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31 
Nilai Kepemimpinan Lelaki dan Kepatuhan Wanita 

Oleh: H. Hartono Ahmad Jaiz 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ . يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفالَ َهاِدَي َلهُ 

قَاَل . يَا َأيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
يَا َأيـَُّها : قَاَل تـََعاَلى. َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه : تـََعاَلى

ُهَما رَِجاالً  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ًرا َوِنَسآًء   النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َكِثيـْ
يَا َأيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا . َءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اهللاَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًباَواتـَُّقوا اهللاَ الَِّذْي َتَسآ
فـَْوزًا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز . َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا

 .َعِظْيًما

َر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َوشََّر َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ
اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى . نَّارِ األُُموِر ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة وَُكلَّ َضَالَلٍة ِفي ال

  .نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

Allah Ta’ala berfirman: 
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan 
karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu 
maka wanita yang shalihah ialah yang ta’at kepada Allah lagi memelihara diri 
(maksudnya tidak berlaku serong ataupun curang serta memelihara rahasia dan harta 
suaminya) ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara “(mereka; 
maksudnya, Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya 
dengan baik). (QS An-Nisaa’/ 4:34).  



Ayat ini menegaskan tentang kaum lelaki adalah pemimpin atas kaum wanita, dan 
menjelaskan tentang wanita shalihah. 
Menurut Ibnu Katsir, lelaki itu adalah pemimpin wanita, pembesarnya, hakim atasnya, 
dan pendidiknya. Karena lelaki itu lebih utama dan lebih baik, sehingga kenabian 
dikhususkan pada kaum lelaki, dan demikian pula kepemimpinan tertinggi. Karena 
Nabi Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

 .َلْن يـُْفِلَح قـَْوٌم َولَّْوا َأْمَرُهْم اْمَرَأةً 

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (kepemimpinan) 
mereka kepada seorang wanita.”(Hadits Riwayat Al-Bukhari dari Hadits Abdur 
Rahman bin Abi Bakrah dari ayahnya).  

Ibnu Katsir melanjutkan, dan demikian pula (khusus untuk lelaki) jabatan qodho’/ 
kehakiman dan hal-hal lainnya. Karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka, yaitu berupa mahar/ maskawin, nafkah-nafkah dan beban-beban yang 
diwajibkan Allah atas lelaki untuk menjamin perempuan. Maka dalam diri lelaki itu 
ada kelebihan dan keutamaan atas perempuan, hingga sesuailah kalau lelaki itu 
menjadi pemimpin atas perempuan. Sebagaimana firman Allah Ta’ala:  
“Dan laki-laki memiliki satu derajat lebih atas wanita” . (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, juz 
I, halaman 608, atau juz II, halaman 292 tahqiq Sami As-Salamah). 

Penjelasan Ibnu Katsir itu ada rincian yang senada yaitu perkataan Abu As-Su’ud: 
“Dan pengutamaan bagi kaum laki-laki itu karena kesempurnaan akal, bagusnya 
pengaturan, kesungguhan pandangan, dan kelebihan kekuatannya. Oleh karena itu ada 
kekhususan bagi laki-laki yaitu mengenai an-nubuwwah (kenabian), al-imamah 
(kepemimpinan), al-wilayah (kewalian), as-syahadah (kesaksian --dalam perkara 
pidana, wanita tidak boleh jadi saksi, hanya khusus lelaki, pen) jihad dan hal-hal 
lainnya. (Irsyaadul ‘Aqlis Saliim, 1/339). 

Wanita shalihah  

Selanjutnya, arti ayat: “Sebab itu maka wanita yang shalihah ialah yang taat kepada 
Allah lagi memelihara diri,” maksudnya tidak berlaku serong ataupun curang serta 
memelihara rahasia dan harta suaminya; “ketika suaminya tidak ada, oleh karena 
Allah telah memelihara (mereka).”  
Ini adalah rincian keadaan wanita di bawah kepemimpinan lelaki. Allah Ta’ala telah 
menyebutkan bahwa wanita itu ada dua macam. Yang satu adalah wanita-wanita 
shalihah muthi’ah (baik lagi taat) dan yang lain adalah ‘ashiyah mutamarridah 
(bermaksiat lagi menentang). 

Wanita-wanita shalihah muthi’ah adalah taat kepada Allah dan suaminya, 
melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang ada pada dirinya, menjaga dirinya dari 
kekejian (zina), dan menjaga harta suaminya dari pemborosan. Sebagaimana mereka 
menjaga hal-hal yang berlangsung antara dirinya dan suaminya yang wajib 
disembunyikan dan menjaga baik-baik kerahasiaannya. Di dalam hadits disebutkan: 



 ثُمَّ يـَْنُشُر َأَحُدُهَما ِإنَّ ِمْن َشرِّ النَّاِس ِعْنَد اِهللا َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة الرَُّجُل يـُْفِضْي ِإَلى اْمَرَأتِِه َوتـُْفِضْي ِإلَْيهِ 
 ).رواه مسلم و أبو داود. (ِسرَّ َصاِحِبهِ 

“Sesungguhnya termasuk sejelek-jelek manusia bagi Allah tempatnya di hari kiamat, 
(yaitu) laki-laki yang menggauli (menyetubuhi) isterinya dan isterinya pun 
menggaulinya, kemudian salahsatunya menyiarkan rahasia teman bergaulnya itu.” 
(HR Muslim dan Abu Daud).  

Keadaan masyarakat jahil  

Aturan dalam Al-Quran telah tegas dan jelas, lelaki itu pemimpin atas wanita, sedang 
wanita itu dipentingkan ketaatannya kepada Allah, Rasul-Nya, dan kepada suaminya. 
Namun kepemimpinan lelaki ataupun ketaatan wanita seakan tidak dianggap penting 
dalam dunia jahil. Hingga muncul kondisi yang ironis, tidak sesuai aturan. Ada wanita 
yang diangkat-angkat oleh orang-orang jahil melebihi kodratnya dan melanggar 
aturan agama. Sebaliknya, ada wanita-wanita yang diperlakukan oleh orang-orang 
jahil sebagai barang mainan, yang hal itu melanggar kodratnya atau fitrahnya, 
disamping melanggar aturan agama. Seharusnya, wanita mendapat perlindungan, 
pemeliharaan dari para suami dan bahkan masyarakat. Namun, justru wanita dijadikan 
alat untuk melariskan hal-hal yang tak terpuji atau tak sesuai dengan ajaran Islam, 
misalnya tontonan. Sehingga wanita yang sebenarnya terhormat itu kemudian 
dijadikan bahan tontonan. Ada orang tua atau suami yang merelakan wanitanya jadi 
penyanyi, penjoget, pelawak, pelaku adegan-adegan film atau sinetron tak senonoh 
yang ditonton banyak orang. Ada orang tua dan suami-suami yang merelakan 
wanitanya dijadikan pajangan untuk menarik pembeli atau konsumen di toko-toko, di 
bank-bank, di pameran-pameran perdagangan, di hotel-hotel dan sebagainya. Jual beli 
antara lelaki dan perempuan pada asalnya mubah, boleh-boleh saja. Tetapi sekarang 
wanita di pertokoan bukan sekadar sebagai pelayan, namun sebagai alat penarik 
konsumen, hingga wanita-wanita pelayan itu diseragami pakaian yang setengah 
telanjang. Ini sudah bertentangan dengan aturan Islam. Dan bahkan ada orang tua atau 
suami yang merelakan wanitanya dijadikan mainan oleh orang lain. Na’uudzu billaahi 
min dzaalik. Lelaki yang demikian itu adalah dayyuts, tidak merasa cemburu terhadap 
keluarganya yang berbuat sesuatu dengan lelaki lain. Menurut Hadits Nabi n, surga 
haram atas lelaki dayyuts.  

يـُّْوُث َوَرُجَلُة النَِّساءِ   . َثالَثٌَة َال يَْدُخُلْوَن اْلَجنََّة؛ اْلَعاُق ِلَواِلَدْيِه َوالدَّ

“Tiga orang yang tidak masuk surga (yaitu): orang yang durhaka kepada kedua 
orangtuanya, dayyuts (laki-laki yang membiarkan kemaksiatan pada keluarganya), 
dan perempuan yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki.” (Hadits Riwayat Al- 
Hakim dan Al-Baihaqi, hadits hasan dari Ibnu Umar). 

Jadi lelaki yang merelakan isterinya ataupun anak-anaknya dijadikan pajangan 
padahal seharusnya lelaki itu punya rasa cemburu dan menjaganya, namun justru 
merelakannya, maka bisa dimasukkan dalam lingkungan yang mengarah pada 
dayyuts. Maka betapa ruginya. Akibat merelakan keluarganya (yang wanita) dijadikan 
pajangan itu kemudian menjadikan haramnya surga baginya. Ia tidak akan masuk 
surga. Sehingga, hanya kerugian lah yang didapat. Kesenangan di dunia tidak 



seberapa, namun haramnya masuk surga telah mengancamnya. Inilah yang mesti kita 
berhati-hati benar dalam hal menjaga diri dan keluarga kita.  

Dianggap lumrah, biasa 

Sangat disayangkan sekali, dunia jahil telah memupuk aneka macam pelanggaran 
seperti tersebut diatas menjadi pemandangan yang biasa. Dianggapnya tidak ada 
masalah. Padahal, semua tontonan dan pekerjaan yang menarik konsumen dengan 
cara memajang wanita itu sudah mengikuti bujukan syetan, sekaligus melanggar 
aturan Allah. Allah memerintahkan agar kita menahan sebagian pandangan kita 
terhadap lain jenis (lihat QS An-Nuur: 30-31) namun justru orang-orang yang 
mendukung dunia jahil ini menarik-narik manusia agar membuka mata lebar-lebar 
untuk “menikmati” wanita yang mereka pajang. Itu semua alurnya adalah 
mendekatkan kepada zina. Sedangkan Allah Subhannahu wa Ta'ala menegaskan:  
"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan satu jalan yang buruk.” (Al-Israa’: 32). 

Dalam ayat itu ditegaskan, tidak boleh mendekati zina. Ini telah mencakup larangan 
segala hal yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Memajang wanita-wanita 
dalam aneka pergaulan hidup yang dimaksudkan untuk menarik konsumen ataupun 
pelanggan atau penonton itu sudah termasuk sarana mendekatkan ke arah zina. 
Karena hal itu sudah merupakan sarana atau penghantar, maka terkena kaidah ( الحكم
 hukum itu mencakup sarananya. Mendekati zina itu jelas telah dilarang dengan (بوسائلھ
tegas oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala. Maka mengadakan sarana untuk dekat 
dengan zina atau yang jurusannya mendekati zina berarti haram pula. 

Lebih dari itu, ayat tersebut mengandung makna, lebih terlarang lagi adalah zinanya 
itu sendiri. Karena mendekati zina saja sudah dilarang. Inilah yang di dalam ilmu 
ushul fiqh disebut Qiyas Aulawi”. Contohnya, mengatakan uf/ hus kepada orang tua 
saja diharamkan, apalagi memukulnya, maka lebih lagi haramnya. Jadi, mendekati 
zina saja dilarang, apalagi berzina. Itulah pengertiannya. 

Dengan demikian, ayat tersebut sangat strategis sifatnya. Yaitu, ke bawah: sarana-
sarana dan perbuatan yang menjurus pada pendekatan zina sudah ikut terlarang. 
Sedang ke atas: perbuatan zina itu sendiri lebih terlarang lagi. 

Aturan di dalam Islam sebegitu jelas dan gamblang, namun dalam dunia yang jahil 
orang yang menyepelekan bahkan justru menggalakkan hal-hal yang menjurus pada 
pendekatan zina, bahkan membolehkan perzinaan itu sendiri lebih dihormati. Ini 
benar-benar keterlaluan. 

Wanita shalihah sangat terpuji  

Islam memberikan imbalan pahala sesuai dengan kadar kepayahan atau usaha 
manusia. Wanita dari zaman ke zaman, oleh orang-orang jahil merupakan sasaran 
yang paling utama untuk dijadikan daya pikat. Memerankan wanita sebagai daya pikat 
itu sendiri sudah merupakan pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas. Maka Islam 
memberikan antisipasinya atau pencegahannya, yaitu pertama dengan melarang 
manusia mendekati zina, dan kedua memberikan tempat yang terpuji bagi wanita yang 
shalihah. 



Islam menempatkan wanita shalihah dalam kedudukan yang terpuji itu bisa difahami 
pula bahwa untuk membina wanita agar jadi shalihah, serta wanita itu sendiri dalam 
berupaya menjadi wanita shalihah adalah perkara yang besar. Perkara yang banyak 
godaannya. Kenapa? Karena, manusia jahil telah menjadikan wanita sebagai sasaran 
untuk dijadikan daya pikat, dan itu jelas bertentangan dengan Islam. Sedangkan 
wanita itu sendiri didudukkan oleh manusia-manusia jahil pada posisi yang enak, 
yang menggiurkan, bila mau melanggar aturan Islam. Sehingga wanita itu sendiri 
akan sulit mempertahankan diri agar menjadi orang yang shalihah alias taat aturan 
Allah dan RasulNya. Maka sesuai dengan istilah "aljazaa’u min jinsil ‘amal,” imbalan 
itu sesuai dengan perbuatan, maka wanita shalihah sangat dihormati dalam Islam 
karena memang sulit melakukannya. Bukan sulit karena secara naluriah, namun sulit 
karena lebih banyak godaannya, baik dari dalam nafsu wanita itu sendiri maupun 
faktor dari luar, lingkungan yang jahil.  
Dari sini bisa difahami betapa terpujinya wanita yang baik yang istilahnya wanita 
shalihah. Yaitu wanita yang menuruti aturan agama suci dengan patuh, yang otomatis 
mampu menjalani sikap dan perilaku tanpa melanggar ajaran Ilahi, yang mencakup 
segi kehidupan demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Terhadap wanita shalihah itu, 
ada pula pujian simpati dari Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam :  

ُر َمَتاِعَها اْلمَ  نـَْيا َمَتاٌع َوَخيـْ  ).رواه مسلم و النسائي. (ْرَأُة الصَّاِلَحةُ اَلدُّ

“Dunia ini adalah perhiasan yang menyenangkan hati. Dan sebaik-baik perhiasan 
yang menyenangkan itu adalah wanita yang shalihah/ baik. (Hadits Riwayat Muslim 
dan An-Nasa’i). 

Di sini jelas, betapa tingginya nilai wanita shalihah itu. Dia paling baik di antara hal 
yang mesti disenangi manusia. Berarti sudah merupakan puncak yang tiada 
saingannya lagi. 
Bila kita perbandingkan, kejadian manusia itu sendiri adalah bentuk yang paling baik. 
Seperti firman Allah dalam Surat, Attien: 
“...Sungguh Kami telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian 
Kami kembalikannya jadi serendah-rendahnya yang rendah (masuk neraka). Kecuali 
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shalih maka mereka akan 
memperoleh pahala yang tak putus-putusnya." (QS. At-Tien: 4, 5, 6). 

