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Tiga Amalan Baik 

Oleh: Muhammad Ali Aziz 

ًدا نَا بِْاِالْعِتَصاِم ِبَحْبِل اِهللا، َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ اَْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذْي َأَمرَ 
َأمَّا بـَْعُد؛ فـََيا ِعَباَد . اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَع ُهَداهُ . َعْبُدُه َوَرُسْولُُه الَ نَِبيَّ بـَْعَدهُ 

يَاأَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم : اِهللا، ُأْوِصْيُكْم بِتَـْقَوى اِهللا، فـََقاَل اُهللا تـََعاَلى
 .مُّْسِلُمْونَ 

Kaum Muslimin Yang Terhormat 
Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. 
Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti. Kadang naik kadang turun. Ada 
suka ada duka. Ada senyum ada tangis. Kadangkala dipuji tapi pada suatu saat kita 
dicaci. Jangan harapkan ada keabadian perjalanan hidup. 
Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi 
segala kemungkinan tantangan hidup kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam 
hidup. Tiga amalan baik tersebut adalah Istiqomah, Istikharah dan Istighfar yang kita 
singkat TIGA IS. 

1. Istiqomah. yaitu kokoh dalam aqidah dan konsisten dalam beribadah. 
 
Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi 
wasalam berpesan kepada seseorang seperti dalam Al-Hadits berikut: 
 

قـُْلُت يَا َرُسْوَل اِهللا، ُقْل ِليْ : ْبِن َعْبِد اِهللا َرِضَي اُهللا َعْنُه قَالَ  َعْن أَِبْي ُسْفَيانَ  ِفي ْاِإلْسَالِم قـَْوالً َال  
َركَ  ُقلْ : قَالَ . َأْسأَلُُه َعْنُه َأَحًدا َغيـْ رواه مسلم. (آَمْنُت بِاِهللا ثُمَّ اْسَتِقمْ   ). 

“Dari Abi Sufyan bin Abdullah Radhiallaahu anhu berkata: Aku telah berkata, 
“Wahai asulullah katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak 
perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, ‘Katakanlah 
aku telah beriman kepada Allah kemudian beristiqamahlah’.” (HR. Muslim). 
 



Orang yang istiqamah selalu kokoh dalam aqidah dan tidak goyang keimanan 
bersama dalam tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, 
ibadah tidak ikut redup, kantong kering atau tebal, tetap memperhatikan haram 
halal, dicaci dipuji, sujud pantang berhenti, sekalipun ia memiliki fasilitas 
kenikmatan, ia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. 
 
Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhannahu wa Ta'ala dalam Al-Qur-an 
surat Fushshilat ayat 30: 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan kami ialah Allah” 
kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun 
kepada mereka (dengan mengatahkan): “Janganlah kamu merasa takut, dan 
janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah 
dijanjikan Allah kepadamu.” (Qs. Fushshilat: 30) 

2. Istikharah, selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh 
pertimbangan dalam setiap keputusan. 
 
Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu 
perbuatan. Akan tetapi menurut Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, 
dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim 
yang benar, selalu berfikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau 
mengucapkan sebuah ucapan serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah. 
Nabi Shalallaahu alaihi wasalam pernah bersabda: 
 

ًرا َأْو لَِيْصُمتْ  َمْن َكاَن يـُْؤِمنُ  رواه البخاري. (بِاِهللا َواْليَـْوِم ْاآلِخِر فـَْليَـُقْل َخيـْ ومسلم عن أبي  
 .(هريرة
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik 
atau diamlah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). 
 
Orang bijak berkata “Think today and speak tomorrow” (berfikirlah hari ini 
dan bicaralah esok hari). 
Kalau ucapan itu tidak baik apalagi sampai menyakitkan orang lain maka 
tahanlah, jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. 
Tapi ucapan itu benar dan baik maka katakanlah jangan ditahan sebab lidah 
kita menjadi lemas untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan serta 
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. 
 
Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi 
Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam untuk memberikan rambu-rambu 
kehidupan, beliau bersabda: 
 

ًدا ِعْش َما ِشْئَت فَإِنََّك َمیٌِّت،: أَتَانِْي ِجْبِرْیُل فَقَالَ  یَا ُمَحمَّ َوأَْحبِْب َما ِشْئَت فَإِنََّك ُمفَاِرٌق، َواْعَمْل َما ِشْئَت  
رواه البیھقي عن جابر. (ْجِزيٌّ بِھِ مَ  فَإِنَّكَ  ). 
Jibril telah datang kepadaku dan berkata: Hai Muhammad hiduplah sesukamu, 
tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati, cintailah apa yang engkau 
sukai tapi engkau suatu saat pasti berpisah juga dan lakukanlah apa yang 
engkau inginkan sesungguhnya semua itu ada balasannya. (HR.Baihaqi dari 
Jabir). 
 
Sabda Nabi Shalallaahu alaihi wasalam ini semakin penting untuk diresapi 



ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan, banyak orang berbicara tanpa 
logika dan data yang benar dan bertindak sekehendakya tanpa mengindahkan 
etika agama . Para pakar barang kali untuk saat-saat ini, lebih bijaksana untuk 
banyak mendengar daripada berbicara yang kadang-kadang justru 
membingungkan masyarakat. 
 
Kita memasyarakatkan istikharah dalam segala langkah kita, agar kita benar-
benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian 
hari. 
Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 
 .اْقتََصدَ  َما َخاَب َمِن اْستََخاَر َوالَ نَِدَم َمِن اْستََشاَر َوالَ َعاَل َمنِ 
Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang 
bermusyawarah dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. (HR. 
Thabrani dari Anas) 

3. Istighfar, yaitu selalu instropeksi diri dan mohon ampunan kepada Allah 
Rabbul Izati. 
 
Setiap orang pernah melakukan kesalahan baik sebagai individu maupun 
kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya 
penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena ia harus diobati. 
 
Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang 
diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita instropeksi masa lalu, 
memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa 
depan yang lebih cerah dengan penuh keridloan Allah. 
 
Dalam persoalan ekonomi, jika rizki Allah tidak sampai kepada kita 
disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. 
Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah bagian dari musuh kita. 
Jika kesulitan ekonomi tersebut, karena kita kurang bisa melakukan terobosan-
teroboan yang produktif, maka kreatifitas dan etos kerja umat yang harus kita 
tumbuhkan. 
 
Akan tetapi adakalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami 
kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masa lalu yang 
menumpuk yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu penyebabnya, 
maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat. 
 
Allah berfirman yang mengisahkan seruan Nabi Hud Alaihissalam, kepada 
kaumnya: 
“Dan (Hud) berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu 
bertaubatlah kepadaNya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras 
atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu dan 
janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa” (QS. Hud:52). 

Para Jamaah yang dimuliakan Allah 
Sekali lagi, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar 
dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak kita harus 
memiliki dan melakukan TIGA IS di atas yaitu Istiqomah, Istikharah dan Istighfar. 



Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan 
dengan keimanan dan rahmatNya yang melimpah. Amin 

 .َأُقوُل قـَْو ِلي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا ِلْي َوَلُكْم فَاْستَـْغِفُرْوُه ِانَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحْيمُ 

Khutbah Kedua 

َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َالَشرِْيَك َلُه، . ِالْعِتَصاِم ِبَحْبِل اِهللا اْلَمِتْينِ اَْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذْي َأَمَرنَا بِْاِالتَِّحاِد َواْ 
ُعْوُث رَْحَمًة ِلْلَعاَلِمْينَ . ِإيَّاُه نـَْعُبُد َوِإيَّاُه َنْسَتِعْينُ  َعَلى  اَللَُّهمَّ َصلِّ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، اَْلَمبـْ

ِإنَّ . ِعَباَد اهللا، ِاتـَُّقوا اَهللا َما اْسَتَطْعُتْم َوَسارُِعْوا ِإَلى َمْغِفَرِة َربِّ اْلَعاَلِمْينَ . ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْينَ 
، يَاأَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك . ْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًمااَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

اَللَُّهمَّ َأْصِلْح َجِمْيَع ُوَالَة اْلُمْسِلِمْيَن، . َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوقـََرابَِتِه َوَأْزَواِجِه َوُذرِّيَّاتِِه َأْجَمِعْينَ 
ْينِ َواْنُصِر ْاِإلْسالَ  اَللَُّهمَّ اْغِفْر . َم َواْلُمْسِلِمْيَن، َوَأْهِلِك اْلَكَفَرَة َواْلُمْشرِِكْيَن َوَأْعِل َكِلَمَتَك ِإَلى يـَْوِم الدِّ

ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك َقرِْيٌب مُ  ُب الدََّعَواِت َويَا ِجيْ ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ
ُر اْلَفاِتِحْينَ . قَاِضَي اْلَحاَجاتِ  نَـَنا َوبـَْيَن قـَْوِمنَّا بِاْلَحقِّ َواَْنَت َخيـْ َيا َحَسَنًة . اَللَُّهمَّ افْـَتْح بـَيـْ نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

  .َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 
َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر َواْلبَـْغِي ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اَهللا يَ  ْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ

 .فَاذُْكُروا اَهللا اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْدُعْوُه َيْسَتِجْب َلُكْم َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـرُ . يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 

42 
Akibat Memakan Harta Riba 

Oleh: Ade Zarkasyi bin Sabit 

ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرُه، َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِد اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه . َفَال َهاِدَي َلهُ  َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِللْ 

َأْصَحاِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـَِّنا َوَرُسْولَِنا ُمَحمٍَّد َصلَّى ا ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوَعَلى آِلِه وَ . َوَرُسْولُهُ 
ْيِن، َأمَّا بـَْعُد؛   بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ

َر اْلَهدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَشرَّ األُمُ  ْوِر ُمَحَدثَاتـَُها، فَِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِدْيِث ِكَتاُب اِهللا َوَخيـْ
  .ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٍ وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَ 

َك َوتـََعاَلى ِفْي ِكَتاِبِه فـََيا ِعَباَد اِهللا، ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمْؤِمنـُْوَن اْلُمتـَُّقْوَن، َحْيُث قَاَل تـََبارَ 
  :اْلَعزِْيزِ 

  .َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ  يَاأَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِهِ 



هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ًرا َوِنَسآًء يَاأَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َما رَِجاالً َكِثيـْ
  .ْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًباَواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِه وَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا . يَاأَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا
  .اَوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيمً 
ِاتَِّق اَهللا َحْيُث َما ُكْنَت َوأَْتِبِع السَّيَِّئَة اْلَحَسَنَة َتْمُحَها َوَخاِلِق النَّاَس َبُخُلٍق : َوقَاَل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالمُ 

 .َحَسنٍ 

Kaum muslimin seiman dan seaqidah 
Tepatnya ketika Allah Subhannahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada hamba 
dan kekasihNya, Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam berupa Isra’ Mi’raj, 
pada saat itu pula Allah Ta'ala perlihatkan berbagai kejadian kepada beliau yang kelak 
akan memimpin jaga raya ini. Di antaranya Rasulullah n melihat adanya beberapa 
orang yang tengah disiksa di Neraka, perut mereka besar bagaikan rumah yang 
sebelumnya tidak pernah disaksikan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. 
Kemudian Allah Ta’ala tempatkan orang-orang tersebut di sebuah jalan yang tengah 
dilalui kaumnya Fir’aun yang mereka adalah golongan paling berat menerima siksa 
dan adzab Allah di hari Kiamat. Para pengikut Fir’aun ini melintasi orang-orang yang 
sedang disiksa api dalam Neraka tadi. Melintas bagaikan kumpulan onta yang sangat 
kehausan, menginjak orang-orang tersebut yang tidak mampu bergerak dan pindah 
dari tempatnya disebabkan perutnya yang sangat besar seperti rumah. Akhirnya 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bertanya kepada malaikat Jibril yang 
menyertainya, “Wahai Jibril, siapakah orang-orang yang diinjak-injak tadi?” Jibril 
menjawab, “Mereka itulah orang-orang yang makan harta riba.” (lihat Sirah 
Nabawiyah, Ibnu Hisyam, 2/252). 

Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya 
transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang 
dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang 
harganya lebih besar, atau dengan barang yang dipinjamkannya itu menjadikan 
keuntungan seseorang bertambah dan terus mengalir, maka perbuatan ini adalah riba 
yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala dan RasulNya 
Shalallaahu alaihi wasalam, dan telah menjadi ijma’ kaum muslimin atas 
keharamannya. 

Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman: 
“Allah menghilangkan berkah riba dan menyuburkan shadaqah, dan Allah tidak 
menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”. (QS. Al-
Baqarah: 270). 

Barang-barang haram yang tiada terhitung banyaknya sampai menyusahkan dan 
memberatkan mereka ketika harus cepat-cepat berjalan pada hari Pembalasan. Setiap 
kali akan bangkit berdiri, mereka jatuh kembali, padahal mereka ingin berjalan 
bergegas-gegas bersama kumpulan manusia lainnya namun tiada sanggup 
melakukannya akibat maksiat dan perbuatan dosa yang mereka pikul. 



Maha Besar Allah yang telah berfirman: 
“Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri kecuali seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan 
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat): 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual 
beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah: 275). 

Dalam menafsirkan ayat ini, sahabat Ibnu “Abbas Radhiallaahu anhu berkata: 
“Orang yang memakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan gila 
lagi tercekik”. (Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 1/40). 
Imam Qatadah juga berkata: 
“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta riba akan dibangkitkan pada hari 
Kiamat dalam keadaan gila sebagai tanda bagi mereka agar diketahui para penghuni 
padang mahsyar lainnya kalau orang itu adalah orang yang makan harta riba.” (Lihat 
Al-Kaba’ir, Imam Adz-Dzahabi, hal. 53). 

Dalam Shahih Al-Bukhari dikisahkan, bahwasanya Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam bermimpi didatangi dua orang laki-laki yang membawanya pergi sampai 
menjumpai sebuah sungai penuh darah yang di dalamnya ada seorang laki-laki dan di 
pinggir sungai tersebut ada seseorang yang di tangannya banyak bebatuan sambil 
menghadap ke pada orang yang berada di dalam sungai tadi. Apabila orang yang 
berada di dalam sungai hendak keluar, maka mulutnya diisi batu oleh orang tersebut 
sehingga menjadikan dia kembali ke tempatnya semula di dalam sungai. Akhirnya 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bertanya kepada dua orang yang membawanya 
pergi, maka dikatakan kepada beliau: “Orang yang engkau saksikan di dalam sungai 
tadi adalah orang yang memakan harta riba.” (Fathul Bari, 3/321-322). 

Kaum muslimin sidang Jum’at yang berbahagia… inilah siksa yang Allah berikan 
kepada orang-orang yang suka makan riba, bahkan dalam riwayat yang shahih, 
sahabat Jabir Radhiallaahu anhu mengatakan: 

 .ُهْم َسَواءٌ : آِكَل الرِّبَا َوُموِْكَلُه وََكاتَِبُه َوَشاِهَدْيِه، َوقَالَ  nَلَعَن َرُسْوُل اِهللا 

Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam melaknat orang yang memakan riba, yang 
memberi makan riba, penulisnya dan kedua orang yang memberikan persaksian, dan 
beliau bersabda: “Mereka itu sama”. (HR. Muslim, no. 1598). 

Semaraknya praktek riba selama ini tidak lepas dari propaganda musuh-musuh Islam 
yang menjadikan umat Islam lebih senang untuk menyimpan uangnya di bank-bank, 
lebih-lebih dengan semaraknya kasus-kasus pencurian dan perampokan serta berbagai 
adegan kekerasan yang semakin merajalela. Bahkan sistem simpan pinjam dengan 
bunga pun sudah dianggap biasa dan menjadi satu hal yang mustahil bila harus 
dilepaskan dari perbankan. Umat tidak lagi memperhatikan mana yang halal dan mana 
yang haram. Riba dianggap sama dengan jual beli yang diperbolehkan menurut 
syari’at Islam. Kini kita saksikan, gara-gara bunga berapa banyak orang yang semula 
hidup bahagia pada akhirnya menderita tercekik dengan bunga yang ada. Musibah dan 
bencana telah meresahkan masyarakat, karena Allah yang menurunkan hukumNya 
atas manusia telah mengizinkan malapetaka atas suatu kaum jika kemaksiatan dan 
kedurhakaan telah merejalela di dalamnya. 



Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Abu Ya’la dan isnadnya jayyid, 
bahwasannya Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 

 .ِعَقاَب اهللاِ  َما َظَهَر ِفْي قـَْوٍم الزَِّنى َوالرِّبَا ِإالَّ َأَحلُّْوا بِأَنـُْفِسِهمْ 

“Tidaklah perbuatan zina dan riba itu nampak pada suatu kaum, kecuali telah mereka 
halalkan sendiri siksa Allah atas diri mereka.” (Lihat Majma’Az-Zawaid, Imam Al-
Haitsami, 4/131). 

Dan dari bencana yang ditimbulkan karena memakan riba tidak saja hanya sampai di 
sini, bahkan telah menjadikan hubungan seorang hamba dengan Rabbnya semakin 
dangkal yang tidak lain dikarenakan perutnya yang telah dipadati benda-benda haram. 
Sehingga nasi yang dimakannya menjadi haram, pakaian yang dikenakannya menjadi 
haram, motor yang dikendarainya pun haram, dan barang-barang perkakas di 
rumahnya pun menjadi haram, bahkan ASI yang diminum oleh si kecil pun menjadi 
haram. Kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin do’a yang dipanjatkan kepada 
Allah akan dikabulkan jika seluruh harta dan makanan yang ada dirumahnya ternyata 
bersumber dari hasil praktek riba. 

Sebenarnya praktek riba pada awal mulanya adalah perilaku dan tabi’at orang-orang 
Yahudi dalam mencari nafkah dan mata pencaharian hidup mereka. Dengan sekuat 
tenaga mereka berusaha untuk menularkan penyakit ini ke dalam tubuh umat Islam 
melalui bank-bank yang telah banyak tersebar. Mereka jadikan umat ini khawatir 
untuk menyimpan uang di rumahnya sendiri seiring disajikannya adegan-adegan 
kekerasan yang menakutkan masyarakat lewat jalur televisi dan media-media massa 
lainnya, sehingga umatpun bergegas mendepositokan uangnya di bank-bank milik 
mereka yang mengakibatkan keuntungan yang besar lagi berlipat ganda bagi mereka, 
menghimpun dana demi melancarkan rencana-rencana jahat zionis dan acara-acara 
kristiani lainnya. Mereka banyak membantai umat Islam, namun diam-diam tanpa 
disadari di antara kita telah ada yang membantu mereka membantai saudara-saudara 
kita semuslim dengan mendepositokan uang kita di bank-bank mereka. 

Dalam firmanNya Allah Subhannahu wa Ta'ala menegaskan: 
“Dan disebabkan mereka (orang-orang Yahudi) memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang lain 
dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara 
mereka siksa yang pedih”. (QS. An-Nisa’: 161). 

Lalu pantaskah bila umat Islam mengikuti pola hidup suatu kaum yang Allah pernah 
mengutuknya menjadi kera dan babi, sedangkan Allah Subhannahu wa Ta'ala 
berfirman: 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang 
diberi Al-Kitab (Yahudi dan Nashrani), niscaya mereka akan mengembalikan kamu 
menjadi kafir sesudah kamu beriman.” (QS. Ali Imran: 100). 

Semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada jalanNya yang lurus, yang telah 
ditempuh oleh para pendahulu kita dari generasi salafush-shalih. 



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

 
Khutbah Kedua 

ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه  ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدهُ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرُه، َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َوَنْسَتِعيـْ
ْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َأْشَهُد َأنَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوأَ . اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

َنا َوَرُسْولَِنا ُمَحمٍَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيَه َوَسلََّم َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  ِه َوَمْن اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى نَِبيـِّ
ْيِن، َأمَّا بـَْعُد؛   تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ

َر اْلَهدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّ اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، َوَشرَّ األُُمْوِر ُمَحدَ فَِإنَّ أَ  ثَاتـَُها، ْصَدَق اْلَحِدْيِث ِكَتاُب اِهللا َوَخيـْ
 .وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالَلةٌ 

Dalam khutbah kedua ini, setelah kita menyadari realitas yang ada, marilah kita 
sering-sering beristighfar kepada Allah, karena tidak ada obat penyembuh dari 
kesalahan dan kedurhakaan yang telah kita lakukan kecuali hanya dengan mengakui 
segala dosa kita lalu beristighfar memohon ampun kepada Allah dan untuk tidak 
mengulanginya kembali sambil beramal shalih menjalankan ketaatan unukNya, 
sebagaimana yang dikatakan Nabi Hud Alaihissalam kepada kaumnya: 
“Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Rabbmu lalu bertaubatlah kepadaNya, 
niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu dan Dia akan menambahkan 
kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.” 
(QS. Hud: 52). 
Pada penutup khutbah ini, marilah kita memunajatkan do’a kepada Allah sebagai 
bukti bahwasanya kita ini fakir di hadapan Allah Subhannahu wa Ta'ala . 

َم َوَعَلى آِلِه اَْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعَلى َرُسْوِل اِهللا ُمَحمٍَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّ 
ُهْم اَللَُّهمَّ اْغِفْر لََنا َوِلْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسِلِمْيَن َوالْ . َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْينَ  ُمْسِلَماِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

  .َوْاَألْمَواِت، يَا ُمِجْيَب الدََّعَواتِ 
ًنا ِإالَّ َقَضْيَتُه َوالَ  ًبا ِإالَّ َغَفْرَتُه َوَال َهم）ا ِإالَّ فـَرَّْجَتُه َوالَ َديـْ َيا َوْاآلِخَرِة اَللَُّهمَّ َال َتدَْع لََنا َذنـْ نـْ َحاَجًة ِمْن َحَواِئِج الدُّ

  .َقَضْيتَـَها يَا َأْرَحَم الرَّاِحِمْينَ ِإالَّ 
َن َءاَمنُـْوا رَبـََّنا ِإنََّك رَُءْوٌف رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَماِن َوالَ َتْجَعْل ِفْي قـُُلْوبَِنا ِغال） لِّلَِّذيْ 

نـَْيا َحَسَنةً . رَِّحْيمٌ    .َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
َن، َوَسَالٌم َعَلى َوَصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوْ 

 .اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِهللا َربِّ الَعاَلِمْينَ 
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Oleh Suyadi Husein Mustofa 

ُ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 . ْلُه َفَال َهاِدَي َلهُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضلِ 

 .َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

  .اْلِقَياَمةِ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى نَِبيَِّك ُمَحمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَمْن تَِبَع ُهَداُه ِإَلى يـَْومِ 
ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا، فـََقْد فَاَز اْلُمْؤِمنُـْوَن اْلُمتـَُّقْوَن، َوتـََزوَُّدْوا فَِإنَّ ... َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمْيَن َأْرَشدَُكُم اهللاُ 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى، َحْيُث قَاَل تـََعاَلى ِفْي ِكَتاِبِه اْلَكرِْيِم، َأُعوْ  ُذ بِاِهللا ِمَن الشَّْيطَاِن الرَِّجْيِم، ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمـِن َخيـْ
  :الرَِّحْيمِ 

هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ًرا َوِنَسآًء يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ َما رَِجاًال َكِثيـْ
  .الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا َواتـَُّقوا اهللاَ 

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا
  .ُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًماَوَرُسْولَ 

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

Ma’asyiral muslimin arsyadakumullah ... 
Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah 
Ta’ala yang telah memberikan taufiq serta hidayahNya, sehingga kita masih dalam 
keadaan Iman dan Islam... 

