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Gaya Hidup Islami Dan Gaya Hidup Jahili 

Oleh: Surahmat (Yogyakarta)  

َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه الَ َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه . ْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ اَْلحَ 
َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسْوِلَك، اَلنَِّبيِّ ْاألُمِّيِّ . َوَرُسْولُهُ 
 َأمَّا بـَْعُد؛. َأْجَمِعْينَ 

قَاَل اهللاُ تـََعاَلى ِفي اْلُقْرآِن . فـََيا َأيـَُّها اْلُمْسِلُمْوَن، ِاتـَُّقوا اهللاَ َما اْسَتَطْعُتْم، َواتـَُّقوا اهللاَ َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحْونَ 
  { : اْلَكرِْيِم،

Hadirin jamaah Jum’at yang berbahagia rahimakumullah 

      Ada dua hal yang umumnya dicari oleh manusia dalam hidup ini. 
Yang pertama ialah kebaikan (al-khair), dan yang kedua ialah 
kebahagiaan (as-sa’adah). Hanya saja masing-masing orang 
mempunyai pandangan yang berbeda ketika memahami hakikat 
keduanya. Perbedaan inilah yang mendasari munculnya bermacam 
ragam gaya hidup manusia. 

         Dalam pandangan Islam gaya hidup tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua 
golongan, yaitu: 1) gaya hidup Islami, dan 2) gaya hidup jahili. 

         Gaya hidup Islami mempunyai landasan yang mutlak dan kuat, yaitu Tauhid. Inilah 
gaya hidup orang yang beriman. Adapun gaya hidup jahili, landasannya bersifat relatif 
dan rapuh, yaitu syirik. Inilah gaya hidup orang kafir. 

         Setiap Muslim sudah menjadi keharusan baginya untuk memilih gaya hidup Islami 
dalam menjalani hidup dan kehidupan-nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah berikut 
ini: 

Artinya: Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku 
mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku 
tiada termasuk orang-orang yang musyrik”. (QS. Yusuf: 108). 



            Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa bergaya hidup Islami hukumnya wajib 
atas setiap Muslim, dan gaya hidup jahili adalah haram baginya. Hanya saja dalam 
kenyataan justru membuat kita sangat prihatin dan sangat menyesal, sebab justru gaya 
hidup jahili (yang diharamkan) itulah yang melingkupi sebagian besar umat Islam. 
Fenomena ini persis seperti yang pernah disinyalir oleh Rasulullah Shallallaahu alaihi wa 
Salam . Beliau bersabda: 

ًرا ِبِشْبٍر َوِذرَاًعا ِبِذرَاعٍ  َلَها ِشبـْ يَا َرُسْوَل اِهللا،  : َفِقْيلَ . الَ تـَُقْوُم السَّاَعُة َحتَّى تَْأُخَذ ُأمَِّتْي بَِأْخِذ اْلُقُرْوِن قـَبـْ
 ).ه البخاري عن أبي هريرة، صحيحروا. (َوَمِن النَّاُس ِإالَّ ُأولَـِئكَ : فـََقالَ . َكَفاِرَس َوالرُّْومِ 

        Artinya: “Tidak akan terjadi kiamat sebelum umatku mengikuti jejak umat 
beberapa abad sebelumnya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta”. Ada 
orang yang bertanya, “Ya Rasulullah, mengikuti orang Persia dan Romawi?” Jawab 
Beliau, “Siapa lagi kalau bukan mereka?” (HR. Al-Bukhari dari Abu Hurairah z, 
shahih). 

ًرا ِبِشْبٍر َوِذرَاًعا ِبِذرَاٍع َحتَّى َلْو َدَخُلْوا ُجْحَر َضبٍّ تَِبْعتُ  َلُكْم ِشبـْ : قـُْلَنا. ُمْوُهمْ لََتتَِّبَعنَّ َسَنَن َمْن َكاَن قـَبـْ
 ).رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري، صحيح. (َفَمنْ : قَالَ . َل اِهللا، اَْليَـُهْوُد َوالنََّصاَرىيَا َرُسوْ 

         Artinya: “Sesungguhnya kamu akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum 
kamu, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, bahkan kalau mereka masuk 
ke lubang biawak, niscaya kamu mengikuti mereka”. Kami bertanya,”Ya Rasulullah, 
orang Yahudi dan Nasrani?” Jawab Nabi, “Siapa lagi?” (HR. Al-Bukhari dari Abu 
Sa’id Al-Khudri z, shahih). 

Hadirin jamaah Jum’at rahimakumullah. 
            Hadits tersebut menggambarkan suatu zaman di mana sebagian besar umat Islam 
telah kehilangan kepribadian Islamnya karena jiwa mere-ka telah terisi oleh jenis 
kepribadian yang lain. Mereka kehilangan gaya hidup yang hakiki karena telah 
mengadopsi gaya hidup jenis lain. Kiranya tak ada kehilangan yang patut ditangisi selain 
dari kehilangan kepribadian dan gaya hidup Islami. Sebab apalah artinya mengaku 
sebagai orang Islam kalau gaya hidup tak lagi Islami malah persis seperti orang kafir? 
Inilah bencana kepribadian yang paling besar. 

Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

ُهمْ   ).رواه أبو داود وأحمد عن ابن عباس. (َمْن َتَشبََّه بَِقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ

         Artinya: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan 
mereka” (HR. Abu Dawud dan Ahmad, dari Ibnu Abbas Radhiallaahu anhu hasan). 
            Menurut hadits tersebut orang yang gaya hidupnya menyerupai umat yang lain 
(tasyabbuh) hakikatnya telah menjadi seperti mereka. Lalu dalam hal apakah tasyabbuh 
itu? 



         Al-Munawi berkata: “Menyerupai suatu kaum artinya secara lahir berpakaian seperti 
pakaian mereka, berlaku/ berbuat mengikuti gaya mereka dalam pakaian dan adat istiadat 
mereka”. 

         Tentu saja lingkup pembicaraan tentang tasyabbuh itu masih cukup luas, namun 
dalam kesempatan yang singkat ini, tetap mewajibkan diri kita agar memprihatinkan 
kondisi umat kita saat ini. 

Hadirin jamaah Jum’at rahimakumullah 
            Satu di antara berbagai bentuk tasyabbuh yang sudah membudaya dan mengakar 
di masyarakat kita adalah pakaian Muslimah. Mungkin kita boleh bersenang hati bila 
melihat berbagai mode busana Muslimah telah mulai bersaing dengan mode-mode 
busana jahiliyah. Hanya saja masih sering kita menjumpai busana Muslimah yang tidak 
memenuhi standar seperti yang dikehendaki syari’at. Busana-busana itu masih 
mengadopsi mode ekspose aurat sebagai ciri pakaian jahiliyah. Adapun yang lebih 
memprihatinkan lagi adalah busana wanita kita pada umumnya, yang mayoritas beragama 
Islam ini, nyaris tak kita jumpai mode pakaian umum tersebut yang tidak mengekspose 
aurat. Kalau tidak memper-tontonkan aurat karena terbuka, maka ekspose itu dengan 
menonjolkan keketatan pakaian. Bahkan malah ada yang lengkap dengan dua bentuk 
itu; mempertontonkan dan menonjolkan aurat. Belum lagi kejahilan ini secara 
otomatis dilengkapi dengan tingkah laku yang -kata mereka- selaras dengan mode 
pakaian itu. Na’udzubillahi min dzalik. 

