َ َّ
َ ۡ
َ َ
َ ُّ َ َ َ َ َ َ َ
٨  ٱه ِت ل ۡى ُيو ۡق يِثو َّا ِِف ٱۡلِل َٰ ِد٧ ِات ٱهػِ ًَاد
ِ  إ ِ َرم ذ٦ أل ۡى ث َر ل ۡيف ف َػن َربك ب ِ َػا ٍد

“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:

ُ َ َ ّٓ
ُ ُ َ ََٰو َج َّن
ّن أخاف
ٖ
ِ ِ  إ١٣٤ ْن
ٍ ت وعي

َ ُ َ ۡ َ َ ُ َّ َ َ ٓ َّ ْ ُ َّ َ
ُ َّ َ َ
َ ِ كى ب َأٍۡ َعَٰم َوبَن
١٣٣ ني
د
ي
أ
١٣٢
ْن
ًوٱتقْا ٱَّلِي أيدكى بًِا تػو
ٖ ِ
َ َۡ َ َ َ ۡ ُ َۡ َ
١٣٥ يم
ٖ غويلى غذاب يْ ٍم غ ِظ

“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:

َۡ َ َ
ُ َ َۡ َۡ َ ۡ َ ََ ََٓۡ َ ٌَٓ َ ْ ُ َ
َ َن ٌُ ب ًُ َػ َّذب
َ  إ ۡن َهَٰ َذا ٓ إ ََّّل ُخوُ ُق ۡٱۡلَ َّوه١٣٦ ني
َ لٌ ّي ٌَِ ۡٱه َن َٰ ِغ ِظ
ني
ا
ي
و
١٣٧
ِني
قالْا سْاء غويَا أوعظت أم لى ث
ِ
ِ
ِ
ِ

“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:

َ
ٞ َ َ َ ْ ُ َ
ۚ قالْا هَٰذا َعرِض ُّم ًۡ ِط ُرٍا

“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:

َ ٌ َ َ َ ٞ
ۡ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َۡ
٢٤ ىٞ اب أ ِِل
جو ُجى بُِِۦ رِيح فِيّا غذ
بن ِْ يا ٱسجػ

“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:

ْ ُ ۡ ُ َ ٞ َ َّ َ َ
َ ۡ َ َ َ ٗ ُ ُ َّ َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ۡ َ ۡ ۡ َ َ َ َ َّ َ
َ َص ََص ََعت
ۡ َ يح
َتى ٱهق ْۡ َم
ال وثمَ ِية أيا ٍم خسْيا ف
ِل
ع
ب
س
ى
ّ
ي
و
غ
ا
ِ
ر
خ
س
٦
ة
ِي
ر
ب
ٖ
ٖ
ِ
ٖ
ِ ِ وأيا َعد فأِو ِمْا
ٍ
َ َٰ َ َ ۡ َ َ
َ ۡ َ ُ َ ۡ َ ۡ ُ َّ َ َ َٰ َ ۡ َ َ
٨ ٖى ل ُّى ّ ِي ٌۢ بَاق َِية
 فّن ثر٧ ٖاز َن ٍن خاوِ َية
فِيّا َصَع لأنّى أغج

“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.

ِ
ِ ْ ات َّوالذ ْك ِر
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِِ
َِّن
َ َّاْلَكْي
َ ََّونَ َف َع ِ ِْن َّ َوإيا ُك ْم َِّبَاَّفْيو َّم َن َّاْآلي،
َ َِّل ََّولَ ُك ْم َِِّف َّاْل ُق ْرآن َّالْ َك ِرْْي
ْ ِ ُبَ َارَك َّاهلل
ْ َّوتَ َقبلَّم،م
ِ وِمْن ُكمَّتَِالوتَوَّإِنوَّىوَّاْلغَ ُفور
.َّالرحْيم
ُْ َ ُ ُ ُ َ ْ َ
KHUTBAH KEDUA:

ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
ََُّّمَم ًدا
ُ َّوأَ ْش َه ُد َّأَن،
َ َ َّأَ ْش َه ُد َّأَ ْن َّالََّإِلَوَ َّإِال َّاهللُ ََّو ْح َدَّهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّف ِيو
َ َّْش ِري
ُ ًََّحْ ًداَّ َكث ًرياَّطَيِّب
ْ َْ
َ ُك َّلَو
.َُعْب ُدهُ ََّوَر ُس ْولُوَُّالََّنَِِبَّبَ ْع َده

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.