Di dalam ayat itu dinyatakan, manusia dibuat dalam bentuk yang paling baik. Di balik 
bentuknya yang paling baik, ternyata disebutkan, akan dikembalikan menjadi sesuatu 
yang paling rendah di antara yang rendah, kecuali yang beriman dan berbuat baik. 
Kalau diperbandingkan, wanita disebut hiasan yang paling menyenangkan berarti di 
balik itu ada yang bahkan paling tidak menyenangkan. Ya, memang betul demikian 
adanya. Hasil perbandingan itu diperkuat atau punya alasan Hadits Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam : 

ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم اْلَمْرَأُة الصَّاِلَحُة َواْلَمْسَكُن . ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم َثَالٌث َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَدَم َثالَثَةٌ 
. َدَم اْلَمْرَأُة السُّْوُء َو اْلَمْسَكُن السُّْوُء َواْلَمرَْكُب السُّْوءُ َوِمْن َشَقاَوِة اْبِن آَ . الصَّاِلُح َواْلَمرَْكُب الصَّاِلحُ 

 ). رواه أحمد والطبراني والبزار عن سعد بن أبي وقص(



"Di antara (unsur) kebahagiaan anak Adam (manusia) adalah tiga hal. Dan di antara 
(unsur) sengsaranya ibnu Adam ada tiga (juga). Di antara unsur kebahagiaan manusia 
yaitu, wanita/ isteri yang shalihah/ baik, tempat tinggal yang baik, dan kendaraan yang 
baik. Dan di antara (unsur) penderitaan manusia adalah: wanita / isteri yang buruk 
(tidak shalihah), tempat tinggal yang jelek, dan kendaraan yang jelek." (Hadits shahih 
riwayat Ahmad, At-Thabrani, dan Al-Bazzar dari Sa'ad bin Abi Waqash) 

Nah, dalam hadits itu dijelaskan, wanita/ isteri yang shalihah adalah unsur 
kebahagiaan. Tapi sebaliknya, wanita/ isteri yang jahat adalah unsur penderitaan. 
Dalam Hadits itu ternyata wanita atau isteri disebut sebagai unsur pertama dalam hal 
kebahagiaan maupun kesengsaraan. Wanita diucapkan dalam deretan yang pertama 
dari tiga unsur kebahagiaan maupun kesengsaraan. 

Jadi wanita merupakan unsur yang paling extrim, sebagai andalan. Berarti sejalan pula 
dengan pernyataan perbandingan tadi. Bahwa wanita shalihah itu paling 
menyenangkan, tapi sebaliknya, wanita yang bukan shalihah itu adalah paling 
menyebalkan.  

Wanita shalihah dan suami taqwa  

Nabi n membela dan mengangkat martabat wanita, sampai memuji dan menyebutkan 
fungsi kedudukan wanita shalihah lagi menyenangkan. Hal itu bisa disimak 
pandangan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam , yang memuji wanita shalihah: 

ًرا َلُه ِمْن َزْوَجٍة َصاِلَحٍة، ِإْن َأَمَرَها َأطَاَعْتُه َوِإْن َنَظَر َما اْستَـَفاَد اْلُمْؤِمُن بـَْعَد تـَْقوَ  ى اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َخيـْ
َها َنَصَحْتُه ِفْي نـَْفِسَها َوَماِلهِ  َها َأبـََرْتُه َوِإْن َغاَب َعنـْ َها َسرَّْتُه َوِإْن َأْقَسَم ِإلَيـْ رواه ابن ماجة عن أبي . (ِإلَيـْ

 ).أمامة، حسن

"Tidak ada keuntungan orang mukmin setelah taqwa kepada Allah 'Azza wa Jalla 
yang lebih baik baginya dibanding mempunyai isteri yang shalihah/ baik. Apabila dia 
(lk) menyuruhnya maka ditaati. Apabila dia (lk) melihatnya, maka isteri itu 
menggembirakan nya. Apabila ia memberi bagian padanya maka dia menerimanya 
dengan baik. Dan apabila ia tidak ada di rumah maka isteri yang shalihah itu tetap 
memurnikan cintanya untuk sang suami dalam menjaga dirinya sendiri dan harta 
suaminya." (Hadits Riwayat Ibnu Majah dari Abi Umamah berderajat hasan/ baik). 
Jelas sekali pujian Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam terhadap derajat wanita 
yang shalihah. Sampai didudukkan sebagai hal yang paling menguntung-kan bagi 
orang yang taqwa. Berarti dijadikan pendamping paling baik bagi para muttaqin. 
Sedang derajat taqwa itu adalah derajat paling tinggi di hadapan Allah Subhannahu 
wa Ta'ala : 
"Sesungguhnya yang paling mulia dari kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling 
bertaqwa". (QS Al-Hujuraat/ 49: 13).  
Jadi, posisi wanita shalihah itu memang benar-benar terpuji dan mulia, sebab 
dijadikan pendamping orang yang bertaqwa alias yang paling mulia di sisi Allah, 
dengan disebut sebagai unsur yang paling memberikan keuntungan. Sedang yang 
menilai derajat tingginya itu ternyata adalah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
lewat Hadits tersebut di atas. 
Kita percaya, apa yang disabdakan itu pasti betul. Maka, sebagai penganut ajaran suci 



dari Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam, seharusnya kita berlomba 
membina wanita, baik itu isteri kita, keluarga kita maupun kerabat agar mencapai 
derajat prestasi unggul yang sesuai dengan anjuran beliau, yaitu wanita shalihah. 
Mungkin bisa kita mulai dari sekarang. Mari kita berlomba membentuk wanita 
shalihah dalam keluarga dan masyarakat Islam. Mudah-mudahan hal ini bisa kita 
laksanakan. Amien. 

َأقـُْوُل . َحِكْيمِ بَاَرَك اهللاُ ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ 

Khutbah Kedua 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه  َوَنْسَتِعيـْ
َهُد َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأشْ . يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلهُ 

ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اهللاُ َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِليْ  قَاَل . ًما َكِثيـْ
َوَمن {: قَاَل تـََعاَلى. ُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأن: تـََعاَلى

  }َوَمن يـَتَِّق اهللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا
، {: الَ ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـَقَ  ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

  .}يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما
ْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراهِ 

ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤمِ . َمِجْيدٌ  َناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

رَبـََّنا آتَِنا ِفي . اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقmا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطالً َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ . َسِمْيٌع َقرِْيبٌ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة وَ  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن . ِقَنا َعَذاَب النَّارِ الدُّ

ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ . َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما
  .ْينَ اْلَعاَلمِ 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َوالْ  ُمنَكِر ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اهللاَ يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
ِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اِهللا فَاذُْكُروا اهللاَ اْلَعِظْيَم يَْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفضْ . َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه . ْهِدي اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ يَـ 

  .َأْجَمِعْينَ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبهِ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
 َأمَّا بـَْعُد؛. يَاَأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

Jama’ah shalat Jum’at yang berbahagia! 
Kaum muslimin para hamba Allah yang dirahmati Allah! 
Pada masa modern ini, pembicaraan tentang wanita adalah termasuk pembicaraan 
yang telah menyita banyak waktu semua orang, dari kalangan intelektual maupun dari 
kalangan awam. Betapa tidak, kaum wanita dengan kelemahlembutannya dapat 
melakukan hal-hal spektakuler yang dapat mengguncangkan dunia. Dengan 
kelemahlembutannya itu ia dapat melahirkan tokoh-tokoh besar yang dapat 
membangun dunia. Namun dengan kelemah-lembutannya pulalah ia dapat menjadi 
penghancur dunia yang paling potensial. 

Untuk mengetahui bagaimana semestinya posisi kaum wanita yang tepat maka kita 
perlu mengetahui bagaimana posisi kaum wanita di kalangan generasi terdahulu 
sebelum datangnya Islam. 

Siapapun yang mencoba mempelajari kondisi kaum wanita sebelum Islam maka ia 
temukan hanyalah sekumpulan fakta yang tidak menggembirakan. Ia akan terheran-
heran menyaksikan kondisi kaum wanita yang sangat berbeda antara suatu bangsa 
dengan bangsa yang lain, bahkan antara satu suku dengan suku yang lain. Di suatu 
bangsa ia melihat kaum wanita menjadi penguasa tertinggi, sementara pada bangsa 
yang lain mereka manjadi makhluq yang terhina dan dianggap aib bahkan dikubur 
hidup-hidup. 

Allah berfirman tentang ratu Saba’: 
“Sesungguhnya aku (burung hud-hud) mendapati seorang ratu yang menguasai 
mereka dan ia dianugrahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar” 
(An-Naml: 23). 
 
Sementara di belahan bumi lain, Allah menceritakan sisi yang berlawanan dari itu: 
“Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa 
apakah ia dibunuh.” (At-Takwir: 8-9). 
 
Itulah kondisi kaum wanita di masa jahiliyah; ibarat barang yang terhina dalam 
keluarga dan masyarakat, diperbudak oleh kaum pria. Hari kelahirannya adalah hari di 
mana semua wajah menjadi kecewa, dan tidak lama kemudian ia akan dikubur hidup-
hidup dalam kubangan tanah yang digali oleh ayahnya sendiri. Inilah akibat dari 
jauhnya akal masyarakat dari cahaya wahyu. Inilah gambaran umat yang dilahirkan 
oleh berhalaisme dan dididik oleh para tukang sihir dan peramal. 
Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu berkata: “bila engkau ingin melihat bagaimana 
kejahilan bangsa Arab terdahulu maka bacalah firman Allah Ta’ala: 
“Sungguh merugilah orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena 



kebodohan tanpa ilmu.” (Al-An’am: 140) 
 
Fahamlah kita bagaimana kejahiliyahan menenggelamkan masyarakat Arab saat itu ke 
dalam pojok-pojok kegelapan peradaban, hingga akhirnya terbitlah fajar Islam lalu 
terdengarlah di penjuru dunia untuk pertama kalinya: 
”Dan para laki-laki beriman dan wanita yang beriman itu adalah wali (penolong) 
antara sebagian mereka kepada sebagaian yang lain.” (At-Taubah: 17). 
Lalu bergaunglah firmanNya: 
“Dan para wanita itu mempunyai hak dan keseimbangan dengan kewajiban mereka 
secara ma’ruf.” (Al-Baqarah: 228). 
 
Dengan demikian Islam telah meletakkan dasar dan pondasi yang begitu kokoh untuk 
membangun pribadi wanita yang baru berdasarkan wahyu dari Dzat yang telah 
menciptakannya. 
Dan pemuliaan Islam terhadap wanita tidak cukup sampai di sini, Islam bahkan telah 
menjadikan ibu sebagai orang yang lebih dihormati daripada seorang ayah. 

؟ قَالَ : قَاَل رَُجلٌ  ُأمََّك، : ثُمَّ َمْن؟ قَالَ : ُأمََّك، قَالَ : ثُمَّ َمْن؟ قَالَ : ُأمََّك، قَالَ : يَا َرُسْوَل اِهللا َمْن َأبـُرُّ
 ).رواه البخاري ومسلم. (َأبَاكَ : ثُمَّ َمْن؟ قَالَ : قَالَ 

Seorang pria bertanya: “Wahai Rasulullah! Kepada siapakah aku berbakti?” Beliau 
menjawab: ”Ibumu” Ia bertanya lagi: “lalu kepada siapa?” beliau menjawab: 
“Ibumu.” kemudian ia bertanya lagi: “lalu kepada siapa ? beliau menjawab: “Ibumu” 
kemudian ia bertanya lagi “lalu kepada siapa ?” barulah beliau berkata: “ayahmu.” 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 
 
Kaum muslimin yang berbahagia! 
Islam telah meletakkan jalinan yang kuat dan kokoh untuk menjaga kaum wanita. Bila 
mereka berpegang padanya mereka akan selamat, sebaliknya bila mereka menyia-
nyiakannya maka mereka akan sesat dan binasa. Jalinan itu adalah sifat “Al-
Hasymah” (bersikap malu) dan “Al-Afaf” (menjaga kesucian) yang kemudian 
memberikan konsekwensi agar seorang wanita mengenakan hijab syar’i, tetap 
berdiam di rumah, dan menghindari percampurbauran dengan kaum pria; yang 
semuanya itu menjadikannya ibarat sebuah permata bernilai tinggi di kedalaman 
lautan yang tidak di jamah kecuali orang yang berhak untuk itu. 

Islam memandang bahwa percampurbauran antara pria dan wanita (ikhthilath) sebagai 
sebuah bahaya yang sangat nyata, oleh karena itu Islam mencegahnya dan 
menggantinya dengan mensyariatkan pernikahan. 

Hadirin yang berbahagia! 
Ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam telah mengetahui bagaimana nilai hijab syar’i 
dalam melindungi seorang muslimah, mereka juga faham perintah untuk “tinggal di 
rumah saja” memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menjaga wanita 
muslimah, dalam menjaga kesucian dan kemuliaannya. Oleh karena itu, kita dapat 
melihat bagaimana mereka memerangi hijab muslimah tanpa ampun. Suatu waktu 
mereka menyebutnya sebagai sebuah kedzaliman dan kejahatan atas wanita., atau 
sebagai penghalang yang merintangi berkembangnya dunia ketiga, atau dikali lain 



mereka menyebutnya sebagai budaya Arab saja. Seiring dengan itu, mereka juga 
mendorong para wanita muslimah untuk keluar dari rumah-rumah yang telah 
melindungi mereka dengan alasan persamaan hak dan derajat antara pria dan wanita. 
Dan yang masih saja hangat sampai hari ini adalah sebuah ide sekuler yang berhasil 
ditanamkan oleh musuh-musuh Islam kedalam otak sebagian kaum muslimin; yaitu 
ide melakukan perombakan terhadap fiqh Islam yang katanya hanya berpihak pada 
kaum pria, sehingga lahirlah ide “Fiqh Perempuan” 
Semua itu dilakukan oleh musuh-musuh Islam bukan karena mereka kasihan dan 
ingin menolong wanita muslimah atau karena cinta kepada kaum muslimin. Sekali-
kali tidak, hal ini, karena kebencian yang terpendam dalam hati-hati mereka; 
“Beginilah kalian, kalian mencintai mereka padahal mereka sama sekali tidak 
mencintai kalian.” (Ali-Imran:119) 
 
Para hamba Allah yang saya cintai!. 
Siapapun di dunia ini yang memiliki akal sehat akan dapat melihat permusuhan yang 
amat nyata dari kaum Yahudi dan Nashrani khususnya kepada umat Islam. Semuanya 
dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka selalu menjadikan wanita muslimah 
sebagai sasaran mereka. Bukankah kaum Yahudi telah memancangkan 
permusuhannya terhadap hijab sejak mereka mengatur siasat untuk merobek hijab 
seorang muslimah dan menampakkan auratnya di pasar Bani Qainuqa’??!.Dan hingga 
kinipun, permusuhan itu tetap membara, sebab mereka mengetahui bahwa rusaknya 
kaum wanita pertanda rusaknya tatanan masyarakat. 
Namun sangat disayangkan, entah berapa banyak dari kaum muslimin yang 
menyerahkan diri mereka kepada tipu-daya mereka. Entah berapa banyak dari kaum 
muslimin yang turut serta membantu mereka memerangi hijab syar’i ini. Mereka 
inilah para korban “brain washing” yang dilancarkan oleh kaum kafir dalam berbagai 
aspek kehidupan. 

Kaum muslimin yang dirahmati Allah!. 
Sesungguhnya istri-istri kita, saudari-saudari kita, dan putri-putri kita adalah bunga-
bunga yang menghiasi taman kehidupan kita. Mereka adalah belahan hati kita semua. 
Namun hampir-hampir saja kita tidak lagi dapat merasakan keindahan bunga itu 
karena ada sebuah tiupan angin kencang yang sebentar lagi akan merenggutnya. 
Apakah anda sekalian mengetahui angin kencang apakah itu?.Ia adalah angin 
westernisasi yang mengajak mereka melepaskan hijabnya, yang mendorong mereka 
untuk bercampur baur dengan kaum pria dan membisiki mereka agar membuang rasa 
malu mereka untuk bercampur-baur dengan kaum. Angin kencang ini ditiupkan 
melalui lembaran-lembaran surat kabar dan majalah, melalui roman-roman 
percintaan, melalui siaran-siaran televisi dan radio atau media-media informasi 
lainnya . 
Mereka telah mendorong kaum wanita mengubur sendiri dirinya hidup-hidup;bukan 
di dalam tanah, tetapi di dalam sifat ‘iffah mereka yang telah hilang, kedalam 
kehormatan mereka yang tercabik-cabik, dan kedalam kesucian mereka yang telah 
ternoda! lalu apakah gunanya hidup mereka setelah itu? 
Mereka telah melakukan perbuatan yang lebih keji dari apa yang pernah terjadi di 
masa Jahiliyah dulu. Bagaimana anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup dimasa 
itu akan mendapatkan Surga Allah, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad bahwa 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda:  ِاَْلَمْوُؤْوَدُة ِفي اْلَجنَّة. 
“Anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu di Surga.” 
 