         Hadirin, marilah kita takut pada ancaman akhirat dalam masalah ini. Tentu kita tidak 
ingin ada dari keluarga kita yang disiksa di Neraka. Ingatlah, Rasulullah Shallallaahu 
alaihi wa Salam pernah bersabda: 

َفاِن ِمْن َأْهِل النَّاِر َلْم َأَرُهَما؛ قـَْوٌم َمَعُهْم ِسَياٌط َكَأْذنَاِب اْلبَـَقِر َيْضرِبـُْوَن ِبَها النَّاَس، َونِ  َساٌء َكاِسَياٌت ِصنـْ
 َيِجْدَن رِْيَحَها، َوِإنَّ َعارِيَاٌت ُمِمْيَالٌت َماِئَالٌت ُرُؤْوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة الَ يَْدُخْلَن اْلَجنََّة َوالَ 

َرِة َكَذا وََكَذا  ).رواه مسلم عن أبي هريرة، صحيح. (رِْيَحَها لَتـُْوَجُد ِمْن َمِسيـْ

         Artinya: “Dua golongan ahli Neraka yang aku belum melihat mereka (di masaku 
ini) yaitu suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, mereka memukuli 
manusia dengan cambuk itu. (Yang kedua ialah) kaum wanita yang berpakaian (tapi 
kenyataan-nya) telanjang (karena mengekspose aurat), jalannya berlenggak-lenggok 
(berpenampilan menggoda), kepala mereka seolah-olah punuk unta yang bergoyang. 
Mereka itu tak akan masuk Surga bahkan tak mendapatkan baunya, padahal baunya 
Surga itu tercium dari jarak sedemikian jauh”. (HR. Muslim, dari Abu Hurairah z, 
shahih). 
            Jika tasyabbuh dari aspek busana wanita saja sudah sangat memporak-porandakan 
kepribadian umat, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tinggal diam. Sebab di luar sana 
sudah nyaris seluruh aspek kehidupan umat bertasyabbuh kepada orang-orang kafir yang 
jelas-jelas bergaya hidup jahili. 

Nah, hadirin rahimakumullah 



            Sebagai penutup khutbah ini saya mengajak kepada kita semua untuk 
memperhatikan, merenungi dan mentaati sebuah firman Allah yang artinya: 

         ” Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. 
(QS. At-Tahrim: 6). 

  

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

  

Khutbah Kedua 

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

ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوْ  قَاَل . لُُه َصلَّى اهللاُ َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ
َمن وَ {: قَاَل تـََعاَلى. يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : تـََعاَلى

 }َوَمن يـَتَِّق اهللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا

، ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّ {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـََقالَ  ْوَن َعَلى النَِّبيِّ
  .}يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما

 َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَّكَ 
ِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َوبَا. َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْموَ . َمِجْيدٌ  اِت، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

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

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

  .َوَأِقِم الصََّالةَ . َعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوَصلَّى اهللاُ َعَلى ُمَحمٍَّد وَ 
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َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوَأْشَهُد َأْن . اَْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن، َأْحَمُدُه ُسْبَحانَُه َوَأْشُكُرُه َوَأتـُْوُب ِإلَْيِه َوَأْستَـْغِفُرهُ 
َرٍة فَاْسَتَجاَب ِلَدْعَوتِِه الرَّاِشُدْونَ  ، َفَصَلَواُت َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه، َدَعا ِإَلى اِهللا َعَلى َبِصيـْ

ْينِ   .اِهللا َوَسَالُمُه َعَلْيِه َوَعَلى َمْن تَِبَعُه بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ

  .يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : َعاَلىقَاَل تَـ 

Amma ba’du. 

Kaum Muslimin para hamba Allah yang berbahagia! 

         Ketahuilah hadirin sekalian bahwa agama Islam pada asalnya sama seperti agama 
samawiyah lainnya yang diturunkan Allah, dengannya Allah mengutus para Rasul; yaitu agama 
yang dibangun di atas dasar ittiba’ (mengikuti) dan kepatuhan pada apa yang disampaikan Allah 
dan RasulNya. Sebab sebuah ajaran tidak dapat disebut Ad-Dien kecuali bila di dalamnya ada 
kepatuhan pada Allah Subhannahu wa Ta'ala  dan ittiba’ pada apa yang diserukan oleh 
RasulNya. 

         Dan sebaik-baik petunjuk yang harus ditempuh oleh orang –orang yang mengharapkan 
kejayaan, sebaik-baik jalan yang mesti dilalui oleh orang-orang shaleh adalah: petunjuk dan jalan 
yang digariskan oleh Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam kepada umatnya. Tidak ada lagi 
pertunjuk yang lebih baik dari pada petunjuk beliau. Tidak ada lagi jalan hidup yang lebih lurus 
selain dari pada jalan hidup yang beliau tempuh. 

         ” Dan (hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (hukum) Allah, bagi orang-orang yang 
yakin.” (Al-Maidah: 50) 

         Namun ternyata iblis -la’natullah ‘alaihi- tidak pernah berhenti menyesatkan anak cucu 
Adam. Dengan berbagai cara tipu muslihat ia mencoba memalingkan mereka dari cahaya ilmu 
lalu membiarkan mereka tersesat dan kebingungan dalam gelapnya kebodohan. Dari situlah iblis 
kemudian memasukkan hal-hal yang secara lahiriah adalah perbuatan baik/amal shaleh ke dalam 
agama namun sebenarnya ia tidak pernah dituntunkan Allah dan RasulNya. Muncullah berbagai 
keyakinan dan amalan yang tidak pernah diajarkan Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam 
Lahirlah i’tiqad dan perbuatan yang tak pernah dikenal oleh generasi terbaik ummat ini; generasi 
As-Salafus shalih ridlwanullah ‘alaihim, Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

ًرا، فـََعَلْيُكْم ِبُسنَِّتْي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء الرَّاِشِدْيَن  ِديـِّْيَن، اْلَمهْ ِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم َفَسيَـَرى اْخِتَالفًا َكِثيـْ
َها بِالنـََّواِجِذ، َوِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت ْاألُُمْوِر، فَِإنَّ ُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلةٌ   .َعضُّْوا َعَليـْ



         ” Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di antara kalian maka ia akan melihat 
perselisihan yang banyak, (maka saat itu) ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa’ Ar-
rasyiddin yang mendapatkan hidayah, gigitlah (sunnah)dengan gigi-gigi geraham (berpegang 
teguh), dan jauhilah perkara-perkara yang dibuat-buat (dalam agama), karena setiap bid’ah 
itu sesat.” (HR. Abu Dawud dan At-Tarmidzi ia katakan hadits hasan shahih) 

         Yang dimaksud dengan bid’ah adalah segala perkara yang dibuat-buat dalam agama yang 
sama sekali tidak memiliki dasar dalam syari’ah . Dan barangsiapa yang mencoba melakukan hal 
ini, maka ia akan masuk dalam ancaman Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam : 

 .َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمرِنَا َهَذا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ 

         ” Barangsiapa yang membuat-buat hal baru dalam urusan (agama) kami, apa-apa yang 
tidak ada keterangan darinya maka ia itu tertolak.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

         Dan riwayat Muslim yang lain, beliau bersabda: 

 .َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌّ 

         ” Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak dilandasi/sesuai dengan 
keterangan kami, maka ia itu tertolak.” 

Para hamba Allah yang berbahagia. 

         Hadits yang baru saja kita simak ini merupakan dasar terpenting dalam ajaran Islam. Hadits 
ini merupakan standar yang harus digunakan untuk mengukur dan menilai sebuah amalan 
secara lahiriah, sehingga -berdasarkan hadits ini- amalan apapun dilemparkan kembali kepada 
pelakunya. Sehingga berdasarkan hadits ini pula perbuatan apa pun yang diada-adakan dalam 
Islam bila tidak diizinkan oleh Allah dan RasulNya, maka tidaklah boleh dikerjakan; 
bagaimanapun baik dan bergunanya menurut akal kita. Imam Nawawy menjelaskan bahwa hadits 
yang mulia ini adalah salah satu hadits penting yang harus dihafal dan digunakan untuk 
membantah dan membatalkan segala bentuk kemungkaran dalam Islam. 

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah! 