ِ
ِ
َّ .اَّعلَْي ِو ََّو َسلِّ ُم ْواَّتَ ْسلِْي ًما
َ اَّصلُّ ْو
َ صلُّ ْو َن
ِّ َِّعلَىَّالن
َ ِبَّيَآيَُّهاَّالذيْ َنَّأ ََمنُ ْو
َ ُإِنَّاهللَ ََّوَمآلئ َكتَوَُّي
ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآل َّإِب ر ِاىيم َّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيم َّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍد َّو َعل
َّ.ََّمْي ٌد
َ َّص ِّل
َ اَّصلْي
ْ َ َّ ك
ّ َُّمَمد َّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ْ َْ َ ت
َ ُ ََّعل
َ ْ َْ
ٍ ُ َّآل
َِ ََّحي ٌد
ِ َ َّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ َّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َع
ِ ىَُّمَم ٍدَّو َعلى
.ََّمْي ٌد
َ َوبَا ِرْك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارْك
َْ ك
َ ْ َ ْ لى
َ َ َ ْ َْ َ ت
َ َ ُ ََّعل
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِِ ِ ِ
.ْي
ََّ َِّبَِر َْحَت،ات
َِّ َحياَِء َِّمْن ُه ْم ََّواْأل َْم َو
َْ ك يَآأ َْر َح َمَّالراَح
َْ ْي ََّوالْ ُم ْسل َمات ََّوالْ ُم ْؤمن
َْ أَلل ُهمَّا ْغفْرَّلْل ُم ْسلم
ْ ْي ََّواْملُْؤمنَاتَّاَأل
ِ
ِ ََّاْل
ِ
َّ .اس ِريْ َن
ْ اَّوتَ ْر ََحْنَاَّلَنَ ُك ْونَن َِّم َن
َ ََرب نَاَّظَلَ ْمنَاَّأَنْ ُف َسنَاَّفَإ ْنَّملََّْتَ َّْغف ْرلَن
ِ ِ اََّحْلتوَّعلَىَّالَّ ِذ
ِ َْ اَّالَّتُؤ ِاخ ْذنَاَّإِ ْنَّنَ ِسينَاَّأَوَّأَخطَأْنَاَّرب نَاَّوَال
َّاَّوَال
َ ُ َ ََ صًراَّ َك َم
َ ََّتم ْل
َ َ ََرب ن
ْ َِّعلَْي نَاَّإ
َ َاَّرب ن
َ َينَّم ْنَّقَ ْبلن
َ
َ َ ْ ْ
ِ ِ
ِ اَّالَّطَاقَةََّلَناَّبِِوَّواعفَّعن
.ين
َ اَّم
َ َص ْرن
َ ْاَّو ْار ََحْنَاَّأَن
ُ َّْم ْوَالنَاَّفَان
َت
َ ََُتَ ِّمْلن
َ اَّعلَىَّالْ َق ْومَّالْ َكاف ِر
َ َاَّوا ْغف ْرَّلَن
َ َ ُ َْ َ
ِ
ِ
ِ ََرب نَاَّآتِن
َّ .ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَةً ََّوقن
َ اَّع َذ
َ ِاَّح َسنَةً ََّو ِِفَّاْألَخَرة
َ َاَِّفَّالدُّنْي
ِ ِّ اْلم ُدَِّهللَِّر
ِ بَّاْلعِزةَِّعماَّي
.ْي
ََّْ َِّعلَىَّاْمل ْر َسل
ص ُف ْو ََّنَّ َو َسالٌَم
ِّ ك ََّر
َ ُِّسْب َحا َن ََّرب
َ
َْ بَّاْ َلعلَم
ْ َْ َّ َو.ْي
َ َ
َ
ُ
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DUSTA, DOSA BESAR YANG MEMBINASAKAN

KHUTBAH PERTAMA:

ِ
ِ ََّشروِر َّأَنح ُف ِسنَاَّوسيِّئ
ِِ ِ
ِ
ِ َِّاْلم َد
ِ ات َّأ حَع َّمالِنَا من َّيه ِدِه َّاهلل َّفَالََّم
َّ،ُضل َّلَو
هلل َح
ُ ُ َ َ ح َح
ََّن َم ُدهُ ََّونَ حستَعحينُوُ ََّونَ حسَت حغفُرهُ ََّونَ ُع حوذَُّباهلل َّم حن ُ ُح
إِنَّ حَ ح
ََ
ِ َضلِلَّفَال
َ ََّوأَ حش َه ُدَّأَ حنَّالََّإِلَ َوَّإِالَّاهللُ ََّو حح َدهَُّال،
َ َّش ِريح
َُ َّوأَ حش َه ُدَّأَن،
َ ًَُّممدا
َ َوَم حنَّيُ ح ح
َُّعحب ُدهََُّوَر ُس حولَُّو
َ ُكَّلَو
َ َُّىاد َيَّلَو

ِ ﴿ياَّأَيُّهاَّال ِذين َّآمنواَّات ُقواَّاهلل َّحق َّتُ َقاتِِو َّوالَ َََّتُوتُن َّإِال َّوأَنحتم
َّاَّرب ُك حم َّال ِذي
َُ َ
َ َ
ُ َ ُح
َ َ
َ اس َّات ُقو
َ
ُ َّ﴿يَاََّّأَيُّ َهاَّالن.﴾َّم حسل ُمو ََّن
ٍ ِ ٍ خلَ َق ُكم َِّمن َّنَ حف
ِ
ِ
ِ
ِ
َّاَّونِ َساءً ََّوات ُقواَّاهللَ َّالَّ ِذيَّتَ َسَءَلُحو َن َّبِِو
َ س ََّواح َدة ََّو َخلَ َق َّمنح َه
َ ح ح
َ اَّوبَث َّمنح ُه َماَّر َجاالً َّ َكث ًري
َ اَّزحو َج َه
ِ ً َّ﴿يا ََّّأَيُّها َّال ِذين َّآمنوا َّات ُقوا َّاهلل َّوقُولُوا َّقَوال.﴾واحألَرحام َّإِن َّاهلل َّ َكا َن َّعلَي ُكم َّرقِيبا
َّصلِ حح َّلَ ُك حم
َُ َ
 َّ﴿يُ ح.﴾َّسد ًيدا
َ َ
َ ََ ح
ً َ َح ح
َ
َ ح
ََ
ِ أ حَعمالَ ُكمَّوي حغ ِفرَّلَ ُكمَّذُنُوب ُكمَّومنَّي ِطعَّاهللَّورسولَوَّفَ َق حدَّفَ َازَّفَوًز
َّ ﴾يما
َ ح
ُ ُ ََ َ َ ح ََ ح ح َ ح َ َ ح ُ ح
ً اَّعظ
ٍ ُ  َّوخي ر َّا حْل حد ِي َّى حدي،َّاهلل
ِ ث َّكِتَاب
ِ  َّفَِإن َّأَص َد َق َّا حْل ِدي:أَما َّب ع ُد
َّ ََّو َشر َّاحأل ُُم حوِر،َّعلَحي ِو ََّو َسل َم
َ َُّصلى َّاهلل
ح
َح
َ ح
َ َُّمَمد
ُ
ُ َ َ ََ َ ح
ٍ
ِ ٍ َّوُكل ُح،ُحُم َدثَاتُ َها
َّضالَلٍَة َِِّفَّالنا َِّر
َ َّوُكل،
َ َّوُكلَّبِ حد َعة،
َ ٌَّضالَلَة
َ ٌَُّم َدثَةَّب حد َعة
َ
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:

ِ
ََّض َم حنَّلَوَُّا حْلَن َة
ْيَّ ِر حجلَحي ِوَّأ ح
َم حنَّيَ ح
َْيَّ َْلحيَ حيو ََّوَماَّبَ ح
َض َم حن َِِّل ََّماَّبَ ح

“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.