Namun di zaman ini, para wanita itulah yang mengubur dirinya sendiri hingga hilang 
rasa malu. Dan balasan untuk mereka pun begitu menakutkan, Rasulullah Shalallaahu 
alaihi wasalam bersabda tentang wanita yang seperti ini: 

نََّة َوَال َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت ُمِمْيَالٌت َماِئَالٌت ُرُؤْوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة َال يَْدُخْلَن اْلجَ 
 .َيِجْدَن رِْيَحَها

“Dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang yang melenggak lenggok, kepala-
kepala mereka seperti punuk-punuk onta, mereka itu tidak akan masuk Surga dan 
tidak mendapatkan baunya.” (HR. Muslim). 
 
Kaum muslimin para hamba Allah yang berbahagia! 
Oleh karenanya, melalui mimbar Jum’at yang mulia ini kami menyerukan kepada 
para penanggung jawab kaum wanita, para bapak, para suami dan para saudara, 
renungkanlah 
Melalui mimbar Jum’at ini pula, kami mengingatkan para pemudi Islam agar mereka 
tidak mendengarkan tipuan-tipuan musuh-musuh anda yang selalu menampakkan 
indahnya hidup bercampur baur dengan kaum pria atas nama kebebasan, kemajuan 
dan kemoderenan. Karena bagi mereka yang penting dari diri anda hanyalah 
kenikmatan dan kelezatan sesaat. Nasehat kami kepada Anda adalah bahwa kunci 
perbaikan itu ada di tangan Anda semua. Jika Anda ingin, Anda dapat memperbaiki 
diri sendiri. Dan kebaikan Anda juga berarti kebaikan bagi ummat ini. 
“Dan tinggallah kalian (para wanita) di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah 
kalian berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah pertama, dan tegakkanlah shalat, 
tuanaikanlah zakat, dan taatilah Allah beserta RasulNya.” (Al-Ahzab: 33). 
Akhirnya, semoga wasiat ini dapat bermanfa’at dalam proses perbaikan terhadap 
ummat yang kian terpuruk ini. Semoga bagi kita sekalian dianugrahkan taufiq dan 
inayah untuk membangun kekuatan dan kejayaan ummat seperti sedia kala . Amin. 

َأقـُْوُل . َحِكْيمِ بَاَرَك اهللاُ ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه  َوَنْسَتِعيـْ
َهُد َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأشْ . يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلهُ 

ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اهللاُ َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِليْ  قَاَل . ًما َكِثيـْ
َوَمن {: قَاَل تـََعاَلى. ُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأن: تـََعاَلى

  }َوَمن يـَتَِّق اهللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا
، {: الَ ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـَقَ  ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

 .}يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما



ْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراهِ 
ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤمِ . َمِجْيدٌ  َناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

رَبـََّنا آتَِنا ِفي . اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقmا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطالً َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ . َسِمْيٌع َقرِْيبٌ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة وَ  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن . ِقَنا َعَذاَب النَّارِ الدُّ

ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ . َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما
  .ْينَ اْلَعاَلمِ 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َوالْ  ُمنَكِر ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اهللاَ يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
ِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اِهللا فَاذُْكُروا اهللاَ اْلَعِظْيَم يَْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفضْ . َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 

  َأْكبَ 
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ْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسْيَئاتِ  ُنُه َوَنْستـَ ْن يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َأْعَمالَِنا، مَ  ِإنَّ اْلَحْمَد هللا َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
  .َوَأْشَهُد َأنَّ َال ِإلََه ِإالَّ اهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ , َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلهُ 

  .َال َتُمو ُتنَّ ِإالَّ َوَأنـُْتْم ُمْسِلُمْونَ يَآ َأيـَُّها الَِّذْيَن َآَمُنو اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقا تِِه وَ 
ُهمَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ًرا َوِنَساَء، َواتـَُّقوا اَهللا يَآ َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َمْن نـَْفِس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا رَِجاًل َكِثيـْ

ُيْصِلْح َلُكْم , يَآ َأيـَُّها الَِّذْيَن َآَمُنوا اتـَُّقوْا اَهللا َوُقوُلوْا قـَْوالً َسِدْيَدا. ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا, َحامِ الَِّذي َتَساَء لُوَن بِِه َواألرْ 
  .َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُو َبُكْم َوَمْن يُِطِع اهللاَ َوَرُسولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيَما

َر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوشََّر األُُموِر ُمَخَدثَا تـَُها وَُكلَّ , فَِإْن َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اهللاَ : ابـَْعدُ َأمَّ  َوَخيـْ
  .ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلٌَة وَُكلَّ َضالَلٍَة ِفى النَّارِ 

ْينِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ   .َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإِحَساِن ِإَلى يـَْوِم الدِّ

Saudara-saudara seiman rahimakumullah. 
Marilah kita selalu mengulangi ucapan rasa syukur kepada Allah karena nikmat-
nikmat-Nya yang telah tercurahkan kepada kita semua sehingga kesehatan jasmani 
dan rohani masih menghiasi kita. Semoga rasa syukur yang kita panjatkan ini, 
menjadi kunci lebih terbukanya pintu-pintu karunia-Nya. Allah Subhannahu wa Ta'ala 
berfirman: 
“Jika kalian bersyukur, maka akan Kami tambahkan bagimu dan jika kamu 
mengingkarinya, sesungguhnya siksaanKu itu sangat pedih”. (Ibrahim: 7) 
Kami peringatkan juga para jamaah dan diri ini agar senantiasa menjaga ketaqwaan, 



agar mengakar kuat dan kokoh di lubuk hati yang paling dalam. Sebab itulah modal 
yang hakiki untuk menyongsong kehidupan abadi, agar hari-hari kita nanti bahagia. 

Ikhwani fiddin rahimakumullah. 
Seorang muslim seyogyanya menjadikan kampung akhirat sebagai target utama yang 
harus diraih. Tidak meletakkan dunia dan gemerlapannya di lubuk hatinya, namun 
hanya berada di genggaman tangannya saja, sebagai batu loncatan untuk mencapai 
nikmat Jannah yang langgeng. Jadi, jangan sampai kita hanya duduk-duduk santai saja 
menanti perjalanan waktu, apalagi tertipu oleh ilusi dunia. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman yang artinya: 
“Ketahuilah, bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan dan suatu yang 
melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan 
tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya 
mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat 
warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan akhirat (nanti) ada adzab yang keras 
dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain 
hanyalah kesenangan yang menipu”.(Al-Hadid: 20) 

Ibnu Katsir berkata (dengan ringkas): “Allah Subhannahu wa Ta'ala membuat 
permisalan dunia sebagai keindahan yang fana dan nikmat yang akan sirna. Yaitu 
seperti tanaman yang tersiram hujan setelah kemarau panjang, sehingga tumbuhlah 
tanaman-tanaman yang menakjubkan para petani, seperti ketakjuban orang kafir 
terhadap dunia, namun tidak lama kemudian tanaman-tanaman tersebut menguning, 
dan akhirnya kering dan hancur”. 
Misal ini mengisyaratkan bahwa dunia akan hancur dan akhirat akan 
menggantikannya, lalu Allah pun memperingatkan tentangnya dan menganjurkan 
untuk berbuat baik. Di akhirat, hanya ada dua pilihan: tempat yang penuh dengan 
adzab pedih dan hunian yang sarat ampunan dan keridhaan Allah bagi hamba-Nya. 
Ayat ini diakhiri dengan penegasan tentang hakikat dunia yang akan menipu orang 
yang terkesan dan takjub padanya. 
Topik utama kita kali ini menekankan pentingnya pendidikan anak yang termasuk 
salah satu unsur keluarga, agar dia selamat dunia dan akhirat. Anak bagi orang tua 
merupakan buah perkawinan yang menyenangkan. Dibalik itu, anak adalah amanat 
yang dibebankan atas orang tua. Tidak boleh disia-siakan dan di sepelekan. Pelaksana 
amanah harus menjaga dengan baik kondisi titipan agar tidak rusak. Sebab orang tua 
kelak akan ditanya tentang tanggung jawabnya. 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 

 ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤْوٌل َعْن َرِعیَّتِھِ 

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang 
tanggungjawabnya”.(Hadits shahih, Riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, dan At-
Tirmidzi, dari Ibnu Umar) 

Anak terlahir dalam keadaan fitrah. Kewajiban orang tua merawatnya agar tidak 
menyimpang dari jalan yang lurus, dan selamat dari api neraka. Selain itu, anak yang 
shalih akan menjadi modal investasi bagi kedua orang tuanya. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman yang artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, 
yang bahan bakarnya dari manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar, keras, 



lagi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka 
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.(At-Tahrim: 6) 
Ali Radhiallaahu anhu berkata dalam menafsiri ayat ini: “Didik dan ajarilah mereka”. 
Adh-Dhahak dan Muqatil berujar: “Wajib atas seorang Muslim untuk mendidik 
keluarganya seperti kerabat, budak perempuan dan budak laki-lakinya tentang 
perintah dan larangan Allah”. 

Hadirin jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah. 
Maka, mulai sekarang hendaknya para orang tua sadar terhadap kewajiban mereka 
untuk mendidik anak-anak mereka agar menjadi hamba Allah yang taat. Memilihkan 
pendidikan anak yang kondusif untuk perkembangan iman dan otaknya. Bukannya 
membiarkan anak-anak mereka begitu saja tanpa pengawasan terhadap bacaan yang 
mereka gemari, apa saja yang suka mereka saksikan dan aktivitas yang mereka 
gandrungi. Kelalaian dalam hal ini, berarti penyia-nyiaan terhadap amanat Allah. 

Ingatlah akibat yang akan menimpa kita dan keluarga kita yang tersia-siakan 
pendidikan agamanya! Nerakalah balasan yang pantas bagi orang-orang yang 
melalaikan kewajibannya. Termasuk anak kita yang malang.!!! 
Sesungguhnya neraka itu terlalu dalam dasarnya untuk diukur, tiada daya dan upaya 
bagi mereka untuk meloloskan diri dari siksanya. Kehinaan dan kerendahanlah yang 
selalu menghiasi roman muka mereka. Keadaan seperti ini tak akan kunjung putus, 
jika tidak ada sedikitpun iman dalam dada mereka. Alangkah besarnya kerugian 
mereka. Begitu banyak penderitaan yang harus mereka pikul. Inilah kerugian nyata 
dan hakiki, ketika orang tercampakkan ke dalam lubang neraka Jahanam. 

Untuk menegaskan tentang kedahsyatan siksa neraka, kami kutip firman Allah 
Subhannahu wa Ta'ala : 
“Setiap kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya 
mereka merasakan adzab”. (An-Nisaa’: 56). 
Dan juga sabda Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam yang menunjukkan tentang 
siksaan neraka yang paling ringan, yaitu siksa yang ditimpakan atas Abu Thalib yang 
artinya: 
Dari Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 
“Penduduk neraka yang paling ringan adzabnya adalah Abu Thalib. Dia memakai 2 
terompah dari api neraka (yang berakibat) otaknya mendidih karenanya”. (HR. 
Muttafaqun ‘Alaih). 
Dengan penjelasan di atas, kita sudah sedikit banyak paham tentang tempat 
kembalinya orang yang mendurhakai Allah. 

َراِت َأقـُْوُل قـَْوِلي َهَذا َوا ْغِفُرا اَهللا ِانَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّخْيمَ فَاْسَتِبُقوا اْلَخيـْ  .ْستـَ

Khutbah Kedua 

ْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ  ُنُه َوَنْستـَ  َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ ِإنَّ اْلَحْمَد هللا َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
ْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اهللاُ ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلُه، َوَأْشَهُد َأْن َال ِإلََه ِإالَّ اهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا عَ  َلُه َوَمنْ 

 :َأمَّا بـَْعدُ . َعَلْيَه َوَسلَّْم َتْسِلًما



Dari mimbar ini kami ingatkan kembali, marilah kita mulai dengan memberikan 
perhatian yang besar terhadap Tarbiyatul Aulad, yaitu proses pendidikan anak kita. 
Al-Qur’an telah mengulas tentang sejarah seorang ayah yang mendidik anaknya untuk 
mengenal kebaikan. Itulah Luqman, yang dimuliakan Allah Subhannahu wa Ta'ala 
dengan pencantuman perkataannya ketika mendidik keturunannya dalam Al-Qur’an. 
Secara luas itu termaktub dalam surat (QS. Luqman 12-19). 

Dalam surat tersebut, Luqman memulai mengajari anaknya dengan penanaman 
kalimat tauhid yang hakikatnya memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja, 
dilanjutkan dengan kewajiban berbakti dan taat kepada orang tua selama tidak 
menyalahi syariat. Wasiat berikutnya adalah berkaitan dengan penyemaian keyakinan 
tentang hari pembalasan, penjelasan kewajiban menegakkan shalat. Setelah itu amar 
ma’ruf dan nahi mungkar yang berperan sebagai faktor penting untuk memperbaiki 
umat, tak lupa beliau singgung, beserta sikap sabar dalam pelaksanaannya. Berikutnya 
beliau mengalihkan perhatiannya menuju adab-adab keseharian yang tinggi. Di 
antaranya larangan memalingkan wajah ketika berkomunikasi dengan orang lain, 
sebab ini berindikasi jelek, yaitu cerminan sikap takabur. Beliau juga melarang 
anaknya berjalan dengan congkak dan sewenang-wenang di muka bumi sebab Allah 
Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Beliau juga mengarahkan anaknya 
untuk berjalan dengan sedang tidak terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Sedang 
nasehat yang terakhir berkaitan erat dengan perintah untuk merendahkan suara, tidak 
berlebih-lebihan dalam berbicara. 
Demikianlah wasiat Luqman terhadap anaknya, yang sarat dengan mutiara yang 
sangat agung dan berfaedah bagi buah hatinya untuk meniti jalan kehidupan yang 
dipenuhi duri, agar bisa sampai ke akhirat dengan selamat.Cukuplah kiranya kisah 
tadi sebagai suri tauladan bagi para pemimpin keluarga. Memenuhi kebutuhan 
sandang dan pangan yang memang penting. Namun ingat, kebutuhan seorang anak 
terhadap ilmu dan pengetahuan lebih urgen (mendesak). 

Jamaah Jum’at yang berbahagia. 
Orang tua wajib memenuhi kebutuhan ruhani sang anak, jangan sampai gersang dari 
pancaran ilmu dien. Perkara ini jauh lebih penting dari sekedar pemenuhan kebutuhan 
jasmani karena berhubungan erat dengan keselamatannya di dunia dan akhirat. Hal itu 
dapat terealisir dengan pendidikan yang berkesinambungan di dalam maupun di luar 
rumah. Masalahnya, model pendidikan yang ada saat ini hanya menelorkan generasi-
generasi yang materialistis, gila dunia. Karena itu kita harus menengok dan menggali 
metode-metode pendidikan yang dipakai Salafus Shalih yang ternyata telah terbukti 
dengan membuahkan insan-insan yang cemerlang bagi umat ini.! 