          Sesungguhnya perilaku bid’ah dan segala perilaku yang mengarah pada penambahan 
terhadap ajaran Islam adalah tindakan kejahatan yang amat sangat nyata. Bila kejahatan bid’ah ini 
dilakukan maka “kejahatan-kejahatan” lain yang akan muncul, di antaranya: 

         Perilaku bid’ah menunjukkan bahwa pelakunya telah berprasanga buruk 
(suudhan)terhadap Allah Subhannahu wa Ta'ala dan RasulNya yang telah menetapkan risalah 
Islam, karena pelaku bid’ah telah menganggap bahwa agama ini belumlah sempurna sehingga 
perlu diberikan ajaran-ajaran tambahan agar lebih sempurna. Itulah sebabnya Imam Malik bin 
Anas rahimahullah pernah berkata: “Barangsiapa yang membuat-buat sebuah bid’ah dalam Islam 
yang ia anggap baik, maka sungguh ia telah menuduh Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam 
telah mengkhianati risalah yang diturunkan Allah padaNya, karena Allah berfirman: 

         ” Pada hari ini telah Kusempurnakan buat kalian dien kalian, dan telah kucukupkan atas 
kalian nikmatKu, dan telah Aku relakan Islam sebagai agama kalian.” (QS. Al-Maidah:3) 

         Oleh karena itu, apapun yang pada saat itu tidak temasuk dalam Ad-Dien maka hari inipun ia 
tak dapat dijadikan (sebagai bagian) Ad-Dien. 

         Disamping itu, berdasarkan point pertama maka dampak negatif lain dari perilaku bid’ah 
adalah bahwa hal ini akan mengotori dan menodai keindahan syari’ah Islam yang suci dan telah 
disempurnakan oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala . Perbuatan ini akan memberikan kesan bahwa 
Islam tidaklah pantas menjadi pedoman hidup karena ternyata  belum sempurna. 



         Perbuatan bid’ah juga akan mengakibatkan terhapusnya dan hilangnya syi’ar-syi’ar As 
Sunnah dalam kehidupan umat Islam. Hal ini disebabkan tidak ada satupun bid’ah yang muncul 
dan menyebar melainkan sebuah sunnah akan mati bersamanya, sebab pada dasarnya bid’ah itu 
tidak akan muncul kecuali bila As-Sunnah telah ditinggalkan. Sahabat Nabi yang mulia, Ibnu 
Abbas Rahimahullaah pernah menyinggung hal ini dengan mengatakan: 

 .ا ِفْيِه ُسنًَّة َحتَّى َتْحَيا اْلِبْدَعُة َوَتُمْوَت السُّنَّةُ َما َأَتى َعَلى النَّاِس َعاٌم ِإالَّ َأْحَدثـُْوا ِفْيِه ِبْدَعًة َوَأَماتـُوْ 

         ” Tidaklah datang suatu tahun kepada ummat manusia kecuali mereka membuat-buat sebuah 
bid’ah di dalamnya dan mematikan As-Sunnah, hingga hiduplah bid’ah dan matilah As-Sunnah.” 

          Tersebarnya bid’ah juga akan menghalangi kaum Muslimin untuk memahami ajaran-ajaran 
agama mereka yang shahih dan murni. Hal ini tidaklah mengherankan, karena ketika mereka 
melakukan bid’ah tersebut maka saat itu mereka tidak memandangnya sebagai sesuatu yang salah, 
mereka justru meyakininya sebagai sesuatu yang benar dan termasuk dalam ajaran Islam. Hingga 
tepatlah kiranya apa yang dinyatakan oleh Imam Sufyan Ats Tsaury: 

َها. اَْلِبْدَعُة َأَحبُّ ِإَلى ِإبِْلْيَس ِمَن اْلَمْعِصَيةِ  َها َواْلِبْدَعُة َال يـَُتاُب ِمنـْ  .اَْلَمْعِصَيُة يـَُتاُب ِمنـْ

         ” Bid’ah itu lebih disenangi oleh syaitan dari pada perbuatan maksiat, karena perbuatan 
maksiat itu (pelakunya) dapat bertaubat (karena bagaimanapun ia meyakini bahwa perbuatannya 
adalah dosa) sedangkan bid’ah (pelakunya) sulit untuk bertaubat (karena ia melakukannya 
dengan keyakinan hal itu termasuk ajaran agama, bukan dosa). 

Hadirin yang dimuliakan oleh Allah! 

         Dengan demikian jelaslah sudah bahwa perbuatan bid’ah adalah tindak kejahatan yang 
sangat nyata terhadap syari’at Islam yang suci dan telah disempurnakan oleh Allah. Dan tidak ada 
jalan lain untuk membasmi hal tersebut kecuali dengan mendalami dan melaksanakan sunnah 
Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam  , tidak ada penyelesaian lain kecuali dengan 
mengembalikan semua perkara kepada hukum Allah dan RasulNya. 

         ” Dan bahwa (yang kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah ia, dan 
janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu 
dari jalanNya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa.” (Al-
An’am: 153) 

         Bid’ah adalah gelombang taufan yang dapat menenggelam-kan siapapun, dan As-Sunnah 
yang shahihah adalah “bahtera Nuh”; siapapun yang mengendarainya akan selamat dan siapa yang 
meninggalkannya akan tenggelam. 

Kaum Muslimin, para hamba Allah yang berbahagia! 

         Setiap jalan selain jalan Allah disitu terdapat syetan yang akan selalu mengajak dan 
menanamkan rasa cinta kepada perilaku bid’ah lalu perlahan-lahan menjauhkan kita dari As-
Sunnah. Ini adalah salah satu langkah syetan dimana secara bertahap ia membisikkan syubhat-
syubhat itu ke dalam amal nyata; baik dengan mengurangi atau menambah i’itiqad maupun 
amalan yang tak pernah dituntunkan oleh Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam. Sangat 
banyak kaum Muslimin yang jatuh dan menjadi korban; syetanpun telah memperoleh 
kemenangan “peperangan” ini dalam banyak kesempatan; baik ketika seorang hamba 
meyakini i’tiqad tertentu yang menyelisihi Al-Qur’an dan As-Sunnah atau ketika seorang hamba 
mengerjakan amalan ibadah tertentu yang tidak pernah digariskan dalam risalah Al-Islam. 

         Namun Ahlus Sunnah wal Jama’ah satu-satunya golongan yang selamat dan satu-satunya 
kelompok yang akan dimenangkan Allah telah menetapkan Kitabullah dan Sunnah RasulNya ke 
dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. 



Nasihat Allah dan Rasulnya telah tersimpan abadi dalam jiwa-jiwa mereka. Allah Yang 
Maha Bijaksana telah menanamkan dalam hati mereka keyakinan akan kesempurnaan Ad-Dien 
ini, bahwa kebahagiaan dan ketenangan yang hakiki hanyalah dicapai bila berpegang teguh 
kepada Wahyu Allah dan Sunnah RasulNya, sebab apapun selain keduanya adalah kesesatan dan 
kebinasaan! Sebab segala kebaikan terdapat dalam ittiba’ kepada kaum salaf dan segala keburukan 
terdapat dalam perilaku bid’ah kaum Khalaf! 

Hadirin yang berbahagia dan dirahmati Allah! 

         Akhirnya, saya kembali mengulang wasiat untuk selalu bertaqwa kepada Allah Subhannahu 
wa Ta'ala. Waspadailah segala perilaku bid’ah, yang kecil maupun yang besar dalam Ad-Dien ini 
karena ia akan menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengerjakanya hingga hari 
Kiamat. Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

َقُص ِمْن   .َأْوزَارِِهْم َشْيًئاَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسيَِّئًة َكاَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِبَها ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمِة الَ يـُنـْ

         ” Barangsiapa yang mempelopori perbuatan buruk maka ia akan menanggung dosanya dan 
dosa orang-orang yang mengerjakannya hingga hari qiamah tanpa dikurangi dari dosa-dosa 
mereka sedikitpun.” (HR. Muslim) 

         Hendaklah setiap Muslim yang merasa takut kepada Rabb-nya, selalu memperhatikan 
perbuatan dan amalnya, akan kemanakah kakinya melangkah? Karena boleh jadi ia 
meletakkan kakinya dijalan yang salah tanpa disadari. 