ِ ك َّعلَي
ِ ََّ َ َّماَّالنجاَّةُ َّ؟ َّق،ول َّالل َِّو
َّك
َُّ  َّقُ حل:ال
ََّ ََّع ِام ٍر َّق
ََّ َع حن َّعُ حقبَ َة َّبح ِن
َ اَّر ُس
َ ُك َّبَيحت
َ ك ََّولحيَ َس حع
َ َك َّل َسان
َ  َّأ حَمل ح َ ح:ال
َ َ
َ َ َّي:ت
ِ واب
ََّ ِىَّخ ِطيئَت
ك
َ ك
َ ََّعل
َح

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:

ِ
ِ منَّ َكا َنَّي حؤِمنَّبِالل ِوَّوالحي وِم ح
َّت
ص ُم ح
َّخحي ًراَّأ حَوَّليَ ح
َ َّاْلخ ِرَّفَلحيَ ُق حل
َح
َ َح
ُ ُ

“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:

َى
َ َ َ َََ
َ ۡنا ۡتُ َيسي ُس ۡة ۡهِۦ ۡ َنف ُس ُۡهۥۡ ۡ َو ََن ُو ۡأَق َر ُب ۡإ ََلهِ ۡنِو
َ و ۡ َو َنعلَ ُم
َٰ َ ٱۡل
ۡ ۡإِذۡ ۡ َي َتلَّق١٦ۡ ۡحت ِل ۡٱل َيرِي ِۡد
َۡ نس
ِ
ِ ِ
ِ ۡ ولقدۡ ۡخلقنا
َ
ُ
ٞ َ ٌ َ ََ ى
ٞ َ َ ّ
َ ۡ انۡ َعوۡٱَلَه
َ ََُّ
ۡ ۡ١٨ۡۡعتِيد
ۡۡ ىناۡيَلفِظۡنِوۡقي ٍلۡإَِّلَۡليهِۡرقِيب١٧ۡالۡقعِيد
ِۡ ٱلشه
ِ ۡيۡ َوع ِو
ِ ِ ِ ِۡ ٱلهتل ِقي
“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.

ِ
ِ ِ
ِول َّالل ِو َّقَ َال ح
ِ ِ َُّ َّاْل حشَر ُاك َّبِالل ِو ََّوعُ ُقو
َّس ََّوَكا َن
َ اَّر ُس
َ َأََال َّأُنَبِّئُ ُك حم َّبأَ حك ََب َّالح َكبَائ ِر َّثََالثًاَّقَالُواَّبَلَىَّي
َ َق َّالح َوال َديحن ََّو َجل
ََّّالزوِر
ُّ ُمت ِكئًاَّفَ َق َالَّأََال ََّوقَ حو ُل
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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:

َ ٞ ُ َُ َ
ٞ ۡك ىذ
َ َ َۡ إ ىنۡٱ ى
٢٨ۡاب
ۡسف
ِ
ِ ّللَّۡلۡيىدِيۡنوۡويۡم

“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 :

ِ
ِ ِ ِ ِ َّالص حد َقَّي حه ِديَّإِ ََلَّالحِ َِّب
ِ ِ ِّ َِعلَحي ُكمَّب
َّص ُد ُق ََّويَتَ َحرى
َّوَماَّيََز ُالَّالر ُج ُلَّيَ ح،
َ ِّ َّفَإن،الص حدق
ح
َ َّوإنَّالحَبَّيَ حهديَّإ ََلَّا حْلَنة،
َ
ِ
ِ َّعنح َد
ِ الص حد َق َّحَّت َّي حكتَب
ِ َّاهلل
ِ ب َّي حه ِديَّإِ ََل َّالح ُف ُجوِر
ِ َ َّوإِيا ُكم َّوالح َك ِذ،َّصدِّي ًقا
َّور
ِّ
َ َ َّفَإن َّالح َكذ،ب
َ َّوإن َّالح ُف ُج،
َ
َ َ ح
َ ُ َ
ِ َّعحن َد
ِ َّوماَّي ز ُالَّالرجلَّي حك ِذبَّوي تَحرىَّالح َك ِذبَّح َُّتَّ حكتَب،ي ه ِديَّإِ ََلَّالنا ِر
َّاهللَّ َكذابًا
َح
ََ َ َ
َ َ
َ ََ ُ َ ُ ُ
َ

“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:

ِ َّوإِذَ ح،َّوإِذَاَّوع َدَّأَخلَف،ثَّ َك َذب
ََّّخا َن
ٌ َآيَةَُّاملنَافِ ِقَّثَال
َ اَّاؤَُت َن
َ ََّإِذ:ث
َ َ اَّحد َ َ َ َ َ ح
ُ

“Tanda orang munafik ada tiga: Jika berbicara dia berdusta; jika berjanji dia
menyelisihi; dan jika diberi amanah dia berkhianat”. (HR. Bukhori)

ِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِّ ِ
ََّّوتَ َقب َل َّ ِم ِّحِن ََّوِمحن ُك حم،
َ َّونَ َف َع ِ حِن ََّوإيا ُك حم َِّبَاَّفحيو َّم َن َّاحْليَات ََّوالذ حك ِر َّا حَّْلَكحي ِم،
َ َِّل ََّولَ ُك حم َِِّف َّاح ُلق حرآن َّالح َك ِرحْي
بَ َارَك َّاهللُ ِ ح
ِ
.َّى َوَّاحلغَ ُف حوُرَّالرِححي ِم
ُ ُت َال َوتَوَُّإِنو
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ِ
ِ َ اْلم ُد َّلِل ِو
َُّاَّعحب ُده
ُ َّوأَ حش َه ُد َّأَن،
َ ََّأَ حش َه ُد َّأَ حن َّالَ َّإِلَ َو َّإِال َّاهللُ ََّو حح َدهُ َّال،اَّمبَ َارًكاَّفحي ِو
َ َّش ِريح
َ َُّمَم ًد
ُ ًََّحح ًداَّ َكثحي ًراَّطَيِّب
حَ ح
َ ُك ََّّلَو
.َُوََّر ُس حولُوَُّالََّنَِِبَّبَ حع َده
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 cintaiNya.

ٍ ُ ىَّآل
َِ َحي ٌد
ِ ََّ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
،ََّمحي ٌَّد
َ َّص ِّل
َ اَّصلحي
كَّ َ ح
َ َُّمَمدَّ َك َم
َ اَلل ُهم
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ٍ ُ ىَّآل
َِ ََّحي ٌَّد
ِ َ ىَّآلَّإِب ر ِاىيمَّإِن
ِ ََّعلَىَّإِب ر ِاىيمَّو َعل
ِ َىَُّمَم ٍدَّو َعل
َّ.ََّمحي ٌد
َ َوبَا ِرحك
َ َُّمَمدَّ َك َماَّبَ َارحك
ك َح
َ َ ت َ حَ ح
َ ُ ََّعل
َ حَ ح
ُِ ََّسيعَّقَ ِريب
ِ َ اتَّإِن
ِ اتَّاألَحي ِاء َِّمحنهمَّواحأل ََّمو
ِ اتَّوالحم حؤِمنِْيَّوالحم حؤِمَن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
َِّ بَّالد َعَو
ات
َاَلل ُهمَّا حغفحرَّللح ُم حسلم ح
ٌ ك َحٌ ح
ُ َ َْي ََّوالح ُم حسل َم َ ُ ح
ُ ََّمحي
َ حَ ُ ح َ ح
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ َاْل حْي
َِّسبَ ُق حونَاَّبِ ح
.ٌ ََّرِحيح ٌم
َ ان ََّوَال
ٌ ك ََّرءُحو
َ اَّرب نَاَّإِن
َ َِّفَّقُلُ حوبِنَاَّغ االَّللذَّيح َن
َ اَّوِِْل حخ َواننَاَّالذيح َن
َ َّآمنُ حو
ََّتح َع حل ِ ح
َ ََرب نَاَّا حغف حرَّلَن
ِ ِ
ِ َرب نَاَّىبَّلَن
ٍ ُ اَّم حنََّّأَحزو ِاجنَاَّوذُِّرياتِنَاَّقُرَةَّأ حَع
.ْيَّإِ َم ًاما
َاج َع حلنَاَّل حل ُمتق ح
ْي ََّو ح
َ َ ح
َ َ
ِ
ِ اَِّفَّالدُّنحياَّحسنَ ًةَّوِِف ح
ِ ََرب نَاَّآتِن
.ابَّالنا ِر
َ ََّح َسنَ ًة ََّوقن
َ اَّع َذ
َ َّاْلخَرِة
َ ََ َ
ِ
ِ
ِ ِّ كَّر
ِ ِّ هللَّر
ِ
.ْي
َ َّعماَّيَص ُف حو َن ََّو َسالَ ٌم
َ بَّاحلعزِة
َبَّاح َلعلَم ح
ََّعلَىَّاحملُحر َسل ح
َ َِّْي ََّوا حْلَ حم ُد
َ َ ُِّسحب َحا َن ََّرب
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