Selanjutnya, dari atas mimbar Jum’ah ini, saya wasiatkan kepada diri saya berikut 
jama’ah sekalian, Marilah,- dari sisa-sisa waktu yang Allah berikan ini, kita gunakan 
untuk selalu mening-katkan ketaqwaan kita kepada Allah, yaitu dengan selalu 
memper-hatikan syariat Allah, kita aplikasikan dalam setiap derap langkah hidup kita 
hingga akhir hayat. Baik berhubungan dengan hal-hal yang wajib, sunnah, haram, 
makruh, maupun yang mubah. Karena, dengan ukuran inilah prestasi seorang manusia 
dinilai dihadapan Allah. Suatu ketika Umar Ibnul Khaththab bertanya kepada Ubay 
bin Ka’ab tentang gambaran taqwa itu. Lalu ia menjawab dengan nada bertanya: 
“Bagaimana jika engkau melewati jalan yang penuh onak dan duri?” Jawab Umar. 
“Tentu aku bersiap-siap dan hati-hati” Itulah taqwa, kata Ubay bin Ka’ab 

Ma’asyiral muslimin, jama’ah Jum’ah rahimakumullah 
Telah dimaklumi bahwa, manusia pada mulanya berasal dari dua orang sejoli, 
Nabiyullah Adam dan ibunda Hawa. Daripadanya berkembang menjadi banyak 
bangsa bahkan suku. Semua manusia dinegara manapun dinisbatkan kepada beliau 
berdua. Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 13, 



artinya:“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku 
supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kamu di 
sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Mengenal.” 

Disebutkan dalam ayat ini bahwa kedudukan manusia dihadapan Allah adalah sama, 
tidak ada perbedaan. Adapun yang membedakan di antara mereka adalah dalam 
urusan diin (agama), yaitu seberapa ketaatan mereka kepada Allah dan RasulNya. 
Al-Hafifzh Ibnu Katsir menambahkan: “Mereka berbeda di sisi Allah adalah karena 
taqwanya, bukan karena jumlahnya” 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 

ْيِن َأْو َعَمٍل َصاِلحٍ   ).رواه البيهقي. (لَْيَس َألَحٍد َعَلى َأَحٍد َفْضٌل ِإالَّ بِالدِّ

“Tidaklah seseorang mempunyai keutamaan atas orang lain, kecuali karena diinnya 
atau amal shalih.” 

Ma’asyiral muslimin jama’ah Jum’ah rahimakumullah ... 
Saat ini, kehidupan manusia telah berkembang dengan pesat dalam segala aspeknya. 
Dari segi jumlah mencapai milyaran, dari sisi penyebaran, ratusan bangsa bahkan 
ribuan suku yang masing-masing mengembangkan diri sesuai potensi yang bisa 
dikem-bangkan. Darinya pula muncul beragam bahasa, adat istiadat, budaya dan lain-
lain, termasuk teknologi yang mereka temukan. Namun, kalau kita renungkan semua 
itu adalah untuk jasmani kita (saja) agar hidup kita dalam keadaan sehat, tercukupi 
kebutuhan materi, tidak saling mengganggu, aman tentram dalam mengemban 
persoalan kehidupan. Inilah tuntutan “kasat mata” hidup seorang manusia. 

Ma’asyiral muslimin, jama’ah Jum’ah rahimakumullah ... 
Tak pelak dari perkembangan tersebut menimbulkan rasa gembira, puas, bangga, 
bahkan lebih dari itu, yakni sombong. Sebagai contoh, negara yang maju, kuat merasa 
lebih baik dan harus diikuti (baca: ditakuti) oleh negara yang lain. Orang kaya merasa 
lebih baik dari yang miskin, orang yang mempunyai jabatan dan kedudukan (tertentu 
yang lebih tinggi) merasa lebih baik dan pantas untuk diikuti oleh yang lain dalam 
segala tuntutannya. Bahkan kadang-kadang, orang yang ditakdirkan Allah mempunyai 
“kelebihan” dari orang yang ditakdirkan “kekurangan” itu menyu-ruh (memaksa)-nya 
untuk mengerjakan hal-hal yang menyalahi ajaran agama Allah. 

Ma’asyiral Muslimin, Jama’ah Jum’ah rahikumullah ... 
Begitulah kecenderungan manusia dalam memenuhi hasrat hidupnya, kadang (atau 
bahkan sering) tidak mempedulikan perintah atau larangan Allah. Padahal dari aturan 
agama inilah manusia diuji oleh Allah-menjadi hamba yang taat atau maksiat. Itulah 
parameter yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggung-jawabannya. 

Tetapi sekali lagi, karena tipisnya ikatan manusia dengan syariat Allah, manusia 
banyak yang tidak menghiraukan halal atau haram, karena memang manusia “tidak 
punyak hak” untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, kecuali kembali 
kepada syariat agama Allah. Karena minimnya ilmu syar’i itulah yang menyebabkan 
banyak manusia terjerembab ke lembah kedurhakaan dan jatuh ke lumpur dosa. 



Bahkan tidak menutup kemungkinan, para pelakunya tidak merasa berbuat dosa, atau 
malah bangga dengan “amal dosa” itu, na’udzubillah. 
Renungkanlah syair seorang tabi’in Abdullah Ibnul Mubarak: 

ٌر لِنَـْفِسَك رَأَْيُت الذُّنـُْوَب ُتِمْيُت اْلُقُلْوَب َويـُْورِ  ُثَك الذَُّل ِاْدَمانـَُها، َوتـَْرُك الذُّنـُْوِب َحَياُة اْلُقُلْوِب َوَخيـْ
 .ِعْصَيانـَُها

“Aku lihat perbuatan dosa itu mematikan hati, membiasakannya akan mendatangkan 
kehinaan. Sedang meninggalkan dosa itu menghidupkan hati, dan baik bagi diri(mu) 
bila meninggalkannya” 

Prestasi manakah yang akan kita ukir? Prestasi barrun, taqiyyun, karimun (baik, 
taqwa, mulia!) Ataukah prestasi fajirun, syaqiyun, Dzalilun (ahli maksiat, celaka, 
hina) Dalam hal mana? Yaitu sejauh mana kita menyikapi ajaran Allah dan RasulNya. 
Perhatikanlah wasiat Imam Al-Hasan Al-Bashri berkata: 

 .أَيـَُّها النَُّاس ِإنََّما أَْنَت أَيَّاٌم، ُكلََّما َذَهَب يـَْوٌم َذَهَب بـَْعُضكَ 

“Wahai manusia, ketahuilah bahwasanya engkau adalah (kumpulan) hari-hari, setiap 
ada sehari yang berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu.” 

Ma’asyiral muslimin, jama’ah Jum’ah rahimakumullah .. 

· Sudah berapa umur kita yang berlalu begitu saja ..  
· Sudah berapa amal taat yang telah kita kumpulkan sebagai investasi di sisi 

Allah ..  
· Sudah berapa pula, amal maksiat yang telah kita lakukan yang menyebabkan 

kita (nantinya) terseret kedalam Neraka ..  

Marilah, segera bertobat untuk ‘mengukir” dengan amal taat terhadap Allah dan 
Rasulnya. 
Umat Islam (termasuk saya dan jama’ah sekalian) telah diberi hidayah berupa Al-
Qur’an (dan As-Sunnah). Selanjutnya tinggal bagaimana umat Islam menerjemahkan 
dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita termasuk zhalimun linafsih, muqtashid, 
atau saabiqun bil khairat bi idznillah. 
Dalam tafsirnya, Al-Hafizh Ibnu Katsir memberikan pengertiannya masing-masing 
sebagai berikut: 

· Zhalimun linafsihi: Orang yang enggan mengerjakan kewajiban (syariat) tetapi 
banyak melanggar apa yang Allah haramkan (yang dilarang)  

· Muqtashid: Orang yang menunaikan kewajiban, meninggalkan yang 
diharamkan, kadang meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang 
makruh.  

· Sabiqun bil khairat: Orang yang mengerjakan kewajiban dan yang sunnah, 
serta meninggalkan yang haram dan makruh, bahkan meninggalkan sebagian 
yang mubah (karena wara’nya)  



Tak seorang pun di antara kita yang bercita-cita untuk mendekam dalam penjara. 
Apalagi penjara Allah yang berupa siksa api Neraka yang bahan bakarnya dari 
manusia dan bebatuan. Tetapi semua itu terpulang kepada kita masing-masing. Kalau 
kita tidak mempedulikan syari’at Allah, tidak mustahil kita akan mendekam di 
dalamnya. Na’udzu billah. 
Itulah ujian Allah kepada kita, sebagaimana sabda Rasul SAW. 