           Marilah kita menanamkan tekad sebesar-besarnya untuk mengkaji, mendalami, 
melaksanakan dan menda’wakan As-Sunnah disetiap lapangan kehidupan kita, agar tidak ada lagi 
bid’ah-bid’ah yang menodai kehidupan kita, sehingga menghalangi kaum Muslimin untuk meraih 
kejayaannya. Insya’ Allah. 

  

َأقـُْوُل . ِكْيمِ حَ بَاَرَك اُهللا ِ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 َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد . ُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ يـَْهِدِه ا

َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحابِِه َوَسلََّم َتسْ  ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ قَاَل . ِلْيًما َكِثيـْ
َوَمن {: قَاَل تـََعاَلى. يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : تـََعاَلى

ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ . }ُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًراَوَمن يـَتَِّق اَهللا يَُكفِّْر َعنْ {: َوقَالَ } يـَتَِّق اَهللا َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا
، يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن {: اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـََقالَ  ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ

 .}ُمْوا َتْسِلْيًماَءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلِّ 



 َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَّكَ 
ى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعلَ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ . َمِجْيدٌ  ، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

رَبـََّنا آتَِنا ِفي . َباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقaا َواْرزُقْـَنا اتـِّ . َسِمْيٌع َقرِْيبٌ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن . الدُّ

ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ . ِإَماًما َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقينَ 
  . اْلَعاَلِمْينَ 

  َوَأِقِم الصََّالةَ . َوَصلَّى اهللاُ َ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 َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه . الَ َهاِدَي َلهُ يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه فَ 

قَاَل . يَا َأيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

يَا َأيـَُّها : قَاَل تـََعاَلى. الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ : 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 . َواتـَُّقوا اهللاَ الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اهللاَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًبا

ُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوبَ . َ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 . وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة وَُكلَّ َضَالَلٍة ِفى النَّارِ  األُُموِر ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعةٌ 

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

Ada gelombang dahsyat yang menimpa ummat Islam sedunia, yaitu gelombang 
budaya jahiliyah yang merusak akhlaq dan aqidah manusia yang disebarkan lewat televisi 
dan media lainnya. Gelombang itu pada hakekatnya lebih ganas dibanding senjata-senjata 
nuklir yang sering dipersoalkan secara internasional. Hanya saja gelombang dahsyat itu 
karena sasarannya merusak akhlaq dan aqidah, sedang yang paling menjunjung tinggi 
akhlaq dan aqidah itu adalah Islam, maka yang paling prihatin dan menjadi sasaran adalah 
ummat Islam. Hingga, sekalipun gelombang dahsyat itu telah melanda seluruh dunia, 
namun pembicaraan hanya sampai pada tarap keluhan para ulama dan Muslimin yang 
teguh imannya, serta sebagian ilmuwan yang obyektif.  

Gelombang dahsyat itu tak lain adalah budaya jahiliyah yang disebarkan lewat 
aneka media massa, terutama televisi, VCD/ CD, radio, majalah, tabloid, koran,dan buku-
buku yang merusak akhlak.  

Dunia Islam seakan menangis menghadapi gelombang dahhsyat itu. Bukan hanya 
di Indonesia, namun di negara-negara lain pun dilanda gelombang dahsyat yang amat 
merusak ini.  

Di antara pengaruh negatif televisi adalah membangkitkan naluri kebinatangan 
secara dini... dan dampak dari itu semua adalah merosotnya akhlak dan kesalahan yang 
sangat mengerikan yang dirancang untuk menabrak norma-norma masyarakat. Ada 
sejumlah contoh bagi kita dari pengkajian Charterz (seorang peneliti) yang berharga 
dalam masalah ini di antaranya ia berkata: “Sesungguhnya pembangkitan syahwat dan 
penayangan gambar-gambar porno, dan visualisasi (penampakan gambar) trik-trik porno, 
di mana sang bintang film menanamkan rasa senang dan membangkitkan syahwat bagi 
para penonton dengan cara yang sangat fulqar  bagi kalangan anak-anak dan remaja itu 
amat sangat berbahaya.” 

Peneliti ini telah mengadakan statistik kumpulan film-film yang ditayangkan 
untuk anak-anak sedunia, ia mendapatkan bahwa: 

· 29,6% film anak-anak bertemakan seks  
· 27,4% film anak-anak tentang menanggulangi kejahatan  
· 15% film anak-anak berkisar sekitar percintaan dalam arti syahwat buka-bukaan.  

Terdapat pula film-film yang menampilkan kekerasan yang menganjurkan untuk 
balas dendam, memaksa, dan brutal. 

Hal itu dikuatkan oleh sarjana-sarjana psikologi bahwa berlebihan dalam 
menonton program-program televisi dan film mengakibatkan kegoncangan jiwa dan 



cenderung kepada sifat dendam dan merasa puas dengan nilai-nilai yang menyimpang. 
(Thibah Al-Yahya, Bashmat ‘alaa waladi/ tanda-tanda atas anakku, Darul Wathan, 
Riyadh, cetakan II, 1412H, hal 28). 

Jangkauan lebih luas 

Apa yang dikemukakan oleh peneliti beberapa tahun lalu itu ternyata tidak 
menjadi peringatan bagi para perusak akhlaq dan aqidah. Justru mereka tetap 
menggencarkan program-programnya dengan lebih dahsyat lagi dan lebih meluas lagi 
jangkauannya, melalui produksi VCD dan CD yang ditonton oleh masyarakat, dari anak-
anak sampai kakek- nenek, di rumah masing-masing. Gambar-gambar yang merusak 
agama itu bisa disewa di pinggir-pinggir jalan atau dibeli di kaki lima dengan harga 
murah. Video dan komputer/ CD telah menjadi sarana penyaluran budaya kaum jahili 
untuk merusak akhlaq dan aqidah ummat Islam. Belum lagi situs-situs porno di internet. 

Budaya jahiliyah itu jelas akan menjerumuskan manusia ke neraka. Sedangkan 
Allah Subhannahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar menjaga diri dan keluarga dari api 
Neraka. Firman Allah:  

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
Neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat 
yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS 
At-Tahriim: 6). 

Sirkulasi perusakan akhlaq dan aqidah 

Dengan ramainya lalulintas tayangan yang merusak aqidah dan akhlaq lewat 
berbagai jalur itu penduduk dunia -dalam pembicaraan ini ummat Islam-- dikeroyok oleh 
syetan-syetan perusak akhlaq dan aqidah dengan aneka bentuk. Dalam bentuk gambar-
gambar budaya jahiliyah, di antaranya disodorkan lewat televisi, film-film di VCD, CD, 
bioskop, gambar-gambar cetak berupa foto, buku, majalah, tabloid dsb. Bacaan dan cerita 
pun demikian. 

Tayangan, gambar, suara, dan bacaan yang merusak aqidah dan akhlaq itu telah 
mengeroyok Muslimin, kemudian dipraktekkan langsung oleh perusak-perusak aqidah 
dan akhlaq dalam bentuk diri pribadi, yaitu perilaku. Lalu masyarakatpun meniru dan 
mempraktekkannya. Sehingga praktek dalam kehidupan sehari-hari yang sudah 
menyimpang dari akhlaq dan aqidah yang benar itupun mengepung ummat Islam.  

Dari sisi lain, praktek tiruan dari pribadi-pribadi pendukung kemaksiatan itupun 
diprogramkan pula untuk dipompakan kepada masyarakat dengan aneka cara, ada yang 
dengan paksa, misalnya menyeragami para wanita penjaga toko dengan pakaian ala 
jahiliyah. Sehingga, ummat Islam didesak dengan aneka budaya yang merusak aqidah 
dan akhlaq, dari yang sifatnya tontonan sampai praktek paksaan. 

Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam  memperingatkan agar ummat 
Islam tidak mematuhi suruhan siapapun yang bertentangan dengan aturan Allah swt. 
Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam Bersabda: 



 ).20191  رواه أحمد في مسنده. (الَ طَاَعَة ِلَمْخُلْوٍق ِفْي َمْعِصَيِة اِهللا تـََباَرَك َوتـََعاَلى

“Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam maksiat pada Allah Tabaraka wa 
Ta’ala.” ( Hadits Riwayat Ahmad, dalam Musnadnya nomor 20191). 