َعَلى آِل اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد وَ . ْيَماِإنَّ اَهللا َوَمآلَِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبي يَآ أَيـَُّها الَِّذْيَن َآَمُنوْا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسلِ 
َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد، َكَما . ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ 

  .بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم ِإنََّك َحِمٌد َمِجْيدٌ 
بـََّنآ ِإنََّك رَُءوُف رَِّحْيٌم، رَبـََّنا ِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبـَُقونَا بِاِإلْيَماِن َوَال َتْجَعْل ِفي قـُُلوبَِنا ِغالm لِلَِّذْيَن َءاَمنُـْوا رَ رَبـََّنا اغْ 

. ِسرِْيَن، رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِلَواِلِديـَْنا َوْارَحْمُهَما َكَما رَبـََّيانَا ِصَغارًاَظَلْمَنا أَنـُْفَسَنا َوِإْن َلْم تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخا
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اَألِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ   رَبـََّنآ َءاتَِنا ِفي الدُّ
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ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يَـ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه نَ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ ْهِدِه اهللاُ ْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َوَأْشَهُد َأنَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيكَ . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا . يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
ًرا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي  رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدةٍ  ُهَما رَِجاالً َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َوَخَلَق ِمنـْ

  .َتَسآَءُلْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا

  .َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما
َر الَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم وَ  األُُموِر  شَّرَ َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ

  .ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ 
ْينِ   .اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإِحَساِن ِإَلى يـَْوِم الدِّ

Kaum muslimin rahimakumullah 
Taqwa adalah bekal seorang hamba ketika ia menghadap kepada Sang Pencipta, bekal 
yang kelak menjadi hujah baginya di hadapan Tuhannya, bahwa kehidupannya dialam 
dunia telah dipergunakan sebaik-baiknya. Untuk itulah wahai kaum Muslimin 
sekalian, marilah kita perbaiki dan satukan niat serta tekad, untuk meraih predikat 
golongan mahluk Allah yang muttaqin yang selalu meninggalkan apa-apa yang 
dilarang oleh Allah dan RasulNya, untuk dapat mengambil apa-apa yang telah 
dijanjikan, berupa kehidupan yang baik di dunia dan Surga yang abadi kelak di 
akhirat. 
“Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa”. (Al-baqarah: 197). 
“Sesungguhnya orang-orang bertaqwa itu berada dalam Surga (taman-taman) dan 
(didekat) mata air-mata air yang mengalir”. (Al-Hijr: 45). 

Kaum muslimin rahimakumullah 
Allah ciptakan mahluk dan Allah sertakan bersama mereka nabi-nabi dan rasul-rasul 
sebagai utusan yang menerangkan dan menjelaskan konsep tatanan hidup selama 
berada di alam yang serba cepat dan fana ini, Allah turunkan pula kitab-kitab-
Nyabersama para utusan-utusan itu, sebagai aturan main di dalam dunia, baik 
hubungan sesama mahluk, lebih-lebih hubungan mahluk dengan penciptanya. Di 
antara kitab-kitab yang Allah turunkan ialah Al-Qur'an, mu’jizat nabi mulia yang 
menjelaskan tuntunan Allah, aturan terakhir penutup para nabi dan rasul. 
“Sesungguhnya kami telah pengutusmu (muhammad) dengan kebenaran sebagai 
pembawa berita gembira dan pemberi peringatan”. (Al-Baqarah: 119). 



Allah turunkan Al-Qur’an untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara mereka 
dan juga untuk mengingatkan mereka akan yaumul mii’aad yaitu hari pembalasan 
terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh para penghuni alam dunia. 
“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menerangkan kepada umat 
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. 
(An-Nalh: 44). 

Kaum muslimin rahimakumullah 
Akan tetapi di balik semua itu, realita yang terjadi, kita sering dan teramat sering 
dikejutkan dan dibuat prihatin dengan musibah yang acap kali menimpa negeri ini. 
Masih terngiang ditelinga kita peristiwa gempa bumi yang terjadi beberapa waktu 
yang lalu, yang memakan korban manusia dan memaksa mengungsi dari tempat-
tempat mereka, banjir yang berulang kali terjadi di beberapa tempat, padahal baru 
kemarin kita merasakan beratnya kemarau panjang, gunung di beberapa tempat sudah 
mulai aktif dan memuntahkan isi kandungannya, huru-hara terjadi diberbagai kota 
diiringi hancurnya tempat-tempat tinggal dan pusat-pusat keramaian dengan kobaran 
api yang melalap baik materi maupun sosok-sosok jiwa sebagai pelengkapnya, 
pembantaian yang telah dan terus berlangsung secara biadab terjadi di beberapa 
tempat dan entah berapa tempat lagi yang akan terjadi di belahan negeri ini, busung 
lapar anak manusia negeri ini sering kita dengar meskipun katanya kita berada di 
negeri subur nan tropis, dengan disusul jatuhnya nilai rupiah yang mengakibatkan 
krisis moneter yang berdampak kemiskinan, pengangguran dan kelaparan masih saja 
kita rasakan, penyakit-pernyakit aneh dan kotor mulai merebak dan meng-gerogoti 
penduduk negeri ini dan berbagai musibah yang telah menghadang di hadapan mata, 
termasuk di dalam hancurnya generasi-generasi muda penerus bangsa ini disebabkan 
terha-nyut dan tenggelam bersama obat-obat setan yang terlarang. 

Apakah adzab telah mengintai negeri ini, sebagaimana yang tersurat di dalam Al-
Qur’an surat Ash-Shaffat ayat 25, kaum Nuh yang Allah tenggelamkan dikarenakan 
mendustakan seorang rasul, atau kaum Tsamud yang disebabkan tak beriman, 
membusungkan dada dan menantang datangnya adzab, Allah jadikan mereka mayat-
mayat yang bergelimpangan dengan gempa yang mengguncang mereka, atau seperti 
kaum Luth yang dikarenakan perzinaan sesama jenis, homosexsual, Allah hujani 
mereka dengan batu, atau seperti kaum Madyan yang Allah jadikan mereka mayat-
mayat yang bergelimpangan disebabkan curang dalam takaran dan timbangan serta 
membuat kerusakan dimuka bumi dan menghalangi orang untuk beriman, atau seperti 
kaum ‘Aad yang disebabkan tidak memurnikan tauhid dan bersujud kepadaNya, Allah 
kirim kepada mereka angin yang sangat panas yang memusnahkan mereka. 

Kaum-kaum terdahulu Allah hancurkan dan luluh lantahkan disebabkan satu dua 
kemungkaran yang dikepalai kesyirikan, sekarang bagaiman dengan kita, apa yang 
kita saksikan dan alami sekarang ini, apa yang terjadi ditempat kita, lingkungan kita, 
dikota kita, dan bahkan di seantero negeri kita?, maksiat terjadi dimana-mana, 
pergaulan lawan jenis dan perzinaan yang keluar dari norma-norma agama semakin 
menggila, ditambah lagi media-media masa visual dan non-visual ikut melengkapi 
ajang syaitan ini dengan dalih seni dan hak-hak manusia, padahal Allah dan RasulNya 
telah jelas-jelas mengharamkan hal tersebut. Firman Allah. 



“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan 
yang keji dan jalan yang buruk” (Al-Isra’: 32). 
Dan dalam sebuah hadits shahih Rasul bersabda: 

 .َمْن َوَجْدُتُمْوُه يـَْعَمُل َعَمَل قـَْوِم ُلْوٍط فَاقْـتُـُلوا اْلَفاِعَل َواْلَمْفُعْوَل ِبهِ 

“Barangsiapa di antara kalian yang menemui mereka yang melakukan perbuatan 
kaum Luth (homosexsual) maka bunuhlah kedua pelakunya”. (riwayat Abu dawud 
dan At-Tirmidzi). 
Kemana hak Allah dan RasulNya?. Kecurangan dalam perniagaan yang terjadi pada 
kaum Madyan pun terjadi sekarang, kecurangan bukan hanya curang dalam 
timbangan secara zhahir, tetapi penindasan, tipu muslihat, sampai kepada sogok 
menyogok dan riba pun seakan suatu yang harus dilakukan, kemana firman Allah: 

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang”. (Al-Muthaffifin:1). 
Dan Rasulpun melaknat orang yang menyogok dan yang disogok, sebagaimana hadis 
shahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Imam 
Ahmad. 
Berbagai bentuk perjudian pun digelar, pembunuhan yang tanpa memperhitungkan 
nilai kemanusiaan dan agama pun terus terjadi silih berganti, padahal Rasul 
Shalallaahu alaihi wasalam telah memperingatkan untuk meninggalkan tujuh hal yang 
menghancurkan. 

الشِّْرُك بِاِهللا َوقـَْتُل النـَّْفِس الَِّتْي َحرََّم اهللاُ ِإالَّ : يَا َرُسْوَل اِهللا َوَما ُهنَّ؟ قَالَ : ِقْيلَ . ِاْجَتِنُبوا السَّْبَع اْلُمْوِبَقاتِ 
 .ْذُف اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤِمَناتِ بِاْلَحقِّ َوالسِّْحُر َوَأْكُل الرِّبَا َوَأْكُل َماِل اْلَيِتْيِم َوالتـََّولِّْي يـَْوَم الزَّْحِف َوقَ 

Yang artinya: “Jauhilah tujuh hal yang menghancurkan (membina-sakan)”. Bertanya 
para sahabat, apa itu yang Rasulullah?, bersabda beliau: “Syirik (menyekutukan 
Allah), membunuh jiwa yang Allah haramkan, kecuali yang dibenarkan syari’at, sihir 
(tenung dan santet), memakan riba, memakan (menyelewengkan) harta anak yatim, 
lari dari pertempuran (karena takut), menuduh wanita baik-baik berzina”. (Ash-
Shahihain). 
Akan tetapi semua ini berlaku, perbuatan syirik yang merupakan biang malapetaka 
dunia dan akhirat kini seolah telah menjadi sesuatu kebutuhan, berapa banyak kita 
dapati media masa yang menjajakan kesyirikan, ulama-ulama sesat menyeru umat 
kepada perbuatan syirik dengan membungkus sedemikian rupa untuk menipu umat, 
dan kini mereka telah menancapkan kaki-kaki mereka. 

Kaum Muslimin 
Segala sesuatunya kini telah terbalik, yang hak dikatakan dan dianggap batil, yang 
batil dipertahankan, dan tidak malu-malu di hadapan yang hak. 
Siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini?, yang jelas kita semua bertanggung 
jawab, kita sebagai umara’, ulama maupun pribadi-pribadi muslim.“Jikalau sekiranya 
penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami limpahkan kepada 
mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat) itu, maka 
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Al-A’raf: 96). 



Kaum Muslimin jamaah shalat Jum’at yang mulia. 
Islam adalah satu-satunya ajaran yang menjamin ketenteraman dan kesejahteraan 
hidup, tidak saja di dunia, tetapi bahkan di akhirat, sebab ajaran ini adalah ajaran dari 
Dzat yang maha memberikan jaminan bagi kebutuhan insan. 

Kaum Muslimin 
Untuk menyelamatkan negeri dan umat ini tidak lain adalah kita kembali memurnikan 
dan menegakkan ajaran Allah pencipta kita, ketika umat semakin jauh dari ajarannya 
semakin gencar pula azab yang akan diterima dan ditimpahkan, oleh karena itu ada 
baiknya kita menilik kembali perkataan Syaikh Ali Hasan Al-Atsari bahwa tidak ada 
jalan lain dalam mengembalikan umat dan memperbaiki umat ini kecuali dengan 
tashfiyah dan tarbiyah sebagaimana yang disebutkan di dalam kitabnya “At-Tashfiah 
wat Tarbiyah”, “Bahwa kondisi yang buruk yang menimpa kaum muslimin dewasa ini 
adalah akibat terlalu jauhnya mereka dari kitab Allah dan sunnah RasulNya “. Kenapa 
hal itu bisa terjadi, Syaikh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi Al-Yamani tokoh 
ulama salaf abad XIV H yang dinukil dalam buku At-Tashfiah wat Tarbiyah hal 19-20 
bahwa hal itu terpulang pada tiga persoalan. 

1. Tercampurnya ajaran yang bukan dari Islam dengan ajaran Islam.  
2. Lemahnya kepercayaan orang akan apa yang menjadi ajaran Islam.  
3. Tidak adanya pengamalan (penerapan) terhadap hukum-hukum Islam.  

 .َأُقوُل قـَْو ِلي َهَذا َواْستَـْغِفُروا اَهللاِ لْي َو َلُكْم ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحْيمُ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ يـَْهِد اهللاُ   َأْعَمالَِنا، َمنْ ِإنَّ اْلَحْمَد هللا َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
 َأمَّا بـَْعُد؛. َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسْوُل اهللاِ . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

Kaum muslimin jamaah shalat Jum’at yang dimuliakan oleh Allah: 

Pada khutbah kedua ini, Syaikh Ali Hasan Al-Atsari melanjutkan dalam kitabnya 
bahwa ada tiga hal pokok yang mendasar dalam mengatur sistem tarbiyah 
(pembinaan) yang merupakan rangkaian dari tashfiyah. 

1. Menitik beratkan pada kebangkitan aqidah tauhid dan pembersihan dari segala 
bentuk bid’ah dan penyelewengan-penyelewengannya.  

2. Barometer semua pembinaan adalah Al-Qur’an dan As-Sunah. Dengan 
praktek-praktek yang diterapkan para salafus shalih dan ulama-ulama rabbani 
yang mengakar pemahamannya terhadap Al-Qur’an dan As-Sunah.  

3. Bahwa tarbiyah haruslah menyangkut pengarahan umum yang erat 
hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, seperti keyakinan, norma-norma, 
adat-adat, tradisi, kegiatan kantor, politik, sosial dan seterusnya (At-Tashfiah 
wat Tarbiyah hal. 101).  

Kaum Muslimin rahimakumullah 
Yang terakhir. Apakah keadaan dan kenyataan yang menimpa kita selama ini tidak 
menjadikan kita berfikir dan berbenah diri untuk hidup yang akan datang, kehidupan 



abadi yang menentukan sengsara atau bahagia. 
“Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami 
kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur”. (Al-A’raf: 97). 
“Maka apakah mereka merasa aman dari adzab Allah (yang tidak terduga-duga)? 
Tidaklah merasa aman dari adzab Allah kecuali orang-orang yang merugi”. (Al-A’raf: 
99). 

َراِهْيَم، ِإنَّكَ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ .  َحِمْيٌد َمِجْيدٌ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ
َراِهْيَم، َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ رَبـََّنا . ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ  َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ

. نُـْوا رَبـََّنا ِإنََّك رَُءْوٌف رَِّحْيمٌ اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَماِن َوالَ َتْجَعْل ِفْي قـُُلْوبَِنا ِغالm لِّلَِّذْيَن َءامَ 
ُفَسَنا َوِإْن لَّْم تـَْغِفرْ  َنا َواْرَحْمُهَما َكَما . لََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِْينَ  رَبـََّنا ظََلْمَنا أَنـْ رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِلَواِلَديـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ . رَبـََّيانَا ِصَغارًا   .رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي  ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اهللاَ  يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ

 .َأْكبَـرُ  فَاذُْكُروا اَهللا اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اهللاِ . يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا . َمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ َفَال ُمِضلَّ َلُه وَ 
  .َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي . ْسِلُمْونَ يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّ 
ًرا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا  ُهَما رَِجاالً َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِه َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا. ْم رَِقْيًباَوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيكُ 
  .َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما

َر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوشََّر األُُموِر َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق الْ  َحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ
 .ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفْي النَّارِ 

Hadirin ... Jama'ah Jum'ah Yang dimuliakan Allah 
Allah Subhannahu wa Ta'ala Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha 
Kuasa, Maha Pengatur semesta, Maha Pemberi rizqi bagi setiap manusia, binatang 
dan makhluk lainnya. Oleh sebab itu Allahlah satu-satunya sembahan yang benar 
yang harus diibadahi oleh hambaNya. Manusia diciptakan oleh Allah Subhannahu wa 
Ta'ala tidak lain agar manusia itu beribadah hanya kepada Allah semata. 