 .ُحفَِّت اْلَجنَُّة بِاْلَمَكارِِه َوُحفَِّت النَّاُر بِالشََّهَواتِ 

“(Jalan) menuju Jannah itu penuh dengan sesuatu yang tidak disukai manusia, dan 
(jalan) Neraka itu dilingkupi sesuatu yang disukai oleh syahwat” 
Semoga Allah mengumpulkan kita dalam umatNya yang terbaik dan terjauhkan dari 
ketergelinciran ke dalam jurang kemaksiatan. Amin 

 .اْلَحِكْيمِ  بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكرِ 

Khutbah Kedua 

َة ِإالَّ بِاهللاِ    .اَْلَحْمُد ِللَِّه َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعَلى َرُسْوِل اِهللا، َوَال َحْوَل َوَال قـُوَّ
  .َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

  .للَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى نَِبيَِّك ُمَحمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَمْن تَِبَع ُهَداُه ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ اَ 
  .نَ ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا، فـََقْد فَاَز اْلُمْؤِمنُـْوَن اْلُمتـَُّقوْ ... َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمْيَن َأْرَشدَُكُم اهللاُ 

َراِهْيَم، ِإنَّكَ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ .  َحِمْيٌد َمِجْيدٌ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ
َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراهِ    .ْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـْ
نُوبـََنا وََكفِّْرَعنَّا َسيَِّئاتَِنا َوتـََوفـََّنا رَّبـََّنآِإنـََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا يـَُناِدي ِلِإليَماِن َأْن َءاِمُنوا ِبَربُِّكْم فـََئاَمنَّا رَبـََّنا فَاْغِفْر لََنا ذُ 

  .دتـََنا َعَلىُرُسِلَك َوالَُتْخزِنَا يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك الَُتْخِلُف اْلِميَعادَ رَبـََّنا َوَءاتَِنا َماَوعَ . َمَع ْاألَبـَْرارِ 
َيا َحَسَنًة َوِفي ْاَألِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  نـْ   .رَبـََّنآ َءاتَِنا ِفي الدُّ

  .ارَبـََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم ِإنَّ َعَذابـََها َكاَن َغَرامً 
  .رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما

َها َمَعاُشنَ  َيانَا الَِّتْي ِفيـْ نَـَنا الَِّذْي ُهَو ِعْصَمُة َأْمرِنَا، َوَأْصِلْح لََنا ُدنـْ ا آِخَرتـََنا الَِّتْي ا، َوَأْصِلْح لَنَ اَللَُّهمَّ َأْصِلْح لََنا ِديـْ
َها َمَعاُدنَا، َواْجَعِل اْلَحَياَة زِيَاَدًة لََنا ِفْي ُكلِّ َخْيٍر، َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ شَ    .رٍّ ِإلَيـْ

َنا ِغال） لِّلَِّذْيَن َءاَمنُـْوا رَبـََّنا ِإنََّك رَُءْوٌف رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَماِن َوالََتْجَعْل ِفْي قـُُلْوبِ 
  .رَِّحْيمٌ 

 .َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ . َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َأْجَمِعْينَ 
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Cinta Dan Benci Karena Allah 

Oleh: Ramaisha Ummu Hafidz 

ُنُه َوَنْستَـْغِفرُْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت أَعْ ِإنَّ احلَْ  َمالَِنا، َمْن يـَْهِد اُهللا َفالَ ْمَد لِلَِّه َحنَْمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
  .َال َشرِْيَك لَُه َوَأْشَهُد أَنَّ ُحمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ  َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإلََه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدهُ . ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي لَهُ 

يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم . يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َمتُْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ 
رًا َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلوْ مِّْن نَـ  ُهَما رَِجاالً َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ َن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم . َسِدْيًدا يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوالً . اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا
  .ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما

َر اْهلَْدِي َهْدُي ُحمَمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه وَ  َسلََّم َوشََّر األُُموِر ُحمَْدثَاتـَُها أَمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َأْصَدَق احلَِْديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَخيـْ
  .وَُكلَّ ُحمَْدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالَلٍَة ِيف النَّارِ 

ْينِ   .اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُحمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَىل يـَْوِم الدِّ

Jamaah Jum’ah rahimakumullah 
Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kita kepada Allah Azza wajalla, yang telah 
menganugerakan rasa cinta dan benci dihati para makhlukNya. Dan hanya Dia pulalah 
yang berhak mengatur kepada siapakah kita harus mencintai dan kepada siapa pula 
kita membenci. 

Jama’ah sidang Jum’ah rahimakumullah 
Cinta yang paling tinggi dan paling wajib serta yang paling bermanfaat mutlak adalah 
cinta kepada Allah Ta’ala semata, diiringi terbentuknya jiwa oleh sikap hanya 
menuhankan Allah Ta’ala saja. Karena yang namanya Tuhan adalah sesuatu yang hati 
manusia condong kepadanya dengan penuh rasa cinta dengan meng-agungkan dan 
membesarkannya, tunduk dan pasrah secara total serta menghamba kepadaNya. Allah 
Ta’ala wajib dicintai karena DzatNya sendiri,sedangkan yang selain Allah Ta’ala 
dicintai hanya sebagai konsekuensi dari rasa cinta kepada Allah Ta’ala. 

Jamah Jum’ah yang berbahagia. 
Dalam Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain, Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam 
bersabda: 

 ).رواه الترمذي. (َأْوَثُق ُعَرى ْاِإلْيَماِن اْلُحبُّ ِفي اِهللا َواْلبُـْغُض ِفي اهللاِ 

“Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah.” 
(HR.At Tirmidzi) 
Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda: 

رواه أبو داود والترمذي وقال . (َض ِللَِّه َوَأْعَطى ِللَِّه َوَمَنَع لِلَِّه فـََقِد اْسَتْكَمَل ْاِإلْيَمانَ َمْن َأَحبَّ ِللَِّه َوأَبـْغَ 
 ).حديث حسن



“Barangsiapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena 
Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna Imannya.” 
(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi, ia mengatakan hadits hasan) 

Jamaah Jum’ah yang berbahagia. 
Dari dua hadits di atas kita bisa mengetahui bahwa kita harus memberikan kecintaan 
dan kesetiaan kita hanya kepada Allah semata. Kita harus mencintai terhadap sesuatu 
yang dicintai Allah, membenci terhadap segala yang dibenci Allah, ridla kepada apa 
yang diridlai Allah, tidak ridla kepada yang tidak diridlai Allah, memerintahkan 
kepada apa yang diperintahkan Allah, mencegah segala yang dicegah Allah, memberi 
kepada orang yang Allah cintai untuk memberikan dan tidak memberikan kepada 
orang yang Allah tidak suka jika ia diberi. 

Jamaah Jum’ah yang dimuliakan Allah. 
Dalam pengertian menurut syariat, dimaksud dengan al-hubbu fillah (mencintai 
karena Allah) adalah mencurahkan kasih sayang dan kecintaan kepada orang –orang 
yang beriman dan taat kepada Allah ta’ala karena keimanan dan ketaatan yang mereka 
lakukan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan al-bughdu fillah (benci karena Allah) adalah 
mencurahkan ketidaksukaan dan kebencian kepada orang-orang yang 
mempersekutukanNya dan kepada orang-orang yang keluar dari ketaatan kepadaNya 
dikarenakan mereka telah melakukan perbuatan yang mendatangkan kemarahan dan 
kebencian Allah, meskipun mereka itu adalah orang-orang yang dekat hubungan 
dengan kita, sebagaimana firman Allah Ta’ala: 
“Kamu tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari 
akhirat, saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan RasulNya, 
sekalipun orang orang itu bapak-bapak, anak-anak sauadara-saudara ataupun saudara 
keluarga mereka.” (Al-Mujadalah: 22) 

Jamaah Jum’ah yang berbahagia…… 
Jadi, para sahabat, tabi’in, tabi’ut tabi’in serta pengikut mereka di seluruh penjuru 
dunia adalah orang-orang yang lebih berhak untuk kita cintai (meskipun kita tidak 
punya hubungan apa-apa dengan mereka), dari pada orang-orang yang dekat dengan 
kita seperti tetangga kita, orang tua kita, anak-anak kita sendiri, saudara-saudara kita, 
ataupun saudara kita yang lain, apabila mereka itu membenci, memusuhi dan 
menentang Allah dan RasulNya dan tidak melakukan ketaatan kepada Allah dan 
RasulNya maka kita tidak berhak untuk mencintai melebihi orang-orang yang berjalan 
di atas al-haq dan orang yang selalu taat kepada Allah dan rasulNya. Demikian juga 
kecintaan dan kebencian yang tidak disyari’atkan adalah yang tidak berpedoman pada 
kitabullah dan sunnah Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam. Dan hal ini bermacam-
macam jenisnya di antaranya adalah: kecintaan dan kebencian yang dimotifasi oleh 
harta kekayaan, derajat dan kedudukan, suku bangsa, ketampanan, kefakiran, 
kekeluargaan dan lain-lain, tanpa memperdulikan norma-norma agama yang telah 
digariskan oleh Allah Ta’ala 

Jamaah Jum’ah yang berbahagia ... 
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “Bahwasannya seorang mukmin wajib 
dicurahkan kepadanya kecintaan dan kasih sayang meskipun mendhalimi dan 
menganggu kamu, dan seorang kafir wajib dicurahkan kepadanya kebencian dan 
permusuhan meskipun selalu memberi dan berbuat baik kepadamu.” 



Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah ... 
Sesuai dengan apa yang di katakan oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyah, marilah kita 
berlindung kepada Dzat yang membolak-balikkan hati, supaya hati kita dipatri dengan 
kecintaan dan kebencian yang disyariatkan oleh Allah dan RasulNya. Karena kadang 
orang-orang yang menentang Allah di sekitar kita lebih baik sikapnya terhadap kita 
dari pada orang-orang yang beriman kepada Allah, sehingga kita lupa dan lebih 
mencintai orang-orang kafir dari pada orang-orang yang beriman. Naudzubilla min 
dzalik. 

Jama’ah Jum’ah yang berbahagia ... 
Dalam pandangan ahlusunnah wal jamaah kadar kecintaan dan kebencian yang harus 
dicurahkan terbagi menjadi tiga kelompok: 

1. Orang-orang yang dicurahkan kepadanya kasih sayang dan kecintaan secara 
utuh. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, 
melaksanakan ajaran Islam dan tonggak-tonggaknya dengan ilmu dan 
keyakinan yang teguh . Mereka adalah orang-orang yang mengikhlaskan 
segala perbuatan dan ucapannya untuk Allah semata. Mereka adalah orang-
orang yang tunduk lagi patuh terhadap perintah-perintah Allah dan RasulNya 
serta menahan diri dari segala yng dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mereka 
adalah orang-orang yang mencurahkan kecintaan, kewala’an, kebencian dan 
permusuhan karena Allah ta’ala serta mendahulukan perkataan Rasulullah 
Shalallaahu alaihi wasalam atas yang lainnya siapapun orangnya.  

2. Orang-orang yang dicintai dari satu sisi dan dibenci dari sisi lainnya. 
Mereka adalah orang yang mencampuradukan antara amalan yang baik dengan 
amalan yang buruk, maka mereka dicintai dan dikasihani dengan kadar 
kebaikan yang ada pada diri mereka sendiri, dan dibenci serta dimusuhi sesuai 
dengan kadar kejelekan yang ada pada diri mereka. Dalam hal ini kita harus 
dapat memilah-milah, seperti muamalah Rasulullah Shalallaahu alaihi 
wasalam terhadap seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Himar. Saat itu 
Abdulllah bin Himar dalam keadaan minum khamr maka dibawalah dia 
kehadapan Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam, tiba-tiba sorang laki-laki 
melaknatnya kemudian berkata: “betapa sering dia didatangkan kehadapan 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam dalam keadaan mabuk.” Rasulullah 
bersabda: “janganlah engkau melaknatnya. Sesungguhnya dia adalah orang 
yang cinta kepada Allah dan RasulNya (Shohih Al-Bukhari kitab Al-Hudud). 
Pada hal jama’ah yang berbahagia, dalam riwayat Abu Dawud dalam kitab Al-
Asyribah juz 4 yang dishahihkan oleh Al-Bani dalam shahih Al-Jami Ash 
Shaghir hadits nomer 4967 Rasulullah n melaknat khamr, orang yang 
meminumnya, orang yang menjualnya, orang yang memerasnya dan orang 
yang minta diperaskan, orang yang membawanya dan orang yang dibawakan 
khamr kepadanya. 
Ma’asyiral muslimin rahimakumullah ... adapun yang ketiga  

3. Orang–orang yang dicurahkan kebencian dan permusuhan kepadanya secara 
utuh. 
Mereka adalah orang yang tidak beriman kepada rukun iman dan orang yang 
mengingkari rukun Islam baik sebagian atau keseluruhan dengan rasa mantap, 
orang yang mengingkari asma’ wa sifat Allah ta’ala, atau orang yang 
meleburkan diri dengan ahlu bida’ yang sesat dan menyesatkan, atau orang 
yang melakukan hal-hal yang membatalkan keIslamannya. Terhadap orang ini 



wajib bagi kita untuk membenci secara utuh, karena mereka adalah musuh 
Allah dan RasulNya Shalallaahu alaihi wasalam.  