Sikap Ummat Islam 

Masyarakat Muslim pun beraneka ragam dalam menghadapi kepungan 
gelombang dahsyat itu. Golongan pertama, prihatin dengan bersuara lantang di masjid-
masjid, di majlis-majlis ta’lim dan pengajian, di tempat-tempat pendidikan, dan di rumah 
masing-masing. Mereka melarang anak-anaknya menonton televisi karena hampir tidak 
diperoleh manfaat darinya, bahkan lebih besar madharatnya. Mereka merasakan kesulitan 
dalam mendidikkan anak-anaknya. Kemungkinan, tinggal sebagian pesantrenlah yang 
relatif lebih aman dibanding pendidikan umum yang lingkungannya sudah tercemar 
akhlaq buruk. 

Ummat Islam adalah golongan pertama yang ingin mempertahan-kan aqidah dan 
akhlaq anak-anaknya itu, di bumi zaman sekarang ini ibarat orang yang sedang dalam 
keadaan menghindar dari serangan musuh. Harus mencari tempat perlindungan yang 
sekira-nya aman dari aneka “peluru” yang ditembakkan. Sungguh! 

Golongan kedua, Ummat Islam yang biasa-biasa saja sikapnya. Diam-diam 
masyarakat Muslim yang awam itu justru menikmati aneka tayangan yang sebenarnya 
merusak akhlaq dan aqidah mereka dengan senang hati. Mereka beranggapan, apa-apa 
yang ditayangkan itu sudah lewat sensor, sudah ada yang bertanggung jawab, berarti 
boleh-boleh saja. Sehingga mereka tidak merasa risih apalagi bersalah. Hingga mereka 
justru mempersiap-kan aneka makanan kecil untuk dinikmati sambil menonton tayangan-
tayangan yang merusak namun dianggap nikmat itu. Sehingga mereka pun terbentuk 
jiwanya menjadi penggemar tayangan-tayangan itu, dan ingin mempraktekkannya dalam 
kehidupan. Tanpa disarari mereka secara bersama-sama dengan yang lain telah jauh dari 
agamanya. 

Golongan ketiga, masyarakat yang juga mengaku Islam, tapi lebih buruk dari 
sikap orang awam tersebut di atas. Mereka berangan-angan, betapa nikmatnya kalau 
anak-anaknya menjadi pelaku-pelaku yang ditayangkan itu. Entah itu hanya jadi penjoget 
di belakang penyanyi (namanya penjoget latar), atau berperan apa saja, yang penting bisa 
tampil. Syukur-syukur bisa jadi bintang top yang mendapat bayaran besar. Mereka tidak 
lagi memikir tentang akhlaq, apalagi aqidah. Yang penting adalah hidup senang, banyak 
duit, dan serba mewah, kalau bisa agar terkenal. Untuk mencapai ke “derajat” itu, mereka 
berani mengorbankan segalanya termasuk apa yang dimiliki anaknya. Na’udzubillaah. Ini 
sudah bukan rahasia lagi bagi orang yang tahu tentang itu. Na’udzu billah tsumma 
na’udzu billah. 

Golongan pertama yang ingin mempertahankan akhlaq dan aqidah itu dibanding 
dengan golongan yang ketiga yang berangan-angan agar anaknya ataupun dirinya jadi 
perusak akhlaq dan aqidah, boleh jadi seimbang jumlahnya. Lantas, golongan ketiga --
yang ingin jadi pelaku perusak akhlaq dan aqidah itu-- digabung dengan golongan kedua 
yang merasa nikmat dengan adanya tayangan maksiat, maka terkumpullah jumlah 



mayoritas. Hingga Muslimin yang mempertahankan akhlaq dan aqidah justru menjadi 
minoritas. 

Itu kenyataan. Buktinya, kini masyarakat jauh lebih meng-unggulkan pelawak 
daripada ulama’. Lebih menyanjung penyanyi dan penjoget daripada ustadz ataupun 
kiyai. Lebih menghargai bintang film daripada guru ngaji. Dan lebih meniru penjoget 
daripada imam masjid dan khatib. 

Ungkapan ini secara wajar tampak hiperbol, terlalu didramatisir secara akal, tetapi 
justru secara kenyataan adalah nyata. Bahkan, bukan hanya suara ulama’ yang tak 
didengar, namun Kalamullah pun sudah banyak tidak didengar. Sehingga, suara 
penyayi, pelawak, tukang iklan dan sebagainya lebih dihafal oleh masyarakat daripada 
Kalamullah, ayat-ayat Al-Quran. Fa nastaghfirulaahal ‘adhim. 

Tayangan-tayangan televisi dan lainnya telah mengakibatkan berubahnya 
masyarakat secara drastis. Dari berakhlaq mulia dan tinggi menjadi masyarakat tak punya 
filter lagi. Tidak tahu mana yang ma’ruf (baik) dan mana yang munkar (jelek dan 
dilarang). Bahkan dalam praktek sering mengutamakan yang jelek dan terlarang daripada 
yang baik dan diperintahkan oleh Allah SWT. 

Berarti manusia ini telah merubah keadaan dirinya. Ini mengakibatkan dicabutnya 
ni’mat Allah akibat perubahan tingkah manusia itu sendiri, dari baik menjadi tidak baik. 
Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman:  

“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS Ar-Ra’d/ 13:11).  

Mencampur kebaikan dengan kebatilan  

Kenapa masyarakat tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan? Karena 
“guru utama mereka” adalah televisi. Sedang program-program televisi adalah 
menampilkan aneka macam yang campur aduk. Ada aneka macam kebohongan misalnya 
iklan-iklan yang sebenarnya bohong, tak sesuai dengan kenyataan, namun ditayangkan 
terus menerus. Kebohongan ini kemudian dilanjutkan dengan acara tentang ajaran 
kebaikan, nasihat atau pengajian agama. Lalu ditayangkan film-film porno, merusak 
akhlaq, merusak aqidah, dan menganjurkan kesadisan. Lalu ditayangkan aneka macam 
perkataan orang dan berita-berita yang belum tentu mendidik. Sehingga, para penonton 
lebih-lebih anak-anak tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. 
Masyarakat pun demikian. Hal itu berlangsung setiap waktu, sehingga dalam tempo 
sekian tahun, manusia Muslim yang tadinya mampu membedakan yang haq dari yang 
batil, berubah menjadi manusia yang berfaham menghalalkan segala cara, permissive atau 
ibahiyah, apa-apa boleh saja.  

Munculnya masyarakat permissive itu karena adanya penyingkiran secara 
sistimatis terhadap aturan yang normal, yaitu larangan mencampur adukkan antara yang 
haq (benar) dan yang batil. Yang ditayangkan adalah jenis pencampur adukan yang haq 
dan yang batil secara terus menerus, ditayangkan untuk ditonton oleh masyarakat. 
Padahal Allah Subhannahu wa Ta'ala telah melarang pencampur adukan antara yang haq 
dengan yang batil: 



“Dan janganlah kamu campur adukkan yang haq dengan yang batil dan 
janganlah kamu sembunyikan yang haq itu sedang kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 
42). 

Dengan mencampur adukkan antara yang benar dengan yang batil secara terus 
menerus, akibatnya mempengaruhi manusia untuk tidak menegakkan yang haq/ benar 
dan menyingkirkan yang batil. Kemudian berakibat tumbuhnya jiwa yang membolehkan 
kedua-duanya berjalan, akibatnya lagi, membolehkan tegaknya dan merajalelanya 
kebatilan, dan akibatnya pula menumbuhkan jiwa yang berpandangan serba boleh. Dan 
terakhir, tumbuh jiwa yang tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk. Lantas, kalau sudah tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang 
buruk, mana yang haq dan mana yang batil, lantas keimanannya di mana? 