Artinya: “Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manu-sia melainkan supaya 
mereka menyembahKu”. 
Tetapi manfaat ibadah itu justru untuk kepentingan mereka yang beribadah itu sendiri 
dalam membentuk pribadinya menjadi orang yang bertaqwa. 
Artinya: “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-
orang yang sebelummu, agar kamu bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah: 21) 

Hadirin ... jama'ah Jum'ah yang dimuliakan Allah 
Para sahabat dan salafus shalih yang memahami betul tuntunan Al-Qur’an dan 
mengikuti jejak sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, mereka mempunyai 
perhatian yang besar terhadap TAQWA ini, mereka terus mencari hakikatnya, saling 
bertanya satu sama lain, serta mereka berusaha keras untuk mencapai derajat 
TAQWA ini. 

Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Tafsirnya bahwa: Umar Ibnul Khathab 
Radhiallaahu anhu. Bertanya kepada Ubai Ibnu Ka’ab Radhiallaahu anhu, tentang 
TAQWA ini, maka berkatalah Ubai kepada Umar: 
“Pernahkah engkau melewati jalan yang penuh duri?” 
“Ya, Pernah”. Jawab Umar. 
Ubai bertanya lagi: “Apa yang anda lakukan saat itu?”. 
Umar menjawab: “Saya akan berjalan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati 
sekali agar tak terkena dengan duri itu”. Lalu Ubai berkata: “Itulah TAQWA”. 

Dari riwayat ini bisa kita ambil ibrahnya, bahwa TAQWA itu adalah kepekaan batin, 
kelembutan perasaan, rasa khauf kepada Allah terus menerus, hingga ia selalu 
waspada dan hati-hati agar tidak terkena duri syahwat dan duri syubhat di jalanan. Ia 
menghindari perbuatan syirik sejauh-jauhnya, juga menghindari perbuatan syirik 
sejauh-jauhnya, juga menghindari semua maksiat dan dosa, yang kecil maupun yang 
besar. Serta ia juga berusaha keras sekuat tenaga mentaati dan melaksanakan perintah-
perintah Allah Subhannahu wa Ta'ala, lahir dan batin dengan hati yang khudlu’ dan 
merendahkan diri di hadapan Allah Subhannahu wa Ta'ala. 

Hadirin ... jama’ah Jum’ah yang dimuliakan Allah 
Di antara ciri-ciri orang yang bertaqwa kepada Allah itu adalah: 

1. Gemar menginfaqkan harta bendanya di jalan Allah, baik dalam waktu sempit 
maupun lapang.  

2. Mampu menahan diri dari sifat marah.  
3. Selalu memaafkan orang lain yang telah membuat salah kepadanya (tidak 

pendendam).  
4. Tatkala terjerumus pada perbuatan keji dan dosa atau mendzalimi diri sendiri, 

ia segera ingat kepada Allah, lalu bertaubat dan beristighfar, memohon ampun 
kepadaNya atas dosa yang telah dilakukan.  

5. Tidak meneruskan perbuatan keji itu lagi, dengan kesadaran dan 
sepengetahuan dirinya.  

Ciri-ciri orang yang bertaqwa ini, bisa kita lihat pada firman Allah: 
Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada Surga yang 
luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, 
(yaitu) orang-orang yang menginfaqkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 



sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) 
orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan (juga) orang-orang 
yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat 
akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 
dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan 
perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. 

Hadirin ... jamaah Jum’ah yang dimuliakan Allah 
Betapa pentingnya nilai TAQWA, hingga merupakan bekal yang terbaik dalam 
menjalani kehidupan di dunia dan betapa tinggi derajat TAQWA, hingga manusia 
yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara mereka. Dan 
banyak sekali buah yang akan dipetik, hasil yang akan diperoleh dan nikmat yang 
akan diraih oleh orang yang bertaqwa di antaranya adalah: 

1. Ia akan memperoleh Al-Furqon, yaitu kemampuan uantuk membedakan antara 
yang hak dan yang batil, halal dan haram, antara yang sunnah dengan bid’ah. 
Serta kesalahan-kesalahannya dihapus dan dosa-dosanya diampuni. 
Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah niscaya Dia 
akan memberikan kepadamu furqaan dan menghapuskan segala kesalahan-
kesalahanmu dan mengampuni (dosa-dosa)mu. Dan Allah mempunyai karunia 
yang besar. (QS. Al-Anfal: 29) 

2. Ia akan memperoleh jalan keluar dari segala macam problema yang 
dihadapinya, diberi rizki tanpa diduga dan dimudahkan semua urusannya. 
Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya. (QS. At-Thalaq: 2-3) 
Dan barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan 
baginya kemudahan dalam urusannya. (QS. At-Thalaq: 4) 

3. Amalan-amalan baiknya diterima oleh Allah hingga menjadi berat 
timbangannya di hari kiamat kelak, mudah peng-hisabannya dan ia menerima 
kitab catatan amalnya dengan tangan kanan. 
Berkatalah Habil (kepada saudaranya Qobil): “Sesungguhnya Allah hanya 
menerima (korban) dari orang-orang yang taqwa”. (QS. Al-Maidah: 27) 

4. Serta Allah akan memasukkan ke dalam Surga, kekal di dalamnya serta hidup 
dalam keridloanNya. 
Untuk orang-orang yang bertaqwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada 
Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 
Dan (mereka dikaruniai) istri-istri yang disucikan serta keridloan Allah. Dan 
Allah Maha Melihat akan hamba-hambaNya. (QS. Ali Imran: 15)  

Jadi dengan TAQWA kepada Allah kemuliaan hidup dapat dicapai, kebaikan dunia 
dapat diperoleh dan kebaikan akhirat dengan segala kenikmatannya dapat dirasakan. 

َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا  .َحِكْيمِ بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .فَاْستَـْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ . َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِيْمَن ِمْن ُكلِّ َذْنبٍ 
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تَـُهْوا َعمَّ  ًرا َكَما َأَمَر فَانـْ َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا، اَْلَواِحُد اْلَقهَّاُر، . ا نـََهى َعْنُه َوَحذَّرَ اَْلَحْمُد ِللَِّه َحْمًدا َكِثيـْ
، : قَاَل اهللاُ تـََعاَلىِ ْفي ِكَتاِبِه اْلَكرِْيمِ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

  .هاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًمايَاأَيُّ 
َراِهْيمَ  َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما . اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسْوِلَك َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ

َراِهْيَم َوَعَلى َراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ  بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن . آِل ِإبـْ
ُهْم َوْاَألْمَواتِ  ا َهْب لََنا ِمْن رَبـَّنَ . اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك اْلُهَدى َوالتـَُّقى َواْلَعَفاَف َواْلِغَنى. َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

تَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدْنَك . َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا لِْلُمتَِّقيَن ِإَماًما رَبـََّنا َال ُتزِْغ قـُُلْوبـََنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـْ
نـَْيا حَ . رَْحَمًة ِإنََّك أَنَت اْلَوهَّابُ    .َسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َوالْ  ُمنَكِر َواْلبَـْغِي ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اَهللا يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
 . اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـرُ فَاذُْكُروا اهللاَ . يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 
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ُنُه َوَنْستَـ  ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ ْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ
 َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا. َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفَال َهاِدَي َلهُ 

يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا : قَاَل تـََعاَلى. يَا أَيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن : اَلىقَاَل تـَعَ . اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

ًرا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءلُ  ُهَما رَِجاًال َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا. ِقْيًبااَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَ 

  .ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما
َر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوشََّر األُُموِر   َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديثِ  ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ

َنا ُمَحمَّ . ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ  ٍد اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـِّ
 .َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

Para hadirin yang berbahagia. 
Pada hakekatnya tak ada penyejuk yang benar-benar menyegarkan, dan tak ada obat 
yang paling mujarab selain taqwa kepada Allah. 

Hanya taqwa kepadaNyalah satu-satunya jalan keluar dari berbagai problem 
kehidupan, yang mendatangkan keberkahan hidup, serta menyelamatkan dari 



adzabNya di dunia maupun di akhirat nanti, karena taqwa jualah seseorang akan 
mewarisi Surga Allah Subhannahu wa Ta'ala. 

Saudara-saudara yang berbahagia. 
Pengertian taqwa itu sendiri mengandung makna yang bervariasi di kalangan ulama. 
Namun semuanya bermuara kepada satu pengertian yaitu seorang hamba meminta 
perlindungan kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dari adzabNya, hal ini dapat 
terwujud dengan melaksanakan apa yang di perintahkan-Nya dan menjauhi apa yang 
di larang-Nya. 

Para hadirin yang berbahagia 
Bila kata taqwa disandarkan kepada Allah maka artinya takutlah kepada 
kemurkaanNya, dan ini merupakan perkara yang besar yang mesti ditakuti oleh setiap 
hamba. Imam Ahmad bin Hambal Radhiallaahu anhu berkata, “Taqwa adalah 
meninggalkan apa-apa yang dimaui oleh hawa nafsumu, karena engkau takut (kepada 
Dzat yang engkau takuti)”. Lebih lanjut ia mengatakan, “Takut kepada Allah, ridha 
dengan ketentuanNya dan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat nanti.” 

Para hadirin yang berbahagia 
Pada hakekatnya Allah Subhannahu wa Ta'ala mewasiatkan taqwa ini, bukan hanya 
pada umat Nabi Muhammad, melainkan Dia mewasiatkan kepada umat-umat 
terdahulu juga, dan dari sini kita bisa melihat bahwa taqwa merupakan satu-satunya 
yang diinginkan Allah. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala menghimpun seluruh nasihat dan dalil-dalil, petunjuk-
petunjuk, peringatan-peringatan, didikan serta ajaran dalam satu wasiat yaitu Taqwa. 

Hadirin yang berbahagia. 
Pernah suatu ketika Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam berwasiat mengenai taqwa, 
dan kisah ini diriwayatkan oleh Irbadh bin Sariyah bahwa Rasulullah Shalallaahu 
alaihi wasalam shalat subuh bersama kami, kemudian memberi nasihat dengan nasihat 
yang baik yang dapat meneteskan air mata serta menggetarkan hati yang 
mendengarnya. Lalu berkatalah salah seorang sahabat, “Ya Rasulullah, sepertinya ini 
nasihat terakhir oleh karena itu nasihatilah kami”. Lalu Nabi bersabda: 

ًرا، َأْوِصْيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة، َوِإْن َكاَن َعْبًدا َحَبِشيmا، فَِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـ  َرى اْخِتَالفًا َكِثيـْ
َها بِال نـََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت ْاألُُمْوِر، فَِإنَّ  فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّتْي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدْيَن اْلَمْهِديـِّْيَن، َعضُّْوا َعَليـْ

 .ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلةٌ 

Artinya: “Aku wasiatkan kepadamu agar kamu bertaqwa kepada Allah, mendengar 
dan mentaati, sekalipun kepada budak keturunan Habsyi. Maka sesungguhnya 
barangsiapa di antara kamu hidup (pada saat itu), maka dia akan menyaksikan banyak 
perbedaan pendapat. Oleh karena itu hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah 
khulafaurrasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi 
gerahammu (peganglah sunnah ini erat-erat). Dan berwaspadalah kamu terhadap 
perkara yang diada-adakan (bid’ah) karena setiap bid’ah itu sesat”. (HR. Ahmad 
IV:126-127; Abu Dawud, 4583; Tarmidzi, 2676, Ibnu Majah, 43; Ad-Darimi 1:44-45; 
Al-Baghawi, 1-205, syarah dan As Sunnah, dan Tarmidzi berkata, hadits ini hasan 
shahih, dan shahih menurut Syaikh Al-Albani). 



Hadirin yang berbahagia. 
Tentang sabda Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam: “Aku wasiatkan kepadamu 
agar kamu bertaqwa kepada Allah, mendengar dan mentaati”, tersebut di atas, Ibnu 
Rajab berkata, bahwa kedua kata itu yaitu mendengar dan mentaati, mempersatukan 
kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun taqwa merupakan penjamin kebahagiaan di 
dunia dan akhirat. 

Hadirin sidang Jum’at yang berbahagia. 
Di samping itu taqwa juga merupakan sebaik-baiknya pakaian dan bekal orang 
mu’min, hal ini seperti yang digambarkan oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam 
firmanNya surat Al-A’raaf ayat 26 dan Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman: 
Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 
menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa itulah yang 
terbaik. (Al-A’raaf: 26). 
Allah Ta'ala menganugerahkan kepada hamba-hambaNya pakaian penutup aurat (al-
libas) dan pakaian indah (ar-risy), maka al-libas merupakan kebutuhan yang harus, 
sedangkan ar-risy sebagai tambahan dan penyempurna, artinya Allah menunjuki 
kepada manusia bahwa sebaik-baik pakaian yaitu pakaian yang bisa menutupi aurat 
yang lahir maupun batin, dan sekaligus memper-indahnya, yaitu pakaian at-taqwa. 
Qasim bin Malik meriwayatkan dari ‘Auf dari Ma’bad Al-Juhani berkata, maksud 
pakaian taqwa adalah al-hayaa’ (malu). Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa 
pakaian taqwa adalah amal shalih, wajah yang simpatik, dan bisa juga bermakna 
segala sesuatu yang Allah ajarkan dan tunjukkan. 
Adapun taqwa sebagai sebaik-baiknya bekal sebagaimana tertuang dalam firman 
Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197: 
“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah 
kepadaKu, hai orang-orang yang berakal” 

Para hadirin yang berbahagia 
Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat tersebut, dengan menyatakan bahwa 
kalimat “sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa”, menunjukkan bahwa tatkala 
Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk mengambil bekal dunia, maka Allah 
menunjuki kepadanya tentang bekal menuju akhirat (yaitu taqwa). 

Para hadirin yang berbahagia. 
Seandainya kita mampu mengaplikasikan atau merealisasikan, kedua ayat di atas 
bukanlah suatu hal yang mustahil, dan itu merupakan modal utama bagi kita untuk 
bersua kepada Sang Pencipta. 
Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali faktor-faktor penunjang agar kita 
bisa merasakan ketaqwaan tersebut, di antaranya: 

1. Mahabbatullah 
2. Muraqabatullah (merasakan adanya pengawasan Allah) 
3. Menjauhi penyakit hati 
4. Menundukkan hawa nafsu 
5. Mewaspadai tipu daya syaitan 

1. Mahabbatullah 
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: 
“Mahabbah itu ibarat pohon (kecintaan) dalam hati, akarnya adalah 



merendahkan diri di hadapan Dzat yang dicintainya, batangnya adalah 
ma’rifah kepadaNya, rantingnya adalah rasa takut kepada (siksa)Nya, daunnya 
adalah rasa malu terhadapNya, buah yang dihasilkan adalah taat kepadaNya, 
bahan penyiramnya adalah dzikir kepadaNya, kapan saja, jika amalan-amalan 
tersebut berkurang maka berkurang pulalah mahabbahnya kepada Allah”. 
(Raudlatul Muhibin, 409, Darush Shofa). 

2. Merasakan adanya pengawasan Allah. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman: 
“Dan Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah melihat apa-apa 
yang kamu kerjakan”. (Al-Hadid: 4). 
Makna ayat ini, bahwa Allah mengawasi dan menyaksikan perbuatanmu 
kapan saja dan di mana saja kamu berada. Di darat ataupun di laut, pada waktu 
malam maupun siang. Di rumah kediamanmu maupun di ruang terbuka. 
Segala sesuatu berada dalam ilmuNya, Dia dengarkan perkataanmu, melihat 
tempat tinggalmu, di mana saja adanya dan Dia mengetahui apa yang kamu 
sembunyikan serta yang kamu fikirkan”. (Tafsir Al-Qur’anul Adzim, IV/304). 

3. Menjauhi penyakit hati 
Para hadirin. 
Di dunia ini tidak ada yang namanya kejahatan dan bencana besar, kecuali 
penyebabnya adalah perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Adapun penyebab 
dosa itu teramat banyak sekali, di antaranya penyakit hati, penyakit yang 
cukup kronis, yang menimpa banyak manusia, seperti dengki, yang tidak 
senang kebahagiaan menghinggap kepada orang lain, atau ghibah yang selalu 
membicarakan aib orang lain, dan satu penyakit yang tidak akan diampuni 
oleh Allah yaitu Syirik. Oleh karena itu mari kita berlindung kepada Allah 
Subhannahu wa Ta'ala dari penyakit itu semua. 