Sidang Jumah yang dimuliakan Allah 
Ada beberapa faktor yang dapat mengkokohkan kecintaan dijalan Allah, antara lain: 

1. Memberitahukan kepada orang yang dicintai bahwa kita mencintai karena Allah 
ta’ala. Diriwayatkan dari Abu Dzar Radhiallaahu anhu, bahwa ia mendengar 
Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam bersabda: 

ْلَيْأِت ِفْي َمْنزِلِِه فـَْلُيْخِبْرُه أَنَُّه ُيِحبُُّه ِفي اِهللا تـََعاَلى رواه ابن المبارك في الزهد، . (ِإَذا َأَحبَّ َأَحدُُكْم َصاِحَبُه فـَ
712.( 

“Apabila ada seorang dari kalian mencintai temannya hendaklah dia datangi 
rumahnya dan mengkhabarinya bahwa ia mencintainya (seorang teman tadi) kerena 
Allah Ta’ala.” (HR.Ibnul Mubarok dalam kitab Az-Zuhdu, hal 712 dengan sanad 
shohih) 

2. Saling memberi hadiah 
Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah Radhiallaahu anhu: 

 ).، وسنده حسن6/169والبيهقي،  120رواه البخاري في األدب المفرد . (تـََهاَدْوا َتَحابـُّْوا

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.” (HR. Al-
Bukhari dalam kitab Adabul Mufrod, hal 120 dan Baihaqi 6/169 dengan sanad hasan) 

3. Saling mengunjungi 
Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Hurairah . 

 ).رواه الطبراني والبيهقي، سنده صحيح. (زُْر ِغب）ا تـَْزَدْد ُحب）ا! يَا أَبَا ُهَريـَْرةَ 

“Wahai Abu Hurairah! berkunjunglah engkau dengan baik tidak terlalu sering dan 
terlalu jarang, niscaya akan bertambah sesuatu dengan kecintaan.” (HR.Thabrani dan 
Baihaqi dengan sanad yang shahih) 

4. Saling menyebarkan salam. 

ُشوا َعْلُتُمْوُه َتَحابـَْبُتْم، َأفْ الَ َتْدُخُلْوَن اْلَجنََّة َحتَّى تـُْؤِمنُـْوا َوَال تـُْؤِمنُـْوا َحتَّى َتَحابـُّْوا، َأَوَال َأُدلُُّكْم َعَلى َشْيٍء ِإَذا فَـ 
َنُكمْ   ).2/35رواه مسلم، . (السََّالَم بـَيـْ

“Tidaklah kalian masuk Surga sehingga kalian beriman, tidakkah kalian beriman 
sehingga kalian saling mencintai, Maukah kamu aku tunjukkan tentang sesuatu yang 
apabila kalian melakukan-nya akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara 
kalian.” (HR. Muslim 2/35). 



5. Meninggalkan dosa-dosa. 
Dalam hal ini Rasulullah bersabda: 

نَـُهَما ِإالَّ ِبَذْنٍب ُيْحِدثُُه َأَحُدهُ  َناِن ِفي اِهللا َعزَّ َوَجلَّ َأْو ِفي ْاِإلْسَالِم فـَيَـْفُرُق بـَيـْ ه البخاري روا. (َماَما تـََوادَّ اثـْ
 ).وهو حديث حسن 84في األدب المفرد ص 

“Tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah atau karena Islam kemudian 
berpisah kecuali salah satu dari ke duanya telah melakukan dosa.” (HR. Al-Bukhari 
dalam kitabnya Al-Adab AlMufrad hal.84) 

6. Meninggalkan perbuatan ghibah (membicarakan sesuatu tentang saudaranya di saat 
tidak ada, dan jika saudaranya tersebut mendengarkan dia marah-marah atau tidak 
suka) Allah berfirman: 
“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya 
sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan 
(ghibah) sebagian yang lain,sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging 
saudaranya yang sudah mati? Maka tentunya kamu merasa jijik kepadanya. Dan 
bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tubat lagi Maha 
Penyayang.” (Al-Hujurat:12) 

َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا . َحِكْيمِ بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .فَاْستَـْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ . اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْيَن ِمْن ُكلِّ َذْنبٍ  َوَأْستَـْغِفرُ 

Khutbah kedua 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنْـ  ُفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َ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 ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

ًراَصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ . َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ   .َسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ

Jama’ah Jum’at yang berbahagia ... 
Kewajiban saling mencintai dijalan Allah bukanlah suatu perintah yang tidak 
membawa hasil apa-apa. Tetapi Allah memerintahkan sesuatu itu pasti ada buahnya 
dan hasilnya. Buah dan hasil dari saling mencintai di jalan Allah di antaranya adalah: 

1. Mendapatkan kecintaan Allah.  
2. Mendapatkan Kemuliaan dari Allah.  
3. Mendapatkan naungan Arsy Allah di hari kiamat, pada saat tidak ada naungan 

kecuali naungan Allah.  
4. Merasakan manisnya iman.  
5. Meraih kesempurnaan iman.  
6. Masuk Surga  

Jama’ah Jum’ah yang berbahagia 
Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang tunduk patuh hanya kepada 
Allah. Semoga kecintaan dan kebencian kita selalu sesuai dengan apa yang telah 



disyariatkan oleh Allah dan RasulNya n. Apalagi yang kita harapkan kecuali 
mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan 
naungan ‘Arsy Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naunganNya, meraih 
manisnya Iman, mendapatkan kesempurnaan iman dan masuk ke dalam SurgaNya 
yang tinggi. Semoga Allah selalu memberkahi dan merahmati kita. Amiin. 

، يَا أَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا تَ  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى . ْسِلْيًماِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
ِمَناِت َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت ْاَألْحَياِء اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمؤْ . ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْينَ 

ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديـْرٌ  رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَماِن َوَال َتْجَعْل ِفْي . ِمنـْ
َنا َواْرَحْمُهَما َكَما رَبـََّيانَا ِصَغارًا. ا رَبـََّنا ِإنََّك رَُءْوٌف رَِّحْيمٌ قـُُلْوبَِنا ِغال） لِّلَِّذْيَن َءاَمنُـوْ  رَبـََّنا . رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِلَواِلَديـْ

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  ِصُفْوَن، َوَسَالٌم ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا يَ . آتَِنا ِفي الدُّ
  .َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َوالْ  ُمنَكِر َواْلبَـْغِي ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اَهللا يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
 .فَاذُْكُروا اَهللا اْلَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـرُ . ذَكَُّرْونَ يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم تَ 
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ْيِم َخَلَق ُكلَّ َشْيٍء فـََقدَّرَُه َوأَنـَْزَل الشَّْرَع فـََيسََّرُه َوُهَو اْلَحِكْيُم اْلَعِلْيُم، اَْلَحْمُد ِللَِّه اْلَواِسِع اْلَعِظْيِم اْلِبرِّ الرَّحِ 
َهاُه َوَيسََّر اْلُفْلَك َوَأْجَراُه َوُهَو اْلَعزِيـُْز اْلَحِكْيُم، اْلَقاِئُل ِفي اْلِكَتاِب اْلَكرِ  ) 36: التوبة: ( ْيمِ َبَدَأ اْلَخْلَق َوأَنـْ

َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ . ُه َعَلى َجَالِل نـُُعْوتِِه وََكَماِل ِصَفاتِِه َوَأْشُكُرُه َعَلى تـَْوِفْيِقِه َوَسَواِبِغ نِْعَمِتهِ َأْحَمدُ 
ُعْوُث ِإَلى َجِمْيِع بَرِيَِّتهِ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوْ . َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه ِفي أُُلْوِهيَِّتِه َورُبـُْوبِيَِّتهِ  . لُُه، اْلَمبـْ

َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمْيَن ِاتـَُّقوا اَهللا َواْعَلُمْوا َأنَّ اَهللا َمَع . اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلْيِه َوآِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَعُه ِفْي ُسَنِتهِ 
 . اْلُمتَِّقْينَ 

Jamaah shalat jum’at yang berbahagia 
Marilah kita tingkatkan Iman dan taqwa kepada Allah karena hanya dengan taqwa 
kita akan mendapatkan ampunan, pertolongan dan surgaNya yang agung. 
Kita sekarang berada pada bulan Dzul Qa’dah bulan kesebelas dari bulan Qamariyah, 
satu dari empat bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram اشھر الحرم dan satu dari 
tiga bulan haji yang disebut dengan أشھر معلومات di sebut Dzul Qa’dah karena mereka: 

 .يـَْقُعُدْوَن ِفْيِه َعِن ْاَألْسَفاِر َواْلِقَتاُل ِاْسِتْعَداًدا ِإلْحَراٍم بِاْلَحجِّ 



“Mereka duduk (tinggal dirumah) tidak melakukan perjalanan maupun peperangan 
sebagai persiapan untuk melakukan ihram haji”. 
Pada hari ini kita saksikan bersama persiapan dan pem-berangkatan para jemaah calon 
haji. Kita rasakan bersama betapa kebahagiaan telah menghiasi wajah mereka dan 
sejuta harapan telah tertanam dalam di lubuk hati mereka, manakala saudara-saudara 
kita tadi meninggalkan kampung halamannya terbang menuju kiblat umat Islam 
sedunia, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Tidak ada ibadah seagung ibadah haji, tidak ada sesuatu agama yang memiliki konsep 
ibadah seperti konsep haji Islam. Haji mengandung seribu makna, merangkum sejuta 
hikmah. Karena itu haji merupakan tiang kelima dari kelima pilar utama dalam Islam. 
Di lihat dari sebutannya saja ibadah ini sudah unik. Betapa tidak Al-Allamah Abu 
Abdillah Muhammad bin Abdir Rohman Al-Bukhari Alhanafi Azzahid (546 H) 
menjelaskan. “Haji adalah bermaksud (berkeinginan dan bersengaja), sementara 
maksud dan niat, keduanya menghantarkan seseorang menuju cita-cita, niat adalah 
amal yang paling mulia karena ia adalah pekerjaan anggota yang paling utama yaitu 
hati, manakala ibadah ini adalah ibadah yang paling besar dan ketaatan yang paling 
berat maka disebut ibadah yang paling utama” yaitu Al-Haj yang berarti al-qashdu. 

Tatkala seorang haji tiba di ka’bah, dan sebelumnya dia sudah mengetahui bahwa 
pemilik rumah (ka’bah) tidak berada di sana, maka dia berputar mengelilingi rumah : 
Thawaf mengisyaratkakn bahwa ka’bah bukanlah maksud dan tujuan. Tetapi 
tujuannya adalah pemilik rumah رب الكعبة..  

Begitu pula mencium hajar aswad, bukan berarti dan bukan kerena menyembah batu, 
melainkan karena mengikuti sunnah rasul. Karena beliaulah yang mencontohkan kita 
untuk melakukan yang demikian. Inilah pembeda antara musyrik dan muslim. Dulu 
orang musyrik mencium batu karena untuk menyembah batu. Tetapi sekarang Muslim 
mencium batu untuk mengikuti sunnah rasul yang diantara hikmahnya adalah seperti 
apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu . 