Menipisnya keimanan itulah bencana yang paling parah yang menimpa ummat 
Islam dari proyek besar-besaran dan sistimatis serta terus menerus yang diderakan kepada 
ummat Islam sedunia. Yaitu proyek mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan 
lewat aneka tayangan. Apakah upaya kita untuk membentengi keimanan kita?  

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

Khutbah Kedua  

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  ا، َمْن َئاِت َأْعَمالِنَ ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد . يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحا ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ قَاَل . بِِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ
َوَمن {: قَاَل تـََعاَلى. يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : تـََعاَلى

 }هللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًراَوَمن يـَتَِّق ا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا

، {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـََقالَ  ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
  .}َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا

 َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَّكَ 
َراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبْـ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ . َمِجْيدٌ  ، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

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

ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ . ا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًماَواْجَعْلنَ 
  .اْلَعاَلِمْينَ 



  َوَأِقِم الصََّالةَ . َوَصلَّى اهللاُ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاتِ  َأْعَمالَِنا، َمْن يـَْهِدِه  اَْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
. َأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللا َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ . َهاِدَي َلهُ  اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ 

 َأمَّا بـَْعُد؛. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعْينَ 

  .ى اِهللا، اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ فـََيا ِعَباَد اِهللا، ُأْوِصْيُكْم َونـَْفِسْي بِتَـْقوَ 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Di dalam menjalankan dan menegakkan Islam, kita tinggal mengikuti syari’at yang jelas, 
yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam dalam Al-Qur’an dan 
Sunah Rasul dan dijelaskan oleh para sahabat, tabi’ien, dan tabi’it-tab’ien. Tapi apa yang terjadi 
sekarang? Sebagian orang malah membuat syari’at sendiri, tidak puas dengan syariat yang telah 
disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam. Mereka cenderung untuk 
menyimpang dari syari’at. Ironisnya hal itu justru mereka anggap dan mereka yakini sebagai 
kebenaran. Padahal Allah telah berfirman dalam surat Al-An’am 153: 

            “Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah dia, 
dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencerai beraikan 
kamu dari jalanNya, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertaqwa” (Al-
An’am:153). 

            “Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya 
bagimu maka tinggalkanlah, dan ber-taqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras 
hukuman-Nya.” (Al-Hasyr: 7). 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

            Mengapa disaat sekarang ini semakin ngetren, berbangga-bangga dengan syariat yang 
diada-adakan dalam beribadah maupun aqidah padahal sudah menjadi ketetapan bahwa cara-cara 
yang sah untuk menyembah Allah Subhannahu wa Ta'ala telah ditetapkanNya dan telah 
disampaikan oleh RasulNya. Maka setiap peribadatan dan penetapan hukum haruslah berdasarkan 
Al-Qur’an atau ketetapan Rasul. Seseorang tidak boleh menambah-nambahi menurut kemauannya 
sendiri. 

            Nah, sekarang seperti memperingati orang mati (tahlilan) dengan upacara pesta dan 
bacaan-bacaan tertentu pada waktu-waktu tertentu yakni hari ketiga, ketujuh, keempat puluh, 
keseratus, seribu hari dst, menanam kepala kerbau guna keselamatan bangunan, sesaji untuk 
menolak balak, maulidan, ratiban, nujuh bulan (pitonan), berjanjen, manakib, berbagai macam 
shalawat yang menyimpang (Shalawat Nariyah, Ya Rabbibil Musthofa .. dll), melakukan 



penginjakan (pecah telur) pengantin saat dipertemukan, melakukan penerobosan di bawah keranda 
(mayat) bagi ahli waris, meminta do’a pada isi kubur, puji-pujian menjelang shalat fardhu, puasa 
mutih, nisfu sya’ban, sadranan, dzikir dengan goyangan dan diiringi rebana, sedekah bumi, 
sedekah laut, mencari petunjuk dengan tidur di kuburan, menjalankan tirakat, dan berkecimpung 
dalam tasawuf. Apakah ini semua sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunah? Jawabannya adalah 
hal-hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam dan tidak 
diperintahkan oleh Allah. Lantas bagaimana dengan sebagian orang yang melaksanakan hal-hal 
terebut? orang-orang tersebut telah menjalankan hal yang tidak diperintahkan Allah dan tak 
pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam . Dalam istilah agama 
mereka telah menjalankan kebid’ahan (sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama). 
            Rasullullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

رواه أبو . (ارِ ِإيَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت ْاألُُمْوِر فَِإنَّ ُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّ 
 ).داود والترمذي

            “Jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah 
adalah kesesatan, dan setiap kesesatan masuk dalam Neraka” (Diriwayatkan Abu Daud dan At-
Tirmidzi, dia berkata hadits hasan shahih). 

 ).رواه البخاري ومسلم. (َمْن َأْحَدَث ِفْي َأْمرِنَا َما لَْيَس ِمْنُه فـَُهَو َردٌّ 

            “Barangsiapa mengada-adakan pada perkara (agama) kami ini, sesuatu yang bukan 
darinya, maka ia adalah tertolak” (diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim). 

            “Barangsiapa melakukan amalan, yang tidak ada keterangannya dari kami, maka amalan 
itu tertolak” (Diriwayatkan Muslim). 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Dari hadits-hadits ini sangat jelas bahwa semua bid’ah pada agama, hukumnya adalah 
haram, sesat dan tertolak. Oleh karena itu, kita harus menjaga kemurnian aqidah Islamiyah. 
Apapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-shahihah maka wajib 
ditinggalkan atau ditolak. Apabila seseorang tetap mengikuti ajaran yang bertentangan dengan Al-
Qur’an dan As-Sunnah Ash-shahihah, maka akan menyesal dan rugi sebesar-besarnya di akhirat 
kelak. Walaupun di dunia bisa jadi dinilai oleh sesama sebagai orang yang hidup bermasyarakat 
dan banyak konco-konconya, banyak yang mengikutinya, dan banyak pengayomnya, tapi apa 
yang terjadi di akhirat, kesemuanya akan mendapat dan menerima balasan dari Allah, setimpal 
dengan kemaksiatan dan kesesatannya. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Oleh karena itu, marilah kita pegang teguh ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, sesuai 
dengan Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-Shahihah dengan pemahaman salafus shalih dan juga 
marilah kita jauhi sikap ikut-ikutan tanpa ilmu ta’ashub dan fanatisme semata-mata. 

            Penjelasan yang benar dan shahih yaitu berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunnah Ash-
Shahihah dengan jalan yang shahih pula, yaitu manhaj salaf yang telah ditempuh oleh generasi 
awal Islam yakni shahabat, tabi’in, dan tabi’it tabi’in. Namun bagi mereka yang tetap memegangi 
ajaran atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan kebenaran Islam, maka ancaman dan kecaman 
akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah 



            Perintah untuk tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah Ash-Shahihah 
ditegaskan dalam beberapa nash, sehingga tak perlu diragukan lagi. Ketika Rasulullah 
Shallallaahu alaihi wa Salam ketika berkhutbah pada haji wada’ (perpisahan), beliau menegaskan: 

            “Sesungguhnya syetan telah berputus asa untuk disembah di bumimu ini, tetapi senang bila 
kalian mengikutinya pada sesuatu yang menyia-nyiakan amal-amalmu, maka waspadalah. 
Sesungguhnya aku telah meninggalkan padamu satu perkara, kalau kamu sekalian berpegang 
teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Kitab Allah (Al-Qur’an) dan 
Sunnah RasulNya”. (Hadits shahih). 

            Demikian uraian singkat tentang hal-hal yang tidak pernah Rasulullah Shallallaahu alaihi 
wa Salam kerjakan, tapi sebagian orang menganggap itu adalah suatu amalan ibadah yang 
berpahala. Padahal itu mengada-ada dalam ibadah dan balasannya adalah Neraka. Na’udzubillahi 
min dzalik. 

      Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami bertawakkal, dan hanya kepada Allah-lah kami mohon 
pertolongan. Mudah-mudahan Allah menunjukkan kita semua ke jalan yang lurus dan yang 
diridhoiNya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita semua. Amin ya 
Rabbal ‘Alamin. 

َحِكْيِم، َوتـََقبََّل بَاَرَك اهللاُ ِلْي َوَلُكْم ِفي اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر الْ 
 .اهللاُ ِمنِّْي َوِمْنُكْم ِتَالَوتَُه، ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ 

  

Khutbah Kedua 

َأْشَهُد َأنَّ َال ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال . الَِّذْي َهَدانَا ِلَهَذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْو الَ َأْن َهَدانَا اهللاُ  اَْلَحْمُد ِللَّهِ 
 .ُه َوَنْحُن َلُه تَابُِعْونَ َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُ . َشرِْيَك َلُه َوَال نـَْعُبُد ِإالَّ ِإيَّاُه َوَنْحُن َلُه ُمْخِلُصْونَ 

ْيِن، َصلِّ َوسَ  لِّْم َتْسِلْيًما  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم الدِّ
ًرا   َأمَّا بـَْعُد؛. َكِثيـْ

ْفِسْي بِتَـْقَوى اِهللا ِفي السِِّر َواْلَعَلَن، فَاتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه ُأْوِصْيُكْم َونَـ . فـََيا ِعَباَد اِهللا، َرِحَمُكُم اهللاُ 
ُعْوُه َوالرَُّسْوَل َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحْونَ  ْوَن، َأنَّ اَهللا تـََعاَلى َصلَّى َعَلى نَِبيِِّه تـَْقِدْيًما . َوَأِطيـْ َواْعَلُمْوا َأيـَُّهاَ اْلُمْؤِمنـُ

، يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا : ِلْيًما، َوقَاَل اهللاُ َعزَّ َوَجلَّ َوبََدَأ بِنَـْفِسِه تـَعْ  ِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
  .ِعْيَن َأْجَمِعْينَ اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوالتَّابِ . َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما



ُهْم َوْاَألْمَواتِ  ، ِإنََّك َسِمْيٌع اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ
  .َقرِْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَواتِ 

رَبـََّنا َال تُزِْغ قـُُلْوبـََنا بـَْعَد ِإْذ . ُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطالً َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقaا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباعَ 
تَـَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدْنَك َرْحَمًة ِإنََّك َأنَت اْلَوهَّابُ   رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَمانِ . َهَديـْ

رَبـََّنا ظََلْمَنا َأنـُْفَسَنا َوِإْن لَّْم تـَْغِفْر لََنا . َوالَ َتْجَعْل ِفْي قـُُلْوبَِنا ِغالa لِّلَِّذْيَن َءاَمنـُْوا رَبـََّنا ِإنََّك رَُءْوٌف رَِّحْيمٌ 
رَبـََّنا آتَِنا ِفي . ْمُهَما َكَما رَبـََّيانَا ِصَغارًارَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِلَواِلَديـَْنا َواْرحَ . َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِْينَ 

نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ    .َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ . الدُّ
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ُعْوِث َرْحَمًة ِلْلَعاَلِمْيَن َوَعَلى آِلِه  َالُة َوالسََّالُم َعَلى ُمَحمَّدٍ اَْلَحْمُد ِللَِّه َحْمَد الشَّاِكرِْيَن واَلصَّ  اَْلَمبـْ
ْينِ  َر اْلَحِديِث ِكَتاُب اَهللا، . َوَصْحِبِه َوَمْن اْهَتَدى ِبُهَداُه َوَعِمَل ِبُسنَِّتِه ِإَلى يـَْوِم الدِّ ًأمَّا بـَْعُد؛ فَِإنَّ َخيـْ

َر اْلَهْدِي َهْدُي مُ  َحمٍَّد َصلَّى اهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َوشََّر األُُموِر ُمْحَدثَاتـَُها وَُكلَّ ُمْحَدثٍَة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َوَخيـْ
 .َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمْيَن َرِحَمُكُم اهللاُ . َضالََلٌة وَُكلَّ َضالََلٍة ِفي النَّارِ 

            Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada 
saudara-saudara sekalian, marilah kita tingkatkan Islam, iman dan taqwa kita kepada Allah 
Subhannahu wa Ta'ala karena hanya dengan Islam, iman dan taqwa itulah kita akan mendapatkan 
kebahagiaan baik di dunia terlebih lagi Insya Allah di akhirat. 

            Untuk itu  pada khutbah kali ini mengambil sebuah judul “MAKNA ISLAM” 

            As-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab “Ushul Tsalatsah”, berkata: 

 .ْاِإلْسَالُم ُهَو ْاِالْسِتْسَالُم ِللَِّه بِالَّْتِوْحِيد َوْاِالْنِقَياُد َلُه بِالطَّاَعِة َوْاِالبِْتَعاُد َعِن الشِّْركِ 

            Artinya: “Islam itu ialah berserah diri kepada Allah dengan meMaha EsakanNya dalam 
beribadah dan tunduk dengan melakukan ketaatan dan menjauhkan diri dari syirik.” 

            Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 112: 

            Artinya: “(Tidak demikian), bahkan barangsiapa yang menyerahkan diri kepada Allah 
sedang ia berbuat kebajikan,maka baginya pahala pada sisi TuhanNya dan tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” 



            Adapun sendi-sendi Islam itu ada lima sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah 
Shallallaahu alaihi wa Salam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. 

ُهَما قَالَ  بُِنَي : َسِمْعُت َرُسْوَل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقْولُ : َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي اهللاُ َعنـْ
ُل اِهللا َوِإقَاِم الصََّالِة َوِإيـَْتاِء الزََّكاِة ْاِإلْسَالُم َعَلى َخْمٍس؛ َشَهاَدُة َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوْ 

 .َوَحجِّ اْلبَـْيِت َوَصْوِم َرَمَضانَ 

            Artinya: “Dari Abdillah bin Umar Radhiallaahu anhu Berkata: Aku mendengar Rasulullah 
Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: “Islam itu didirikan atas lima perkara: 

1. Bersaksi bahwa tidak ada Ilah yang berhak disembah dengan benar selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan Allah  

2. Mendirikan shalat  
3. Mengeluarkan zakat.  
4. Menunaikan ibadah haji  
5. Berpuasa di bulan Ramadlan.”  

            Inilah sendi-sendi Islam, yang menyebabkan seseorang keluar dari lingkaran kekafiran dan 
yang menyebabkan seseorang masuk Surga dan jauh dari siksa Neraka. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Lima sendi tersebut di atas merupakan rukun Islam. Barangsiapa menjalankannya dengan 
sempurna, maka ia termasuk muslim yang sempurna imannya, dan barangsiapa yang 
meninggalkan seluruhnya, maka ia adalah kafir yang nyata. Dan barangsiapa mengingkari salah 
satu dari padanya, maka para ulama’ bersepakat bahwa ia bukan muslim. Dan barangsiapa yang 
meyakini seluruhnya dan ia menelantarkan salah satu darinya selain syahadat maka ia adalah fasiq 
dan barangsiapa yang beramal hanya sebatas lisannya saja tanpa dibarengi dengan I’tigad, maka ia 
adalah munafiq. 

            Allah Ta’ala berfiman dalam surat Ali Imran ayat 19. 

            Artinya: “Sesungguhnya agama (yang benar) di sisi Allah hanyalah Islam”. 

            Maksud dari ayat di atas, bahwa sesungguhnya tidak ada agama yang diterima di sisiNya 
dari seseorang selain Islam. 

            Maka barang siapa menganut suatu agama selain syari’at nabi Muhammad Shallallaahu 
alaihi wa Salam setelah diutusnya beliau, maka agama itu tidak di terima di sisi Allah 
Subhannahu wa Ta'ala . 

Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 85. 

            Artinya: “Dan barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan 
diterima daripadanya, sedang ia di akhirat kelak termasuk golongan orang yang merugi.” 