4. Menundukkan hawa nafsu 
Apabila kita mampu menahan dan menundukkan hawa nafsu, maka kita akan 
mendapatkan kebahagiaan dan tanda adanya nilai takwa dalam pribadi kita 
serta di akhirat mendapat balasan Surga. Seperti firman Allah yang artinya: 
“Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari 
keinginan nafsunya, maka sesungguhnya Surgalah tempat tinggalnya.” (An-
Nazi’at: 40-41) 

5. Mewaspadai tipu daya syaithan 
Para hadirin yang berbahagia. 
Seperti kita ketahui bersama bahwasanya syaithan menghalangi orang-orang 
mu’min dengan beberapa penghalang, yang pertama adalah kufur, jikalau 
seseorang selamat dari kekufuran, maka syaithan menggunakan caranya yang 
kedua yaitu berupa bid’ah, jika selamat pula maka ia menggunakan cara yang 
ketiga yaitu dengan dosa-dosa besar, jika masih tak berhasil dengan cara ini ia 
menggoda dengan perbuatan mubah, sehingga manusia menyibukkan dirinya 
dalam perkara ini, jika tidak mampu juga maka syaithan akan menyerahkan 
bala tentaranya untuk menimbulkan berbagai macam gangguan dan cobaan 
silih berganti.  

Saudara-saudara yang berbahagia, maka tidak diragukan lagi, bahwa mengetahui 
rintangan-rintangan yang dibuat syaithan dan mengetahui tempat-tempat masuknya ke 
hati anak Adam dari bujuk rayu syaithan merupakan poin tersendiri bagi kita. 



Para hadirin yang berbahagia, demikianlah apa-apa yang bisa saya sampaikan, 
marilah kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk orang-orang yang Muttaqin 
yang selalu istiqomah pada jalanNya. 

َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيِم، َوتـََقَبلَّ اُهللا ِمنِّْي  بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنيْ 
َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي . َوَأْستَـْغِفُر اَهللا ِلْي َوَلُكمْ . َوِمْنُكْم ِتَالَوَتُه، ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ 

ُهْم َوْاَألْمَواتِ َولَ  فَاْستَـْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو . ُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِيْمَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ
 .اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 
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ُنُه َوَنْستَـغْ  ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ ِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ
ُدُه َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعبْ . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

ًرا َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن : قَاَل تـََعاَلى. َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ
} َوَمن يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا{: تـََعاَلىقَاَل . َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

  }َوَمن يـَتَِّق اَهللا ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوقَالَ 
، يَا ِإنَّ اَهللا َوَمالَئِ {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْولِِه فـََقالَ  َكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

  .}أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما
َراِهْيَم، ِإنَّكَ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ . ِجْيدٌ  َحِمْيٌد مَ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ
َراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ اَللَُّهمَّ . ٌد َمِجْيدٌ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ

ُهمْ  اَللَُّهمَّ . َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيبٌ  اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ
َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة . َأرِنَا اْلَحقَّ َحقmا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ  نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

ُسْبَحاَن رَبَِّك . بـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَ . َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
  .َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 

 َوَأِقِم الصَّالَةَ . ى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوَصلَّى اُهللا َعلَ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ َئاِت ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفَال َهاِدَي َلهُ 



يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا : قَاَل تـََعاَلى. تَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
ْن يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّ : قَاَل تـََعاَلى. اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

ًرا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءلُ  ُهَما رَِجاًال َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم . ْوًال َسِدْيًدايَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قَـ . اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا

  .ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما
َر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَليْ  ِه َوَسلََّم َوشََّر األُُموِر َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ

َنا ُمَحمٍَّد . ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـِّ
 .اْلِقَياَمةِ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم 

Ikhwani Rahimakumullah! 
Predikat iman dan taqwa inilah yang senantiasa kita syukuri, sebab iman dan taqwa 
itu adalah dua daun pintu bagi terbukanya rizki kita yang penuh barakah, bukan rizki 
yang haram yang dilaknat Allah. 
Al-Qur’an menegaskan (QS:7 Al-Araf: 96) 
Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah 
Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka 
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan 
perbuatannya. 

Ibnu Katsir menjelaskan syarat-syarat iman dan taqwa itu adalah hatinya beriman 
pada apa yang dibawa oleh Rasulullah, membenarkan dan mengikutinya, bertaqwa 
dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan perbuatan keharaman. 
(Tafsir III hal: 100) 

Ikhwani rahima kumullah! 
Diantara buah-buah iman bagi kaum Mukminin antara lain adalah: 
Pertama, taqwa itu sendiri, menjaga diri dari dosa, ancaman siksa, bahaya dan 
membuka pintu rizki karena Allah berfirman (QS; Ath Thalaq : 2-3): 
Artinya: Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan 
baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. 
Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dikehendaki)Nya. 
Sesungguhnya Allah telah mengada-kan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. 

Jamaah Jum’ah rahima kumullah 
Yang kedua, iman membuahkan pula taubat dan istighfar; yang akan menebar rizki 
untuk kita sekalian. 
Amiril Mukminin Umar dalam beristisqa’ atau memohon rizki, hanyalah dengan 
istighfar (Ruhul Maani, 29/72-73) 
Rasulullah bersabda: 

رواه (الَ َيْحَتِسُب َمْن َأْكثـََر اِالْستْغَفاَر َجَعَل اُهللا لَُه ِمْن ُكلِّ َغمٍّ فـََرًجا َوِمْن ُكلِّ َضْيٍق َمْخَرًجا َوَرزََقُه ِمْن َحْيُث 
 )أحمد وأبو داود وابن ماجه



“Barang siapa yang memperbanyak istighfar (mohon ampun kepada Allah) niscaya 
Allah menjadikan untuk setiap kesedihan jalan keluar, untuk setiap kesempitannya 
kelapangan dan Allah akan memberikan rizki (yang halal) dari arah yang tidak 
disangka-sangka “(HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah) 
Allah menegaskan pula dalam (QS: Hud: 3) 
Artinya: Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat 
kepadaNya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi 
kenikmatan yang baik (terus-menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah 
ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan 
(balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu 
akan ditimpa siksa hari kiamat. 

Ikhwani rahima kumullah! 
Itulah taubat yang menyesali dan menghentikan dosa dan maksiat kemudian 
menggantikannya dengan amal shalih dan keridhaan sesama. 
Ketiga: Iman membuahkan TAWAKKAL, yaitu berusaha dengan disertai sikap 
menyandarkan diri hanya kepada Allah yang memberikan kesehatan, rizki, manfaat, 
bahaya, kekayaan, kemiskinan, hidup dan kematian serta segala yang ada, tawakkal 
ini akan membukakan rizki dari Allah, sebagaimana janjinya dalam QS: 65 At-
Thalaq: 3): 
Artinya: Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan (keperluan)nya.  
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam memberikan contoh tentang bertawakkal yang 
sesungguhnya dengan bersabda: 

ُر تـَْغُدو ِخَماًصا َوتَـ  رواه (ُرُح ِبطَانًا َلْو أَنَُّكْم ُكْنُتْم تـَوََكُلْوَن َعَلى اِهللا َحقَّ تـَوَُكلِِّه َلُرزِقْـُتْم َكَما تـُْرَزُق الطَّيـْ
 ).الترمذى

“Sungguh seandainya kalian bertawakkal kepada Allah sebenar-benar tawakal niscaya 
kalian akan diberikan rizki sebagai-mana rizki-rizki burung-burung, mereka berangkat 
pergi dalam keadaan lapar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang” (HR. 
Timidzi No. 2344). 

Ikhwani rahima kumullah! 
Keempat: Iman dan taqwa membuahkan taqarrub yang berupa rajin mengabdi bahkan 
sepenuhnya mengabdi beribadah kepada Allah lahir bathin khusu dan khudhu. 
Beribadah yang sepenuhnya akan dapat membuka rizki Allah. Sebagaimana sabda 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam : 

يَا اْبَن آَدَم، تـََفرَّْغ ِلِعَباَدِتْي َأْمألُ قـَْلَبَك ِغًنى َوَأْمألُ َيَدْيَك رِْزقًا، يَا اْبَن آَدَم، الَ : يـَُقْوُل رَبُُّكْم تـََباَرَك َوتـََعاَلى
 )ةرواه الحاكم، سلسلة األحاديث الصحيح(تـَُباِعْدِني فََأْمألُ قـَْلَبَك فـَْقًرا َوَأْمألُ َيَدْيَك ُشْغًال 

“Rabb kalian berkata; Wahai anak Adam! Beribadahlah kepadaKu sepenuhnya, 
niscaya aku penuhi hatimu dengan kekayaan dan Aku penuhi kedua tanganmu dengan 
rizki. Wahai anak Adam! Jangan jauhi Aku, sehingga aku penuhi hatimu dengan 
kefakiran dan Aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan”. (HR. Al-Hakim: 
Silsilah Al-Hadits Ash-Shahihah No. 1359). 



Jamaah Jum’ah rahima kumullah 
Kelima: Iman dan taqwa membimbing hijrah fisabilillah. Perubahan sikap dari yang 
buruk kepada sikap kebaikan, atau hijrah adalah perpindahan dari negeri kafir, menuju 
negeri kaum Muslimin, menolong mereka untuk mencapai keridhaan Allah (Tafsir 
manar, 5: 39) 
Hijrah ini membukakan pintu rizki Allah dengan janjiNya dalam surat An-Nisa ayat 
100: 
Artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka 
bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari 
rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian 
kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah 
tetap pahalanya disisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang. 

Jamaah Jum’ah rahima kumullah 
Keenam: Iman dan Taqwa membuahkan gemar berinfaq: Yaitu infaq yang dianjurkan 
agama, seperti kepada fakir miskin, untuk agama Allah. Infak manjadikan pintu rizki 
terbuka, Allah Subhanahu wa Ta’ala berjanji dalam QS: Saba: 39) 
Artinya: Katakanlah: "Sesungguhnya Rabb-ku melapangkan rezki bagi siapa yang 
dikehendakiNya diantara hamba-hambaNya dan menyempitkan (siapa yang 
dikehendakiNya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan 
menggantinya dan Dia lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya. 
Meskipun sedikit, tetap diganti di dunia dan di akhirat (Tafsir Ibnu Katsir 3/595) 
jaminan Allah pasti lebih disukai orang yang beriman dari pada harta dunia yang pasti 
akan binasa (lihat At-Tafsir: Al-Kabir, 25:263) dan berinfak adalah sesuatu yang 
dicintai Allah (lihat tafsir Takrir wat Tanwir, 22:221). 
Para malaikat mendoakan: 
  .اَللَُّهمَّ َأْعِط ُمْنِفًقا َخَلًفا
“Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang berinfak ganti” (HR. Bukhari No. 1442). 
Dari Sabda Rasulullah: 

رواه البخاري(فـََهْل تـُْرزَقـُْوَن ِإالَّ ِبُضَعَفاِئُكْم  ) 
“Bukankah kalian diberi rizki karena sebab orang-orang lemah diantara kalian?” 
Begitu juga termasuk kelompok dhaif orang-orang yang mempelajari ilmu (lihat tafsir 
Al-Manar, 3:38). 

Ikhwani Rahima kumullah,  
Kemudian Ketujuh, Iman dan Taqwa membuahkan pula gemar ber-silaturahmi yaitu 
berbuat baik kepada segenap kerabat dari garis keturunan maupun perkawinan dengan 
lemah lembut, kasih dan melindungi (Muqatul Mafatih, 8/645) 
Silaturahim ini menjadi pintu pembuka rizki adalah karena sabda Rasulullah 
Shalallaahu alaihi wasalam: 

 .َمْن َسرَُّه َأْن يـُْبَسَط َلُه ِفي ِرْزِقِه، َوَاْن يـُْنَسَأ َلُه ِفْي أَثَرِِه فـَْلِيِصْل رَِحَمهُ 

“Siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya (dipanjangkan 
umurnya) maka hendaklah ia menyambung (tali) silaturahmi”. (HR. Bukhari No. 
5985). 
Silaturahim ini menyangkut pula kerabat yang belum Islam atau yang bermaksiat, 



dengan usaha menyadarkan mereka, buka mendukung kemungkaran atau 
kemaksiatannya. Namun bila mereka semakin merajalela dengan cara silaturahim ini 
maka menjauhi adalah yang terbaik, namun tetap kita mohonkan hidayah. 
Kedelapan, melaksanakan ibadah haji dengan umrah, atau umrah dengan hajji yang 
tulus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana sabda 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam: 

ُر َخَبَث الْ  َحِدْيِد َوالذََّهِب َواْلِفضَِّة تَاِبُعْوا بـَْيَن اْلَحجِّ َواْلُعْمَرِة فَِإنـَُّهَما يـُنَـفَِّياِن اْلَفْقَر َوالذُّنـُْوَب َكَما يـُنَـفِّي اْلِكيـْ
ُرْورَِة ثـََواٌب ِإالَّ اْلَجنَُّة   ).ة وابن حبانأحمد والترمذي والنسائي وابن خزيم(َولَْيَس ِلْلِحجَِّة اْلَمبـْ

“Lanjutkanlah haji dengan umrah, karena sesunguhnya keduanya menghilangkan 
kemiskinan dan dosa, sebagaimana api dapat hilangkan kotoran besi, emas dan perak. 
Dan tidak ada pahala haji yang mabrur itu melainkan Surga.” (Ahmad No. 3669, 
Timidzi No. 807, Nasa’I 5:115, Ibnu Khuzaimah No. 464, Ibnu Hibban No. 3693) 

Sidang jum’at rahimakumullah! 
Terakhir marilah kita simpulkan agar kita senantiasa ingat apa yang menjamin kita 
untuk memperoleh rizki Allah yang berkah di dunia dan akhirat. Yaitu Taqwallah, 
Istiqhfar dan Taubat, Tawakal, Taqarrub dengan ibadah berhijrah, berinfaq, 
silaturrahim dan segera melaksanakan haji 

َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا . َحِكْيمِ بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ هللاُ َوَنْسَتِعيـْ
ْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا وَ . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

ًرا َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن : قَاَل تـََعاَلى. َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ
} َوَمن يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا{: قَاَل تـََعاَلى. َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ  َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِهِ 

  }َوَمن يـَتَِّق اَهللا ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوقَالَ 
، يَا {: لسََّالِم َعَلى َرُسْولِِه فـََقالَ ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوا ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

  .}أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما
َراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْـ  . َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ

َراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ اَللَُّهمَّ . ٌد َمِجْيدٌ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك َسِمْيٌع َقرِْيبٌ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماتِ  اَللَُّهمَّ . ، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

َيا َحسَ . َأرِنَا اْلَحقَّ َحقmا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ  نـْ َنًة َوِفي اآلِخَرِة رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
ُسْبَحاَن رَبَِّك . رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما. َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 



  .َحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َوالْ 
 .َوَأِقِم الصَّالَةَ . َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه وَ  ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدي ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ نـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ
  .َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسْوُل اهللا. اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

ْينِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّمْ    .َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْيَن َوَمْن تَِبَع ُهَداُه بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
ْوَن، َوتـََزوَُّدْوا فَِإنَّ تـَّقُ َأمَّا بـَْعُد؛ أَيـَُّها اْلُمْسِلُمْوَن، ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي نـَْفِسْي بِتَـْقَوى اِهللا، فـََقْد فَاَز اْلُمْؤِمنُـْوَن اْلمُ 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى  .َخيـْ

Ma’assyirol muslimin, rahimakumullah 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhannahu wa 
Ta'ala yang telah menjadikan kita sebagai hamba-hambaNya yang beriman, yang 
telah menunjuki kita shiratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah 
ditempuh orang-orang yang telah diberi ni’mat oleh Allah, dari kalangan para nabi, 
shiddiqin, syuhada’ dan shalihin. 

Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan 
bahwa Muhammad adalah hamba dan RasulNya, semoga shalawat dan salam selalu 
terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang 
yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat. 

Selanjutnya dari atas mimbar ini, perkenankanlah saya menyampaikan wasiat kepada 
saudara-saudara sekalian dan kepada diri saya sendiri, marilah kita tingkatkan 
ketaqwaan kita kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala selama sisa umur yang Allah 
karuniakan kepada kita, dengan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-
laranganNya dan melaksanakan perintah-perintahNya dalam seluruh aktivitas dan sisi 
kehidupan. Sungguh kita semua kelak akan menghadap Allah sendiri-sendiri untuk 
mempertang-gungjawabkan seluruh aktivitas yang kita lakukan. Pada hari itu, hari 
yang tidak diragukan lagi kedatangannya, yaitu hari kiamat, tidak akan bermanfaat 
harta benda yang dikumpul-kumpulkan dan anak yang dibangga-banggakan kecuali 
bagi orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim, hati yang betul-betul 
bersih dari syirik sebagaimana firmanNya dalam Surat Asy-Syu’aro ayat 88-89: 
(Yaitu) di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna, kecuali bagi orang-orang yang 
menghadap Allah dengan hati yang bersih. (Asy-Syu’ara’: 88-89) 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 
Dalam kesempatan khutbah Jum’at kali ini saya akan membahas tentang hubungan 



antara dosa dan bencana yang menimpa umat manusia sebagaimana yang diterangkan 
di dalam Al-Qur’an. Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman dalam Surat Ar-Ruum 
ayat 41 yang berbunyi: 
Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan 
mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” 

Allah juga berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 112: 
Artinya: “Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang 
dahulunya aman lagi tenteram, rizkinya datang kepadanya melimpah ruah dari 
segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu 
Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa 
yang selalu mereka perbuat” 

Seorang ulama’ yang bernama Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu memberi ulasan 
terhadap kedua ayat tersebut dengan mengatakan: “Ayat-ayat yang mulia ini memberi 
pengertian kepada kita bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana, Ia tidak akan 
menurunkan bala’ dan bencana atas suatu kaum kecuali karena perbuatan maksiat dan 
pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah” (Jalan Golongan Yang 
Selamat, 1998:149) 

Kebanyakan orang memandang berbagai macam musibah yang menimpa manusia 
hanya dengan logika berpikir yang bersifat rasional, terlepas dari tuntutan Wahyu 
Ilahi. Misalnya terjadinya becana alam berupa letusan gunung berapi, banjir, gempa 
bumi, kekeringan, kelaparan dan lain-lain, dianggap sebagai fenomena kejadian alam 
yang bisa dijelaskan secara rasional sebab-sebabnya. Demikian dengan krisis yang 
berkepanjangan, yang menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam 
kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat tidak merasakan kehidupan aman, 
tenteram dan sejahtera, hanya dilihat dari sudut pandang logika rasional manusia. 
Sehingga, solusi-solusi yang diberikan tidak mengarah pada penghilangan sebab-
sebab utama yang bersifat transendental yaitu kemaksiatan umat manusia kepada 
Allah Subhannahu wa Ta'ala Sang Pencipta Jagat Raya, yang ditanganNyalah seluruh 
kebaikan dan kepadaNya lah dikembalikan segala urusan. 

Bila umat manusia masih terus menerus menentang perintah-perintah Allah, 
melanggar larangan-laranganNya, maka bencana demi bencana, serta krisis demi 
krisis akan datang silih berganti sehingga mereka betul-betul bertaubat kepada Allah. 

Ikhwani fid-din rahimakumullah 
Marilah kita lihat keadaan di sekitar kita. Berbagai macam praktek kemaksiatan 
terjadi secara terbuka dan merata di tengah-tengah masyarakat. Perjudian marak 
dimana-mana, prostitusi demikian juga, narkoba merajalela, pergaulan bebas semakin 
menjadi-jadi, minuman keras menjadi pemandangan sehari-hari, korupsi dan 
manipulasi telah menjadi tradisi serta pembunuhan tanpa alasan yang benar telah 
menjadi berita setiap hari. 

Pertanyaannya sekarang, mengapa segala kemungkaran ini bisa merajalela di tengah-
tengah masyarakat yang mayoritas muslim ini? Jawabannya adalah tidak 
ditegakkannya kewajiban yang agung dari Allah Subhannahu wa Ta'ala yaitu amar 
ma’ruf nahi mungkar, secara serius baik oleh individu maupun pemerintah sebagai 



institusi yang paling bertanggung jawab dan paling mampu untuk memberantas segala 
macam kemungkaran secara efektif dan efisien. Karena pemerintah memiliki 
kekuatan dan otoritas untuk melakukan, meskipun kewajiban mengingkari 
kemungkaran itu merupakan kewajiban setiap individu muslim sebagaimana sabda 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam : 

 .ُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه َوَذِلَك َأْضَعُف ْاِإلْيَمانِ َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَْليُـَغيـِّرْ 

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah merubahnya 
dengan tangannya, bila tidak mampu ubahlah dengan lisannya, bila tidak mampu 
ubahlah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman” (Hadits shahih riwayat 
Muslim) 

Namun harus diketahui bahwa memberantas kemungkaran yang sudah merajalela 
tidak hanya dilakukan oleh individu-individu, karena kurang efektif dan kadang-
kadang beresiko tinggi. Sehingga kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar itu bisa 
dilakukan secara sempurna dan efektif oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Usman bin Affan Radhiallaahu anhu , khalifah umat Islam yang ketiga: 
“Sesungguhnya Allah mencegah dengan sulthan (kekuasaan) apa yang tidak bisa 
dicegah dengan Al-Qur’an” 

Disamping itu amar ma’ruf nahi mungkar merupakan salah satu tugas utama sebuah 
pemerintahan, sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah: 
“Sesungguhnya kekuasaan mengatur masyarakat adalah kewajiban agama yang paling 
besar, karena agama tidak dapat tegak tanpa negara. Dan karena Allah mewajibkan 
menjalankan amar ma’ruf nahi mungkar, menolong orang-orang teraniaya. Begitu 
pula kewajiban-kewajiban lain seperti jihad, menegakkan keadilan dan penegakan 
sanksi-sanksi atau perbuatan pidana. Semua ini tidak akan terpenuhi tanpa adanya 
kekuatan dan pemerintahan” (As Siyasah Asy Syar’iyah, Ibnu Taimiyah: 171-173). 

Apabila kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar itu tidak dilaksanakan dengan sebaik-
baiknya maka sebagai akibatnya Allah akan menimpakan adzab secara merata baik 
kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran ataupun tidak. Hal ini ditegaskan 
oleh Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, dalam sebuah haditst Hasan riwayat 
Tarmidzi: 

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َأْو لَيُـْوَشَكنَّ اُهللا َأْن يـَبْـ  َعَث َعَلْيُكْم ِعَقابًا ِمْنُه ثُمَّ َوالَِّذْي نـَْفِسْي بَِيِدِه لََتْأُمُرنَّ بِاْلَمْعُرْوِف َولَتَـنـْ
 .َتْدُعْونَُه َفالَ ُيْسَتَجاَب َلُكمْ 

Artinya: “Demi Allah yang diriku berada di tanganNya! Hendaklah kalian 
memerintahkan kepada yang ma’ruf dan melarang dari yang mungkar atau Allah akan 
menurunkan siksa kepada kalian, lalu kalian berdo’a namun tidak dikabulkan”. 

Demikian pula Allah menegaskan di dalam QS. Al-Maidah ayat: 78-79, bahwa salah 
satu sebab dilaknatnya suatu bangsa adalah bila bangsa tersebut meninggalkan 
kewajiban saling melarang perbuatan mungkar yang muncul di kalangan mereka. 



Artinya: “Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa 
putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. 
Mereka satu sama lain tidak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. 
Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat” 

Yang dimaksud laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhannahu wa Ta'ala . 
Dengan demikian supaya bangsa ini bisa keluar dan terhindar dari berbagai krisis 
dalam kehidupan di segala bidang dan selamat dari beragam musibah dan bencana, 
hendaklah seluruh kaum muslimin dan para pemimpin atau penguasa mereka, 
bertaubat kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dengan memerintahkan kepada yang 
ma’ruf dan melarang perbuatan-perbuatan mungkar sesuai dengan kemampuan dan 
kapasitas masing-masing, mentaati Allah Ta’ala dan menjauhi seluruh larangan-
larangan dalam seluruh aspek kehidupan. 

َحِكْيِم، َوُقْل َربِّ اْغِفْر بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
ُر الرَّاِحِمْينَ   .َواْرَحْم َوأَْنَت َخيـْ
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ُفِسَنا َوِمْن َسْيَئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهدِ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحمَ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ اهللاُ  ُدُه َوَنْسَتِعيـْ
  .ُسْوُل اهللاَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا رَ . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

 .اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْينَ 

Dalam khutbah kedua ini saya akan memberikan kesim-pulan dari khutbah pertama. 
Yang pertama, kemaksiatan manusia kepada Allah Rabbul ‘Alamin merupakan 
penyebab utama terjadinya berbagai musibah yang menimpa umat manusia baik itu 
berupa bencana alam maupun krisis di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, satu-
satunya jalan untuk terhindar dari segala musibah tersebut dan dapat menikmati 
kehidupan yang aman, tenteram, damai dan sejahtera adalah dengan mengikuti 
petunjuk-petunjuk Allah dan RasulNya Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam dalam 
seluruh aspek kehidupan yang ada dengan penuh ketundukkan, kecintaan dan 
keikhlasan. Yang ketiga, bahwa segala do’a dan istighatsah yang dilakukan umat 
Islam supaya bisa keluar dari segala macam musibah tidak akan dikabulkan oleh 
Allah kecuali bila kaum muslimin secara sungguh-sungguh memerintahkan kepada 
yang ma’ruf dan memberantas segala yang mungkar. 

Akhirnya marilah kita tutup khutbah Jum’at ini dengan berdo’a kepada Allah 
Subhannahu wa Ta'ala : 

َنا ُذنُوبـََنا وََكفِّْرَعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـَّ  رَّبـََّنآ ِإنـََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلِإليَماِن َأْن َءاِمُنوا ِبَربُِّكْم فـََئاَمنَّا، رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا
  .َمَع ْاألَبـَْرارِ 

  .رَبـََّنا َوَءاتَِنا َماَوَعدتـََنا َعَلىُرُسِلَك َوالَُتْخزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَُتْخِلُف اْلِميَعادَ 
َنا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَ  َنا َأْو َأْخطَْأنَا، رَبـََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَليـْ ُه َعَلى الَِّذْيَن ِمن قـَْبِلَنا، رَبـََّنا َوالَ رَبـََّنا الَ تـَُؤاِخْذنَا ِإْن نَِّسيـْ



ْلَنا َماَال طَاقََة لََنا ِبِه، َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا أَنَت َمْوالَنَا فَانُصْرنَا َعَلى اْلَقوْ    .ِم اْلَكاِفرِْينَ ُتَحمِّ
  .اَن َغَراًما ِإنـََّها َساَءْت ُمْستَـَقرmا َوُمَقاًمارَبـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها كَ 

  .رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما
 .َأْصَحاِبِه َأْجَمِعْينَ َوَصلَّى اُهللا َعَلى َرُسْوِلِه َوَعَلى آلِِه وَ . َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفَال َهاِدَي َلهُ 

يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا : قَاَل تـََعاَلى. ُمتـَُّقْونَ يَا أَيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز الْ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن : قَاَل تـََعاَلى. اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

ًرا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم إِ نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق مِ  ُهَما رَِجاًال َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ نَّ نـْ
ْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُيْصِلْح َلكُ . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا. اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا

  .ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْولَُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما
َر اْلَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم  َوشََّر األُُموِر َأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ

َنا ُمَحمٍَّد . ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـِّ
 .َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ 

Betapa kurang ajarnya tingkah pemuda Yahudi Bani Qainuqa' di Madinah. Pemuda-
pemuda bejat akhlaqnya itu menarik-narik kain seorang perempuan yang sedang 
berjual beli dengan mereka. Betapa sadisnya kebiadaban Yahudi Bani Nadzir di 
Madinah yang ingin menjatuhkan batu besar ke diri Rasulullah, Muhammad 
Shalallaahu alaihi wasalam. Dan betapa liciknya kemunafikan Yahudi Bani 
Quraiddhah yang mengadakan permufakatan rahasia dengan kafir Quraisy ketika 
perang Khandaq, di mana kaum muslimin dipimpin Rasulullah berada di dalam parit. 

Bejatnya akhlaq, sadisnya tingkah dan liciknya hati busuk, semuanya telah mewabah 
pada darah daging mereka orang-orang Yahudi Bani Israel. Dan penyakit akhlaq yang 
sampai memuncak itu tentunya ada bibit-bibit penyakitnya. Bukan sekadar kuman 
akhlaq yang ringan, tetapi kuman yang berbahaya. Dan kuman itu tidak hanya sekali 
datang berlalu, namun sekali datang dan datang lagi, bahkan senantiasa diusahakan 
datang. Apa itu? "Aklihimus suht". Makanan mereka haram. 

Di dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah: 
“Dan engkau akan melihat kebanyakan dari mereka (orang Yahudi) berlomba-lomba 



dengan dosa dan permusuhan dan mema-kan yang haram. Sungguh buruklah apa yang 
mereka kerjakan”. (Al-Maidah : 62). 
Kenapa yang jadi bibit penyakitnya makanan haram? Jelas. Mereka memiliki energi, 
tenaga untuk berbuat adalah karena makanan. Lantas, mereka berbuat aneka usaha, 
arahnya adalah mencari makan. Jadi makanan di sini ibarat terminal, tempat berangkat 
dan sekaligus tempat tujuan. Kalau makanan itu sudah jelas-jelas haram dan itulah 
yang menjadi pangkal mereka berbuat, maka kebaikan apa yang perlu mereka 
perjuangkan dengan modal makanan haram itu? Tidak mungkin mereka memburu 
kebaikan dengan umpan yang dimiliki berupa modal makanan haram. Maka tidak 
mungkin pula mereka berhati-hati untuk memperhitungkan mana yang halal dan mana 
yang haram dalam memburu sasaran yang tak lain adalah makanan pula. Ibarat orang 
yang memang sudah memakai baju kotor untuk membengkel, mana mungkin ia 
menghitung-hitung mana tempat yang bersih dan mana yang kotor. Toh tempat yang 
bersih ataupun kotor sama saja, bahkan lebih perlu menyingkiri tempat yang bersih, 
karena nanti harus bertugas membersihkan tempat itu kalau kena kotoran dari 
bajunya. 

Singkatnya, dengan modal bekal makanan haram, perbuatan-nya pun cenderung 
menempuh jalan haram, dan hasilnya pun barang haram, kemudian dimakanlah hasil 
yang haram itu untuk bekal berbuat yang haram lagi dan seterusnya. 