“Hajar Aswad adalah bagaikan tangan kanan Allah dimuka bumi ini. Maka 
barangsiapa yang menjabatnya (menyentuhnya) atau menciumnya maka seolah-olah 
ia menjabat (tangan) Allah dan mencium tangan kananNya.” 
Karena itu ketika menyentuhnya seorang haji harus mengingat bahwa ia sedang 
berbai’at kepada Allah (pencipta dan pemilik batu yang telah memerintah untuk 
menyentuhnya). Berbai’at untuk selalu taat dan tunduk kepadaNya, dan harus ingat 
barang siapa yang menghianati bai’at maka ia berhak mendapatkan murka dan adzab 
Allah. 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. 
Karena maksud kita bukan البیت tetapi رب البیت dan karena unsur niat begitu utama dan 
penting maka Allah brfirman: 

 .َوأَتِمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَّهِ 

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah” 
Karena itu pulalah para ulama menganjurkan bahwa kewajiban pertama bagi calon 
haji adalah bertaubat. Bertaubat dari semua dosa dan maksiat, baik calon haji itu 



seorang petani, pegawai, polisi, artis, dokter, mentri maupun seorang kiayi, laki-laki 
maupun perempuan , tua maupun muda. 
Inilah yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam firmanNya: 

َر الزَّاِد التـَّْقَوى  .َوتـََزوَُّدْوا فَِإنَّ َخيـْ

“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah taqwa”(al-Baqarah; 
197). 
Tentu saja kita sudah maklum bahwa taqwa itu tidak bisa dicapai kecuali dengan 
bertaubat dan meninggalkan segala jenis perbuatan maksiat. 
Kalau calon haji sudah bertaubat maka ia akan mampu memahami dan menjiwai syiar 
haji yang teramat indah itu yaitu. 

 .لَبـَّْيَك اللَُّهمَّ لَبـَّْيَك، لَبـَّْيَك َال َشرِْيَك َلَك لَبـَّْيكَ 

Ia akan menghayati seolah-olah berucap: Ya Allah aku datang, akau datang, 
memenuhi panggilanMu, lalu aku berdiri di depan pintuMu. Aku singgah di sisiMu. 
Aku pegang erat kitabMu, aku junjung tinggi aturanMu, maka selamatkan aku dari 
adzabMu, kini aku siap menghamba kepadaMu, merendahkan diri dan berkiblat 
kepadaMu. BagiMu segala ciptaan, bagiMu segala aturan dan perundang-undangan, 
bagiMu segala hukum dan hukuman tidak ada sekutu bagiMu. Aku tidak peduli 
berpisah dengan anak dan istriku, meninggalkan profesi dan pekerjaan, menanggalkan 
segala atribut dan jabatan, karena tujuanku hanyalah wajah-Mu dan keridhaanMu 
bukan dunia yang fana dan bukan nafsu yang serakah maka amankan aku dari 
adzabMu. 

Ma’asiral muslimin rahimakumullah. 
Jika calon haji sudah bertaubat maka ia pasti akan mampu mencapai hakekat haji yang 
telah digariskan oleh Allah, dalam firman-Nya: 
Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan Haji, maka 
tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 
haji. (Al-Baqarah: 197) 

Seorang yang beribadah haji tidak boleh melakukan rofats yaitu jima dan segala 
ucapan dan perbuatan yang behubungan dengan seksual. Tidak boleh melakukan 
Fusuq yaitu segala bentuk maksiat dan tidak boleh melakukan jidal yaitu perdebatan 
yang mengikuti hawa nafsu, bukan untuk mencari kebenaran. 

Maka barang siapa yang telah sukses memenuhi perintah Allah tersebut ia akan 
mendapatkan haji yang mabrur, yang diantara tandanya adalah sepulang haji ia tidak 
akan mengulang maksiat, dosa-dosa yang lalu, ia akan tampil sebagai muslim yang 
shalih dan muslimah yang shalihah. 
Maka sebuah negara semakin banyak muslim dan muslimah yang taat, negara itu akan 
semakin aman makmur dan sentosa. Maksiat dan kemungkaran akan menepi, 
perjudian dan pencurian akan sepi, perzinaan dan pembunuhan akan mudah diatasi. 
Apalagi jika yang pergi haji adalah Bapak Bupati, para Mentri dan Pak Polisi. 

Sepulang haji yang kikir akan menjadi dermawan, yang kasar akan menjadi pengantin 
dan yang biasanya menyebar kejahatan berubah menebar salam. 



Itu semua manakala hajinya mabrur. Namun kenyataannya adalah bagaikan siang 
yang dihadapkan dengan malam, semuanya bertolak belakang, mereka tidak 
mengambil manfaat dari ibadah haji selain menambah gelar Pak Haji atau Bu Hajjah. 
Yang korup tetap korup, yang artis tetap artis, yang lintah darat tetap lintah darat, 
yang jahat tetap jahat. 
Maka tidak heran jika Rofats, Fusuq dan Jidal marak dimana-mana sampai terjadi 
krisis moral, krisis nilai, krisis kemanusiaan, krisis politik, lingkungan, ekonomi dan 
sosial. 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. 
Demikianlah sekelumit tentang makna haji, haji mabrur dan potret haji kita, semoga 
Allah menjadikan haji kita yang dahulu dan yang akan datang menjadi haji yang 
mabrur, dan semoga dijauhkan dari haji yang maghrur (tertipu) dan mabur. 

َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا . اُهللا ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيمِ بَاَرَك 
 .ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ  َوَأْستَـْغِفُر اَهللا ِلْي َوَلُكْم َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْيَن ِمْن ُكلِّ َذْنٍب فَاْستَـْغِفُرْوُه ِإنَّهُ 

Khutbah Kedua 

ُ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 . َي َلهُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهادِ 

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

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

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

َراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ للَُّهمَّ اَ . ٌ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 . ا اْجِتَنابَهُ َأرِنَا اْلَحقَّ َحق）ا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َواْرزُقْـنَ  نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
ُسْبَحاَن رَبَِّك . رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما. َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

  .ا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ 
 .َوَأِقِم الصَّالَةَ . َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا  َوَأْشَهدُ . َ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 : قَاَل تـََعاَلى. وا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتْم مُّْسِلُمْونَ اتـَّقُ 

ًرا َوِنَسآًء َواتـَّ  ُهَما رَِجاًال َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ُقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن ِبِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم . يَا أَيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا. اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا

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

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

Adegan yang sangat tegang memecahkan genangan air mata Abu Bakar di dalam gua 
Tsur, di luar kota Makkah. Musuh-musuh yang pedangnya siap menebas Nabi 
Muhammad Shalallaahu alaihi wasalamberdiri di hadapan Abu Bakar, hanya berbatas 
cahaya. Abu Bakar mendampingi Nabi Shalallaahu alaihi wasalam di dalam gua, 
sedang musuh-musuh yang siap "menerkam" berdiri di mulut gua. Isak tangis pun tak 
bisa ditahan, keluar dari mulut Abu Bakar yang mengkhawatirkan, Nabi Muhammad 
Shalallaahu alaihi wasalam ditangkap musuh dan dibunuh. Nabi Shalallaahu alaihi 
wasalam membisiki Abu Bakar; “Laa tahzan innallaha ma'anaa”, janganlah engkau 
bersedih hati, karena sesungguhnya Allah beserta kita. 

Musuh bebuyutan Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam yang memimpin 
pengejaran dan akan membunuh Nabi pun berada di mulut gua Tsur, 5 kilometer dari 
Makkah. Justru Umayyah Ibnu Khalaf, musuh bebuyutan Nabi itulah yang 
menganggap mustahil Muhammad yang sedang dicari-cari itu berada di dalam gua 
ini. Maka bubarlah para calon pembunuh yang ingin menggondol 100 unta bila 
menemukan Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam ini. 

Tiga malam lamanya Nabi Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam dan Abu Bakar 
As-Shiddiq berada di dalam gua. Sementara orang-orang kafir Makkah yang sejak 
semula memusuhi bahkan ingin membunuh Nabi itu meningkat jadi berlomba 
mencari hadiah 100 unta dalam rangka membunuh Nabi. Tingkah polah kaum kafir 
Makkah yang haus darah dan serakah harta ini tidak mudah diajak kompromi. Untuk 
itu, Abdullah bin Abu Bakar memainkan peran yang cukup penting. Setiap malam 
Abdullah bin Abu Bakar menginap di dekat kaum Quraisy yang memusuhi Nabi di 
Makkah. Pada saat manusia lelap tidur menjelang fajar, Abdullah mendatangi Nabi, 
lantas pagi hari Abdullah sudah berada di kalangan kaum Quraisy Makkah. Maka 
orang-orang Quraisy menduga, Abdullah tetap berada di Makkah bersama mereka. 



Padahal, semua gerak-gerik dan rencana Quraisy telah disadap dan disampaikan 
kepada Nabi Shalallaahu alaihi wasalam . 

Untuk menghilangkan jejak-jejak kaki Abdullah yang berjalan di padang pasir antara 
Makkah dan gua Tsur itu, maka Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya 
menyusuri bekas-bekas tapak kaki Abdullah, mendekati gua Tsur. Hilanglah jejak-
jejak kaki di padang pasir itu. Sementara, Asma' binti Abu Bakar membawakan 
makanan untuk Nabi dan Abu Bakar yang berada di dalam gua. 

Untuk melanjutkan perjalanan, keluar dari gua Tsur menuju Yatsrib (kini bernama 
Madinah), Abu Bakar sebelumnya telah berjanji dengan penunjuk jalan yang mahir, 
bernama Abdullah Bin Uraiqith. Penunjuk jalan ini disewa, dan diharap menemui Abu 
Bakar di gua Tsur setelah tiga hari. Sekalipun Abdullah Bin Uraiqith ini masih belum 
Islam, namun ia tidak mau membocorkan perjanjian, dan tidak tergiur oleh sayembara 
hadiah 100 unta bagi yang mampu menemukan/membunuh Nabi. 

Dalam perjalanan dari gua Tsur menyusuri pantai menuju ke Yatsrib berkendaraan 
unta, Nabi dan Abu Bakar yang dipandu oleh Abdullah Bin Uraiqith ini dikejar oleh 
Suraqah Bin Malik Al-Mudlaji dengan kuda. Setiap hampir sampai di belakang Nabi 
Muhammad SAW, kuda Suraqah terperosok kaki depannya ke dalam pasir. Sampai 
tiga kali, dan yang terakhir, dari lobang yang memerosok-kan kaki kuda itu keluar 
debu yang amat banyak. Maka Suraqah minta perlindungan kepada Nabi dan Abu 
Bakar. Dan Suraqah yakin, Nabi dengan ajarannya itu akan menang. 

Kehadiran Nabi Shalallaahu alaihi wasalam sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat 
di Yatsrib. Mereka dengan sangat gembira menjemput Nabi SAW. Namun Nabi tidak 
langsung ke Yatsrib, singgah dulu di Quba', mendirikan masjid. Hingga sekarang 
dikenal dengan Masjid Quba', dekat Madinah. Peristiwa singgah di Quba, di tempat 
Bani Amr bin Auf inilah yang sampai kini dicatat sebagai peristiwa hijrah yang 
menurut penyelidikan Mahmud Basya, ahli falak, terjadi pada 2 Rabi'ul Awwal, 
bertepatan 20 September 622 Masehi. Tanggal inilah yang kemudian dijadikan 
perhitungan tahun pertama Hijriyah. Hal itu ditetapkan dalam sidang pada masa 
pemerintahan Umar bin Khothob, 17 Hirjiyah/639 M atas usulan Ali bin Abi Tholib. 
Sekalipun Hijrah itu sendiri terjadi pada bulan Rabi'ul Awwal, namun tidak ada 
masalah dalam penanggalan Hilaliyah dimulai dengan Muharram. (lihat Nurul Yaqin, 
halaman 83 atau terjemahannya hal 108). 

Bukan Meninggalkan Medan 
Peristiwa hijrah (pindahnya) Nabi Shalallaahu alaihi wasalam dari Makkah ke Yatsrib 
(Madinah) itu bukanlah suatu kejadian pemimpin lari meninggalkan medan. Karena, 
walaupun telah "sempurna" kekejaman kaum kafir Quraisyh dalam memusuhi Nabi 
dan pengikutnya, tidaklah Nabi lari duluan. Umat Islamlah yang dipersilakan duluan 
untuk meninggalkan Makkah. Sedang di Makkah tinggallah Nabi, Abu Bakar (yang 
tadinya akan berangkat pula, lalu diminta untuk bersama Nabi), Shuhaib, Ali, Zaid bin 
Haritsah dan beberapa orang lemah yang belum siap berhijrah. Ali bertugas 
menggantikan tidur di tempat tidur Nabi Shalallaahu alaihi wasalam saat malam 
pengepungan oleh kaum Quraish. Sedang Abu Bakar diminta untuk menunggu Nabi 
di luar Makkah, yang kemudian bertemu untuk masuk ke gua Tsur seperti tersebut. 



Untuk membela agama yang akan ditumpas oleh kaum kafir Quraisy ini Abu Bakar 
membawa harta sebanyak 6.000 Dirham, mata uang perak. Beratnya, 6.000 x 3,12 
gram = 18.720 gram. Nilainya sama dengan 2.808 gram emas, (nilai ini 
diperbandingkan dalam zakat). Ukuran zakat harta adalah 200 Dirham (perak) atau 20 
Dinar (emas). 20 Dinar emas = 20 mitsqol = 93,6 gram. Ini menurut Fiqh Islam, H. 
Sulaiman Rasyid, (192-193) 1. Bekal Abu Bakar 6.000 Dirham itu dicatat dalam buku 
"Muharram dan Hijrah", Amir Taat Nasution, hal 32. 

Peran Abu Bakar Shiddiq dalam peristiwa Hirjah ini sungguh besar. Entah berapa 
dirham Abu Bakar menyewa tukang penunjuk jalan, Abdullah Bin Uraiqith yang 
belum memeluk agama Islam, sampai tidak tergiur memilih ikut sayembara hadiah 
100 unta bila menemukan/membunuh Nabi Shalallaahu alaihi wasalam. Pengaruh 
Abu Bakar terhadap anak-anaknya, Abdullah dan Asma', hingga menjadi penyelidik 
khusus dan penjamin makan yang cukup menanggung risiko dalam perjalanan 
Makkah-Gua Tsur. Usaha maksimal Abu Bakar yang penuh risiko, baik jiwa maupun 
harta itu, masih pula dilacak oleh kaum kafir Quraisy sampai di hadapan Abu Bakar, 
di mulut gua. Maka, menangisnya Abu Bakar, sebagai manusia, sangat bisa 
dimaklumi. Apalagi, yang didampingi adalah Nabi Shalallaahu alaihi wasalam yang 
akan dibunuh. Tentu saja Abu Bakar amat khawatir, bagaimana nasib umat Islam 
yang telah berada di negeri orang, di Madinah (Yatsrib). Siapa pengayom jiwa 
mereka. Dan siapa lagi nanti yang akan membimbing menyiarkan ajaran Islam yang 
baru embrio ini. 

Sewaktu dikejar oleh Suraqah di tengah perjalanan menuju Yastrib, Abu Bakarlah 
yang tahu persis bagaimana keganasan orang yang akan membunuh Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam dan ingin meraih hadiah 100 unta sebagai pahlawan Quraisy. Abu 
Bakar senantiasa menengok ke belakang, sedang Nabi Shalallaahu alaihi wasalam 
tetap tegar menghadapkan muka ke depan. Peristiwa-peristiwa menegangkan yang 
langsung dialami oleh Abu Bakar dalam mendampingi Nabi Shalallaahu alaihi 
wasalam ini lebih menebalkan keimanannya yang memang sudah kaliber amat 
tangguh. Hingga, harta benda seluruhnya disumbangkan untuk Islam, di bawa ke 
hadapan Nabi Shalallaahu alaihi wasalam pada peristiwa lain. Sampai Nabi 
Shalallaahu alaihi wasalam terheran-heran. Ditanya, apa yang masih ada padamu? 
Malah dijawab oleh Abu Bakar, bahwa Allah dan Rasul-Nyalah yang ada padanya. 

Perjuangan tidak selesai, walau hijrah telah dilaksanakan. Penggalangan kekuatan 
umat yang terdiri dari kaum Muhajirin (yang datang dari Mekkah) dan Anshor (yang 
asli Madinah) ditata dengan penuh semangat persaudaraan oleh Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam. Hingga kaum Anshor rela mengorbankan harta untuk saudara-
saudaranya, kaum Muhajirin. Hingga sebagian mereka merelakan sebagian isterinya 
dicerai agar dikawini saudaranya, kaum Muhajirin. Semua itu dilaksanakan dengan 
penuh keikhlasan dan kesadaran. Karena, semuanya menyadari, kaum kafir Makkah 
tentu tidak rela adanya peristiwa hijrah massal ini. Ternyata pada tahun kedua 
Hijriyah, kaum kafir Quraisy telah menyiapkan 950 tentara, 100 kuda dan 700 unta 
untuk menyerbu umat Islam. Terjadilah perang Badr pada bulan Ramadhan, 2 Hijriah. 
Abu Lahab, dedengkot kafir Quraisy rela menyumbangkan 100 unta untuk perang 
menyerbu muslimin yang berjumlah 313 orang dengan 2 kuda dan 70 unta. Perang 
yang langsung dipimpin Nabi Shalallaahu alaihi wasalam ini dimenangkan oleh kaum 
muslimin, suatu prestasi yang sangat di luar dugaan. Hingga, seketika Abu Lahab, 
dedengkot kafir Quraisy mendengar kabar kekalahan itu, ia langsung berodol 



jantungnya. 100 unta yang disumbangkan untuk memusuhi muslimin telah sia-sia, 
hingga ia sangat menyesalinya. 

Pengaruh hijrah dan kemenangan perang Badr ini satu segi lebih memantapkan 
muslimin Muhajirin dan Anshor, namun satu segi menjadikan tokoh Madinah yang 
akan tergusur pengaruhnya serta kaum Yahudi, menyikapi dengan tingkah lain. 
Memilih nifak atau mengadakan makar. Abdullah bin Ubay bin memilih nifak, sedang 
kaum Yahudi merencanakan makarnya untuk membunuh Nabi Shalallaahu alaihi 
wasalam. Dengan demikian, peristiwa hijriyah ini disusul dengan problema yang 
cukup kompleks. Bukan sekadar penggusuran secara fisik seperti di Makkah, namun 
lebih beragam lagi' permusuhan licik, musuh dalam selimut, dan persekongkolan jahat 
yang tak henti-hentinya. 

Kemunafikan dan persekongkolan yang menghadang di hadapan umat Islam bukan 
membuat padamnya Islam, namun justru menambah wawasan dan kecermatan umat 
dalam menempuh gelombang hidup. Umat tidak berfirqoh-firqoh (pecah belah), tidak 
menonjolkan identitas keaslian daerahnya (Makkah/Muhajirin, Madinah/Anshor). 
Semuanya dalam persaudaraan, seia sekata. Tabiat pedagang dari Makkah yang keras 
bisa bersatu menjadi bersaudara dengan tabiat petani Madinah yang lunak dan sopan. 
Perpaduan yang saling tenggang rasa, tolong menolong, tanpa mengungkit jasa, tanpa 
mengeruk keuntungan pribadi dengan dalih demi kelancaran pembinaan masyarakat; 
itu semua mewujudkan umat yang terbaik. Khoiro Ummah, sebaik-baik umat. Jegal-
menjegal tidak mereka kenal. Hingga, orang munafiq seperti Abdullah bin Ubay bin 
Salul yang ingin senantiasa menjegal Nabi Shalallaahu alaihi wasalam serta 
pengikutnya, justru ia sendiri sangat rapi dalam menyimpan kemunafikannya. Sangat 
menampakkan keislamannya, setiap shalat pun di belakang Nabi Shalallaahu alaihi 
wasalam . 

Peristiwa Hijrah yang membuahkan masyarakat berkadar khoiro ummah ini 
mengakibatkan tidak berdayanya kaum kafir, dan tidak berkutiknya orang munafik. 
Mafhum mukholafah atau analogi logisnya, di saat umat kondisinya bobrok, orang 
munafik pun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena, di saat masyarakat bobrok 
kondisinya, tentu saja kebobrokan itu akibat dari banyaknya orang munafik. 
Banyaknya jumlah munafik kini mengakibatkan perben-turan kepentingannya, 
otomatis akan sia-sia. Ibarat pucuk cemara yang meliuk ikut hembusan angin, di saat 
angin sudah berbalik arah, pucuk daun itu belum sempat berbalik, kemudian 
bertabrakan sesamanya. 

Hijrah membuahkan masyarakat muslim terbaik, dan kemunafikan tidak berkutik. 
Sebaliknya, bila muslimin terbaik itu jumlahnya sangat minim, maka kemunafikan 
pun tidak membuah-kan hasil. Naluri manusia cenderung membela kebenaran, yang 
dalam istilah agama disebut fitrah. Maka Islam disebut pula agama fitrah, yaitu agama 
yang memang sesuai dengan naluri manusia itu sendiri. Hingga tak mengherankan, 
para musuh bebuyutan, kaum kafir Makkah yang mengejar-ngejar Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam hingga Nabi berhijrah itu, 8 tahun kemudian mereka semua masuk 
Islam dengan sukarela. Sedang Nabi n sama sekali tidak dendam kepada mereka. Lalu 
Nabi n menegaskan, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah (terbukanya Makkah, 
yaitu penduduk Makkah masuk Islam semua secara serentak, tahun 8 Hijriyah). 
Tokoh-tokoh tua, seperti Abu Sufyan yang tadinya sangat memusuhi Nabi Shalallaahu 
alaihi wasalam pun masuk Islam. Tidak ada penolakan atau kata terlambat yang 



diucapkan oleh Nabi Shalallaahu alaihi wasalam, sekalipun kesadaran mereka baru 
datang di masa pensiun. 