Moral buruk dan makanan haram 

".....Sungguh buruklah apa yang mereka kerjakan!" Ini penegasan Allah Subhannahu 
wa Ta'ala. 
Perbuatan mereka itu jelas dicap sebagai keburukan. Namun bukan sekadar 
mandeg/berhenti sampai perbuatan mereka itu saja sirkulasinya. Tidak. Dalam contoh 
kasus ini, yang berusaha mencari makanan haram tentunya adalah orang tua, 
penanggung jawab keluarga. Tetapi yang memakan hasilnya, makanan haram, berarti 
seluruh keluarga yang ditanggung oleh pencari harta haram itu. Dan ternyata, betapa 
bejatnya akhlaq/moral pemuda-pemuda alias anak-anak mereka yang diberi makan 
dengan makanan haram itu. Pemuda-pemuda itu sampai begitu lancangnya, menarik-
narik kain perempuan di pasar saat berjual beli. 
Mungkinkah pemuda-pemuda tersebut sebejat itu kalau mereka ditumbuhkan dengan 
makanan halal, mereka lihat orang tuanya shaleh, lingkungannya baik-baik dan 
terjalin ukhuwah/ persaudaraan dengan baik? Sebaliknya, mungkinkah dengan modal 
makanan haram itu orang tua menunjukkan "baiknya" perbuatan jahat mereka (yang 
sudah ketahuan memburu barang haram), menampakkan ketulusan hati (yang sudah 
ketahuan rakus terhadap barang haram) dan menasihati dengan amalan baik-baik 
(sedang dirinya jelas melanggar)? Tidak mungkin. Maka tumbuh dengan suburlah 
generasi penerus mereka itu dengan pupuk-pupuk serba haram dan jahat. Itulah. 

Orang alim agama ada yang lebih parah 

Sikap seperti itu sungguh parah. Tetapi, masih ada yang lebih parah. Karena yang 
lebih parah ini bahkan menyangkut orang-orang pandai dan pemuka agama, maka 
Allah Subhannahu wa Ta'ala mengecamnya cukup diawali dengan bentuk pertanyaan. 
“Mengapa orang-orang alim mereka, dan pendeta-pendeta mereka (Yahudi) tidak 
melarang mereka mengucapkan perkataan dosa dan memakan yang haram? 
Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu.” (Al-Maidah : 63). 



Kita dalam hal diamnya para alim dan pemuka agama di kalangan Yahudi itu bisa 
juga menduga-duga kenapa mereka tidak mencegah perkataan dosa dan makan haram. 
Dugaan itu akan membuat perasaan bergetar, kalau sampai mereka yang alim dan 
pemuka agama di kalangan Yahudi itu bahkan antri ikut makan haram. 
Maka ayat tersebut, bagi Ibnu Abbas (sahabat Nabi n yang ahli tafsir Al-Quran) 
adalah celaan yang paling keras terhadap ulama yang melalaikan tugas mereka dalam 
menyampaikan da'wah tentang larangan-larangan dan kejahatan-kejahatan. Bahkan 
Ad-Dhohhaak berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang lebih aku takuti daripada 
ayat ini. 

Tidak kurang dari itu, bahkan cercaan Allah itu lebih penting untuk disadari oleh 
ulama Islam, bukan sekadar cerita cercaan terhadap pendeta-pendeta Yahudi. 

 .وا اَهللا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا فَاْستَـْغِفرُ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه . ِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيضْ 

ًرا َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن : قَاَل تـََعاَلى. َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ
} َوَمن يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا{: قَاَل تـََعاَلى. َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 

  }ْجًراَوَمن يـَتَِّق اَهللا ُيَكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه أَ {: َوقَالَ 
، يَا {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْولِِه فـََقالَ  ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

  .}أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما
َراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ  اَللَُّهمَّ َصلِّ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ . َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ

َراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ اَللَُّهمَّ . ٌد َمِجْيدٌ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك سَ  اَللَُّهمَّ . ِمْيٌع َقرِْيبٌ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة . ًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقmا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاطِ  نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
ُسْبَحاَن رَبَِّك . رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما. َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

  .اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ َربِّ 
 َوَأِقِم الصَّالَةَ . َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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َوَأْشَهُد . ا َأْوَلَدهُ َحْمُد ِللَِّه َقِدْيِم ْاِإلْحَساِن ِذي اْلَعطَاِء اْلَواِسِع َوْاِالْمِتَناِن، َأْحَمُدُه ُسْبَحانَُه َوَأْشُكُرُه َعَلى مَ اَلْ 
اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى َعْبِدَك  .َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

َأمَّا بـَْعُد؛ فـََيا ِعَباَد اِهللا ِاتـَُّقوا اَهللا تـََعاَلى َواْعَلُمْوا َأنَّ اَهللا ُسْبَحانَُه ُهَو . َوَرُسْوِلَك ُمَحمٍِّد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبهِ 
َواهللاُ َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطْوِن . ِإنَّ ْاِإلْنَساَن َلَظُلْوٌم َكفَّارٌ . َال ُتْحُصْوَهااْلُمْنِعُم اْلُمتَـَفضُِّل، َوِإْن تـَُعدُّْوا نِْعَمَة اِهللا 

 .ُأمََّهاِتُكْم َال تـَْعَلُمْوَن َشْيًئا َلَعلَُّكْم َتْشُكُرْونَ 

Saudara-saudara sidang Jum’at yang berbahagia. 
Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan berkumpul dan 
bertatap muka sambil saling mengingatkan, betapa besarnya nikmat-nikmat yang telah 
dan sementara dianugrahkan Allah kepada hamba-hambaNya, tidak terkecuali kita 
yang hadir ditempat yang mulia ini... 

Begitu kita bangun pada dini hari, terasa badan jadi bugar, semangat dan tenaga kerja 
rasanya pulih dan kembali segar, dan ini salah satu karunia nikmat yang kadang tidak 
banyak direnungkan dan diperhatikan. Bukankah kita telah merasakan nikmatnya 
tidur sepanjang malam. Sekujur badan terbujur lemas, lena menerawang di alam 
mimpi, istirahat pulas menikmati tidur karunia Allah yang terakar, dan andaikata rasa 
kantuk itu tak kunjung tiba, berarti nikmatnya tidur tidak akan kita rasakan, apa yang 
terjadi? Betapa gelisahnya perasaan ini, badan terasa gerah, ini baru sisi kecil dari 
kehidupan ummat manusia. 

Coba kita simak firman Allah seperti yang telah dibacakan pada awal khutbah, yakni 
dalam surah Ibrahim ayat 34: 
Artinya: “Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah tidaklah dapat kamu 
menghinggakannya.” 
Walau sesungguhnya kita patut wajib menyadari segala sesuatu yang telah 
dianugrahkan Allah kepada kita dari berbagai bentuk dan macam nikmat, nah cobalah 
kita buktikan Firman Allah tersebut di atas. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia . 
Marilah kita layangkan pandangan kita ke sekeliling lingkungan, bahwasanya setiap 
makhluk yang hidup di atas permukaan bumi Allah ini sangat tergantung kepada 
komponen udara yang telah disediakan oleh Maha Pencipta. 
Di dalam udara atau hawa, padanya dijumpai berbagai unsur gas, gas oksigen, 
nitrogen, hidrogeen, helium, zat lemas, argon, kripton dan gas-gas mulia lainnya yang 
kecil jumlahnya. Jadi sesungguhnya sama sekali tidak ada pabrik gas, karena manusia 
tak mampu membuat gas. Yang ada hanyalah pabrik memisah-misahkan gas dengan 
perbedaan titik didih masing-masing gas. 

Dari hasil penyelidikan cerdik pandai bahwa pada udara tersebut ditemui dalam 
prosentasi unsur-unsur gas yang seimbang sebagaimana yang diperlukan oleh umat 
manusia dan makhluk-makhluk lainnya. 
Salah satu unsur gas yang sangat berpotensi bagi hidup dan kesehatan manusia adalah 
gas oxygen. Kebutuhan seorang manusia dalam memenuhi kesehatan memerlukan gas 
oxygen setiap harinya antara 18-20 %. Allah telah mengatur sedemikian rupa dengan 
pasti bahwa di dalam udara yang kita hirup saat ini persis dalam prosentasi antara 18-
20 %. Andai kata lebih tinggi dari prosentase tersebut, maka suhu udara gerah, panas 



dan akibatnya mudah terpicu timbulnya kebakaran dimana -mana, dan sebaliknya bila 
jauh di bawah prosentase tersebut maka yang akan terjadi adalah penduduk susah 
bernafas, tersengal-sengal karena pernafasan kita terganggu oleh zat lemas yang 
memenuhi lingkungan hidup kita dan besar kemungkinan keluhan akan 
berkepanjangan seperti yang telah kita alami beberapa waktu lalu merambanya asap 
dipenjuru Asia. Maha Besar Engkau ya Allah .! 

Saudara-saudara muslimin yang barbahagia. 
Untuk lebih meyakinkan diri kita, apa yang dikemukakan tadi, patutlah diketahui atau 
kalau ada yang telah mendalami anggaplah kita mengulang kajian lama, bahwa 
seorang manusia sehat dewasa dalam keadaan normal, dalam satu menit kurang lebih 
20 (Dua Puluh) kali bernapas. Satu kali bernafas udara kurang lebih 2 liter udara ke 
dalam rongga-rongga pernapasan, ini berarti semenit akan menghirup kurang lebih 40 
liter udara. Kalau sehari semalam (24 jam) kita akan mengkonsumsi 57.600 liter 
udara, atau dengan kata lain kita telah menggunakan gas oxygen murni (100%) 
sebanyak 20% dari 57.600 liter udara adalah 11.520 liter oxygen murni seharinya. 
Berapa besarkah nilai ekonominya? 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. 
Saat ini umum dipasarkan satu tabung oxygen harganya Rp. 40.000 yang isinya 6000 
liter yang kadar oxygen antara 97-99% berarti nilai tiap liternya adalah 40.000: 6000 
adalah kurang lebih Rp. 6.600 per liter. 
Ini berarti seseorang manusia sehat cuma-cuma alias gratis telah menghabiskan gas 
oxygen setiap harinya dengan nilai 11.520 kali Rp. 6.600 sama dengan Rp. 760.000,- 
kalau sebulan nilainya menjadi Rp. 22.800.000,- 
Nah kalau kita ingin lebih mendalaminya lagi seberapa besar nikmat oxygen yang 
telah kita hirup selama hidup atau pada usia kita saat ini misalnya 40 tahun, 50 tahun 
atau 60 tahun rata-rata kita semua yang masih hidup, tertuang kepada Allah 
Subhannahu wa Ta'ala dalam nilai rupiah saat ini di atas 1 milyar, rasanya memang 
mustahilkah? Tapi kalau tidak percaya boleh hitung sendiri setelah sampai kerumah, 
begitu besarnya nikmat Allah kepada hambaNya dan masih sebagian kecil nikmat 
yang baru kita perhatikan. 

Oleh karena itu dalam surat Ar-rahman, Allah Subhannahu wa Ta'ala mewanti-wanti 
kepada hambaNya dengan mengulang-ulang 31 kali peringatan bagi umat manusia 
dengan firmanNya: 
Artinya: “NikmatKu manakah lagi yang kamu dustakan.” 

Marilah kita bersama-sama meluangkan waktu merenung sejenak di tengah kesibukan 
mencari nafkah betapa besar karunia Allah kepada diri kita, keluarga kerabat kita, 
bangsa kita dan hamba Allah pada umumnya. 
Sebagaimana yang telah kita ketahui dengan nyata sisi-sisi kecil atas nikmat yang 
telah kita rasakan bernilai sekian besarnya apalagi dalam mengarungi hidup ini, masih 
akan mengenyam nikmat-nikmat lainnya berupa nikmat kelapangan rizki, nikmat 
berkeluarga, nikmat kebahagiaan, nikmat kepuasan hidup dan masih setumpuk nikmat 
lainnya yang sukar menyebutkannya satu persatu. 

Sebagai hasil renungan kita atas nikmat ini tentunya menimbulkan kesadaran dari 
lubuk hati yang dalam, kemudian dituangkan dalam bentuk kesyukuran, dan 
kesyukuran ini tidaklah punya arti sama sekali jika hanya dalam bentuk lisan semata. 



Mensyukuri karunia Allah harus berupa pengakuan hati kepada kebesaran dan 
keagungan Allah dalam sikap dan tindakan nyata, berupa membantu hajat hidup 
orang-orang yang dalam kesempitan, menghibur orang-orang yang dalam kesedihan, 
orang yang terkena musibah, membantu mereka yang membutuhkan pertolongan, 
meyantuni anak-anak yatim dan badan-badan amal lainnya. Janganlah berdalih tidak 
mampu sementara rizki terus mengalir masuk, penuhilah telapak tangan fakir miskin 
yang sedang mengulas dada tipisnya karena ketiadaan makanan hingga kelaparan 
berkepanjangan, ceritakanlah, kabarkanlah dan sebarkanlah kepada orang lain betapa 
nikmat Allah yang telah kita rasakan, ulangilah berkali-kali syukur ini kepada Allah 
Subhannahu wa Ta'ala. 

Hadirin sidang Jum’at yang berbahagia. 
Realisasi rasa syukur tersebut, bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia, tapi dengan 
demikian akan mempertebal Iman dan Takwa kepada Maha Pencipta, dan yang 
terpenting kita akan terhindar dari murka dan siksaan Allah seperti FirmanNya dalam 
surat Al-An’am ayat 46 yang berbunyi: 
Artinya: “Katakanlah, terangkanlah kepadaKu jika Allah mencabut pendengaran dan 
penglihatan kepadamu? Perhatikanlah bagaimana (Kami) berkali-kali memperlihatkan 
tanda-tanda kebesaran (Kami) kemudian mereka tetap berpaling juga.” 

Satu hal lagi yang lebih membesarkan hati kita yakni adanya jaminan Allah 
Subhannahu wa Ta'ala bagi hambaNya dengan firmanNya dalam surat Ibrahim ayat 7: 
Artinya: “Jika kalian bersyukur niscaya Aku tambahkan bagimu beberapa 
kenikmatan, dan jika kamu sekalian mengingkarinya ingatlah siksaKu sangat pedih.” 

Marilah kita memohon kehadirat Allah Subhannahu wa Ta'ala semoga Allah 
menjauhkan kita dari perbuatan kufur nikmat dan memberikan limpahan karunia agar 
kita tetap termasuk dalam golongan yang sedikit yakni golongan orang-orang yang 
tahu mensyukuri nikmatNya, Amin Ya Robbal Alamien. 

َبلَّ اُهللا ِمنِّْي َوِمْنُكْم بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم بِْاآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيِم، َوتـَقَ 
ُر الرَّاِحِمْينَ . َتُه، ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ ِتَالوَ  َواْستَـْغِفُرْوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر . َوُقْل َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخيـْ

 .الرَِّحْيمُ 

Khutbah Kedua 

ًرا َكَما َأَمرَ  ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه، اَْلُمتَـَعاِلْي َعِن اْلُمَشارََكِة َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه . اَْلَحْمُد ِللَِّه َحْمًدا َكِثيـْ
َواْعَلُمْوا َأنَّ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َعْبُدُه َوَرُسْولُُه النَِّبيُّ اْلُمْعَتبَـرُ . َواْلُمَشاَكَلِة ِلَسائِِر اْلَبَشرِ 

، يَاأَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه . ُه َصلَّى َعَلى نَِبيِِّه َقِدْيًمااَهللا ُسْبَحانَ  ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
َراِهْيَم، اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبْـ . َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ

َراِهْيَم، ِفي اْلَعاَلمِ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ ْيَن ِإنََّك َحِمْيٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك َسِمْيٌع اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمؤْ . َمِجْيدٌ  ِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

. اِحِمْينَ َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَواِت َويَا قَاِضَي اْلَحاَجاِت َوَغاِفَر الذُّنـُْوِب َواْلَخِطْيَئاِت ِبَرْحَمِتَك يَا َأْرَحَم الرَّ 



  .آِمْيَن يَا َربَّ اْلَعاَلِمْينَ 
َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلمُ عِ  نَكِر َواْلبَـْغِي َباَد اِهللا، ِإنَّ اَهللا يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ

زِدُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم فَاذُْكُروا اَهللا اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْشُكُرْوُه َعَلى نَِعِمِه يَ . يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 
 .َواُهللا ُسْبَحانَُه َوتـََعاَلى َأْعَلُم َوَأَجلُّ َوَأْعَظُم َوَأْكبَـرُ 

 