 .َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا فَاْستَـْغِفُروا اَهللا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 

Khutbah Kedua 

ُفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر أَنـْ َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه اهللاُ  َئاتِ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه . َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

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

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

  .}ْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًماأَيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنُـ 
َراِهْيَم، ِإنَّكَ  َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـْ .  َحِمْيٌد َمِجْيدٌ اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْ

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

َيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة . َحقَّ َحق）ا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ َأرِنَا الْ  نـْ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ
ُسْبَحاَن رَبَِّك . ٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعيُ . َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ 

  .َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 
 .َوَأِقِم الصَّالَةَ . َوَصلَّى اُهللا َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأنَّ الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد . اِدَي َلهُ يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ هَ 

َوَصلَّى اهللاُ َوَسلََّم َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَِبَع ُهَداُه بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم . َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
ْينِ    : تـََعاَلىقَاَل اهللاُ . الدِّ

  .يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ 



هُ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ًرا مَ يَا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقْوا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ ا رَِجاالً َكِثيـْ
  .َوِنَسآًء َواتـَُّقوا اهللاَ الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اهللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا

ْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلكُ . يَا َأيـَُّها الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا
  .يُِطِع اهللاَ َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظْيًما

 ِإنَّ َأْصَدَق اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، َوَأْحَسَن الَهْدِي َهْدُي ُمَحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوشََّر األُُمورِ 
 َأمَّا بـَْعُد؛. لَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَكُ 

Sidang Jum’ah yang berbahagia. 
Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala dan bershalawat kepada 
nabi kita Muhammad Shalallaahu alaihi wasalam. Kita berharap dan memohon 
semoga Allah Subhannahu wa Ta'ala, meridhoi dan menerima amalan yang kita 
lakukan sebagai amalan ibadah yang diterima serta kita memohon pula untuk 
senantiasa dijadikan pengikut Rasulullah Shalallaahu alaihi wasalam yang setia 
hingga akhir hayat serta kita tidak kembali keharibaanNya kecuali dalam keadaan 
berserah diri kepadaNya, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita di dalam 
surat Ali Imran ayat 102: Artinya: “Dan janganlah kamu mati, kecuali dalam keadaan 
beragam Islam.” (QS. Ali Imran 102) 
Sidang Jum’at yang berbahagia 

Perputaran waktu terus bergulir seiring dengan perputaran matahari. Dari hari ke hari, 
minggu ke minggu dan bulan ke bulan, tanpa terasa kita sampai pada suatu putaran 
bulan Muharam yang merupakan permulaan dari putaran bulan dalam kalender 
hijriyah. Banyak dari saudara kita yang menjadikan bulan Muharram ini sebagai 
momentum, sehingga memperingatinya merupakan suatu hal yang menjadi keharusan 
bahkan terkadang sampai keluar dari syari’at Islam. Padahah Rasul Shalallaahu alaihi 
wasalam dan para sahabatnya serta ulama pendahulu umat tidak pernah melakukan 
hal tersebut. 

Sidang Jum’at yang berbahagia 
Mestinya kita banyak bertafakur untuk bermuhasabah atas bertambahnya umur ini, 
karena sesungguhnya dengan bertambah-nya umur berarti hakekatnya berkurang 
kesempatan untuk hidup di dunia ini. Allah menciptakan kita hidup di muka bumi ini 
bukan untuk sia-sia. Tanpa tujuan yang jelas. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa 
Allah menciptakan makhluk bernama manusia tiada lain hanya untuk beribadah 
kepadaNya. Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 sebagai berikut: 
Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka 
menyembahKu (beribadah kepadaKu).”  
Sidang Jum’at yang berbahagia .. 

Hidup di dunia ini sementara bukan kehidupan yang abadi atau kekal, dan dunia ini 
hanya merupakan persinggahan, yang tujuannya adalah kehidupan yang kekal abadi 
yaitu kehidupan akhirat. Berkenaan dengan ini Allah Subhannahu wa Ta'ala 
berfirman: 
Artinya: “Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal”. (Al-A’la: 
17). 



Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan dunia dengan segala gemerlapan dan 
keindahannya tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kebaikan dan kekekalan 
kehidupan akhirat yang kekal abadi. 

Sidang Jum’at yang berbahagia 
Maka seorang yang beriman kepada Allah, dia harus lebih memanfaatkan kehidupan 
dunia ini dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan kehidupan yang abadi 
tersebut. Dan menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju kehidupan akhirat yang 
lebih baik. Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr: 
Artinya: “Hai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap 
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akherat) dan 
bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan”. (Al-Hasyr: 18). 

Sidang Jum’at yang berbahagia .. 
Lalu bekal apa yang akan kita bawa menuju kehidupan yang penuh dengan kebaikan 
tersebut? Dengan hartakah? Pangkatkah yang kita banggakan? Atau keturunankah? 
Saya keturunan raja, bangsawan atau kyai. Ternyata bukan itu semua, sebab Allah 
Maha Kaya, Maha Berkuasa dan Maha Suci tidak memandang yang lain dari 
hambaNya kecuali taqwa hambaNya. Sebagaimana Allah ingatkan dalam firmanNya: 
Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah 
orang yang paling bertaqwa di antara kamu”. 

Sidang Jum’at yang berbahagia 
Jelas bagi kita bahwa bekal yang harus kita persiapkan tiada lain hanyalah taqwa, 
karena taqwa adalah sebaik-baik bekal dan persiapan. Allah berfirman dan 
mengingatkan kita semua dalam surat Al-Baqarah: 
Artinya: “Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan 
bertaqwalah kepadaKu hai orang-orang yang berakal”. (QS. Al. Baqarah: 197). 
Sering kita mendengar kata takwa dari ustadz, mubaligh dan para penceramah, namun 
bagi kebanyakan kita antara perbuatan dengan apa yang didengar tentang takwa jauh 
dari semestinya. Mengapa demikian? Di antara sebabnya mereka belum tahu hakekat 
takwa, tingkatan dan buah dari takwa tersebut. Sehingga hanya masuk telinga kanan 
dan keluar telinga kiri tanpa adanya perhatian penuh terhadap pentingnya bertakwa 
yang merupakan sebaik-baik bekal bagi kehidupan dunia ini terlebih kehidupan 
akhirat nanti. 

Sidang Jum’at yang berbahagia ... 
Ar-Rafi’i menyatakan dalam Al-Mishbahul Munir Fi Gharibisy Syahril Kabir, 
“Waqahullahu Su’a” artinya Allah menjaga dari kejahatan. Dan kata Al-Wiqa’ yaitu 
segala sesuatu yang digunakan sebagai pelindung. Itulah arti takwa secara bahasa. 
Sedangkan takwa menurut syariat para ulama berbeda pendapat, namun semuanya 
bermuara pada satu pengertian, yaitu seorang hamba melindungi dirinya dari 
kemurkaan Allah, dan juga siksaNya. Hal itu dilakukan dengan melaksanakan yang 
diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangNya. Ibnu Qayyim menyatakan, hakikat 
takwa adalah mentaati Allah atas dasar iman dan ihtisab, baik terhadap perkara yang 
diperintahkan ataupun perkara yang dilarang. Maka dia melakukan perintah itu karena 
imannya terhadap apa yang diperintahkanNya disertai dengan pembenaran terhadap 
janjiNya, dengan imannya itu pula ia meninggalkan yang dilarangNya dan takut 
terhadap ancamanNya. 



Sidang Jum’at yang berbahagia. 
At-Takwa dalam Al-Qur’an mencakup tiga makna yaitu: pertama: takut kepada Allah 
dan pengakuan superioritas Allah. Hal itu seperti firmanNya: 
Artinya: “Dan hanya kepadaKulah kamu harus bertakwa.” (Al-Baqarah: 41). 
Kedua: Bermakna taat dan beribadah, sebagaimana firmanNya: 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan 
sebenar-benarnya takwa”. (Ali Imran: 102). 
Ibnu Abas Radhiallaahu anhu berkata, “Taatlah kepada Allah dengan sebenar-
benarnya ketaatan.” 
Mujahid berkata, “Takwa kepada Allah artinya, Allah harus ditaati dan pantang 
dimaksiati, selalu diingat dan tidak dilupakan, disyukuri dan tidak dikufuri.” 
Ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Maka inilah hakikat 
takwa dari makna takwa, selain pertama dan kedua. Allah berfirman yang artinya: 
“Barangsiapa yang mentaati Allah dan rasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa 
kepadaNya maka mereka itulah orang yang beruntung”. (An-Nur: 52). 

Sidang Jum’at yang berbahagia .. 
Para mufassir juga berkata, bahwa takwa mempunyai tiga kedudukan: 
1. Memelihara dan menjaga dari perbuatan syirik 
2. Memelihara dan menjaga dari perbuatan bid’ah 
3. Memelihara dan menjaga dari perbuatan maksiat. 
Sehingga seorang disebut muttaqin, selalu berusaha sungguh-sungguh berada dalam 
keadaan taat secara menyeluruh, baik dalam perkara wajib, nawafil (sunnah), 
meninggalkan kemaksiatan berupa dosa besar dan kecil. Serta meninggalkan yang 
tidak bermanfaat karena khawatir terjerumus ke dalam dosa, itulah cakupan takwa 
sebagaimana dimengerti oleh salafush shalih. 

Sidang Jum’at yang berbahagia. 
Apa yang kita dapatkan bila bertakwa kepada Allah? 
Allah Ta’ala menjanjikan kepada kita, akan berada dalam kebahagiaan hidup didunia 
dan akhirat. Di antara janji Allah yang merupakan buah dari takwa adalah 
memberikan jalan keluar dan mendatangkan rizki. Allah Ta’ala berfirman: 
“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia mengadakan baginya jalan 
keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya.” (At-Thalaq: 
2-3). 

Mengadakan jalan keluar artinya menyelamatkannya dari setiap kesulitan di dunia dan 
akherat. Ibnu ‘Uyainah berkata itu artinya, ia mendapat keberkahan dalam rizkinya. 
Dan Abu Sa’id Al-Khudri berkata: Barangsiapa berlepas dari kuatnya kesulitan 
dengan kembali kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dari beban 
yang ia pikul. “ (Jami Ahkamiil Qur’an, VIII: 6638-3369, secara ringkas) Dan balasan 
bagi mereka di akhirat yang jelas adalah akan mewarisi tempat yang merupakan 
dambaan setiap insan yaitu Surga dengan segala kenikmatannya. Allah Ta’ala 
berfirman: 

“Itulah Surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu 
bertakwa” (Maryam: 63). 
Demikianlah kita sebagai hamba Allah, sudah semestinya dalam menghadapi bulan 
Muharam ini dengan bertafakkur, sudah sejauh mana persiapan kita menghadapi 
kehidupan yang abadi tersebut. Yang terkadang kita begitu bersemangat dan penuh 



antusias menggapai kehidupan yang fana ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi 
kita semua. Amiin. 

َحِكْيِم، َوتـََقَبلَّ بَاَرَك اهللاُ ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكْم . نِّْي َوِمْنُكْم ِتَالَوتَُه، ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ اهللاُ مِ 

 .ُفْوُر الرَِّحْيمُ َفاْستَـْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو اْلغَ . َوِلَسائِِر اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 

Khutbah Kedua 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
ْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد أَ . 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. اَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن ءَ : تـََعاَلى

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

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

ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواِت، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اغْ . َمِجْيدٌ  ِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

اْرزُقْـَنا اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحق）ا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطالً وَ . َسِمْيٌع َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَواتِ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ . اْجِتَنابَهُ  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا . رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

زَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلعِ . َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما
  .اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 

 َوَأِقِم الصََّالةَ . َوَصلَّى اهللاُ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

 