            Yakni barangsiapa menjalankan agama selain apa yang disyari’atkan oleh Allah kepada 
RasulNya, maka tak akan diterima daripadanya di sisi Allah dan ia kelak di akhirat termasuk di 
antara orang-orang yang merugi. 

            Sebagaimana sabda nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam dalam hadist yang 
shahih: 

 .َمْن َعِمَل َعَمالً لَْيَس َعَلْيِه َأْمُرنَا فـَُهَو َردٌّ 

            Artinya: “Barangsiapa melakukan suatu amal, yang tidak didasari keterangan kami, maka 
ia adalah tertolak”. 



            Berdasarkan hadist di atas telah jelas sekali bagi para hamba yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir, bahwa apa saja yang berhubungan dengan syariat, baik dari segi aqidah maupun 
ibadah, baru akan diterima di sisi Allah apabila hal itu sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan 
oleh Allah kepada RasulNya. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an 
surat Ali-Imran ayat 31. 

            Artinya: “katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah ikutilah aku, niscaya 
Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah maha Pengampun lagi Maha 
penyayang.” 

            Dan Allah Ta’ala telah berfirman pula, dalam surat Al-Hasyr ayat 7. 

            Artinya: “Apa yang diberikan oleh rasul maka terimalah ia. Dan apa yang di larangnya 
bagimu maka tinggalkanlah dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras 
hukumanNya.” 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Bila dipandang dari sejak syari’at di turunkan sampai hari akhir nanti, maka Islam itu dapat 
dibagi dua, yaitu: 

1. Islam dipandang dari segi umum 
2. Islam dipandang dari segi khusus 

            Islam dipandang dari segi umum, bahwa sejak rasul yang pertama sampai hari akhir nanti, 
syari’at mereka adalah Islam yang berarti, tunduk beribadah hanya kepada Allah semata, karena 
itu mereka disebut Al-Muslimun. 

            Islam dipandang dari segi khusus, bahwa sejak diutusnya Rasul yang terakhir, yang mana 
ia adalah penyempurna bagi syari’at sebelumnya, serta menjadi penutup bagi segenap rasul, maka 
barangsiapa dari ummat manusia, yang tidak beriman kepada Nabi Muhammadsaw , maka ia 
kafir. 

            Sebagaimana yang tersebut di dalam hadist yang shahih bahwa Rasulullah Shallallaahu 
alaihi wa Salam bersabda: 

نـَْفُس ُمَحمٍَّد    َوالَِّذيْ : َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرِضَي اهللاُ َعْنُه َعْن َرُسْوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأنَُّه قَالَ 
ُأْرِسْلُت ِبِه ِإالَّ   ِدِه َال َيْسَمُع ِبْي َأَحٌد ِمْن َهِذِه ْاألُمَِّة يـَُهْوِديٌّ َوَال َنْصَراِنيٌّ ثُمَّ يَُمْوُت َوَلْم يـُْؤِمُن بِالَِّذيْ بِيَ 

 )رواه مسلم. (َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارَ 

            Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiallaahu anhu , dari Rasulullah Shallallaahu alaihi wa 
Salam, beliau bersabda: “Demi dzat yang diri Muhammad berada di tanganNya, tidaklah 
seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, baik itu kaum Yahudi atau kaum Nasrani, 
kemudian meninggal sementara ia belum mau beriman kepada apa yang aku bawa, melainkan ia 
akan menjadi penghuni Neraka.” (hadits Muslim)             

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

Khutbah Kedua 

ْيِن َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعَلى َسيِِّد   اْلَحْمُد ِللَّ  نـَْيا َوالدِّ ِه َربِّ الَعاَلِمْيَن، َوِبِه َنْسَتِعْيُن َعَلى أُُمْوِر الدُّ
 .َأمَّا بـَْعُد؛ َمَعاِشَر اْلُمْسِلِمْيَن َرِحَمُكُم اهللاُ . ِلْيَن َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْينَ اْلُمْرسَ 



            Kita harus yakin bahwa Islam, adalah agama yang benar di sisi Allah dan selainnya adalah 
batil Dan kita meyakini, bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna. Sebagaimana telah 
tersebut dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 3: 

            Artinya: “Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah 
Kucukupkan kepadamu ni’matKu, dan telah ku-ridlai Islam itu jadi agama bagimu”. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

            Itulah Islam, Allah telah memberi kabar kepada nabiNya dan kepada seluruh kaum 
mu’minin, bahwa Ia (Allah) telah menyempurnakan bagi mereka Islam sebagai agama. 

            Dengan keputusan Allah ini, sekaligus merupakan keme-nangan bagi kaum mu’minim dan 
merupakan kesempurnaan dalam beragama. 

Maka selesailah tugas Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam dalam mengemban 
tugasnya dalam menyampaikan agama, dan bagi kaum mukminin, mereka tidak butuh lagi 
pengurangan ataupun penambahan selamanya. 

            Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke jalan yang diridhaiNya. Amin. 

 َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَّكَ 
ِإنََّك َحِمْيٌد  َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم،. َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ . َمِجْيدٌ  ، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

َنا َعَلى ْاِإلْيَمانِ . َسِمْيٌع َقرِْيبٌ  اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقaا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، . اَللَُّهمَّ َأْحِيَنا َعَلى ْاِإلْسَالِم َوَأِمتـْ
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ . َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطالً َواْرزُقْـَنا اْجِتَنابَهُ  . رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا . اتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًمارَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّ 
 .َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْينَ 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اهللاَ يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَسا ِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
  .َوَلذِْكُر اِهللا َأْكبَـرُ . َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 
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ُنُه  َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه . يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفالَ َهاِدَي َلهُ 

قَاَل . يَا َأيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . َحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ َوَأْشَهُد َأنَّ مُ 



يَا َأيـَُّها : اَل تـََعاَلىقَ . يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : 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 . ُكْم رَِقْيًباَواتـَُّقوا اهللاَ الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اهللاَ َكاَن َعَليْ 
ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا . َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا

 .َعِظْيًما

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

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

Sidang Jum’at rahimakumullah, 
Bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah adalah satu keharusan mutlak. Itulah 

satu-satunya jalan hidup yang selamat. Tanpa perjuangan yang sesungguhnya tanpa menegakkan 
agama Allah, da’wah kepada kebaikan, amar ma’ruf dan nahi munkar, tanpa itu semua maka 
hancurlah kehidupan manusia. 

Mengapa jihad merupakan keharusan yang mutlak. Sebabnya adalah: 

1. Allah menciptakan alam dengan hak, benar, adil, seimbang dan bijaksana, tidak cacat 
sedikitpun. Seperti firman Allah dalam (QS: 67 Al-Mulk: 3-4)  

Artinya: “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak 
melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah 
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?. (Al-Mulk: 3) 

Namun tidak semua manusia menyadari dan berpegang pada keadilan dan kemaslahatan 
itu, bahkan mereka membuat kerusakan dan kedhaliman, bahkan bila diingatkan mereka 
membantah: 

Firman Allah (Al-Baqarah: 11-12) 

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat kerusakan di 
muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 
perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi 
mereka tidak sadar. (Al-Baqarah: 11-12) 

2. Allah menurunkan syariat Islam kepada para rasulNya, namun Allah juga meluluskan 
permintaan syetan untuk terus menggelar operasinya bersama bala tentara kuffar, yang terus 
menentang dan memusuhi orang mukmin, muslim karena kebusukan hati kaum kuffar. Firman 
Allah Subhannahu wa Ta'ala , yang artinya: 



“Dan seperti itulah, telah Kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang 
yang berdosa. Dan cukuplah Tuhanmu menjadi Pemberi petunjuk dan penolong. (QS Al-Furqan 
25: 31) 

”Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, 
pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma’siat) di muka bumi, dan pasti 
aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambaMu yang ikhlas”. (QS Al-Hijr 15: 
39-40) 

Namun bagi umat Islam kaum beriman yang mukhlisin, Allah melindungi dan menjaga 
dari gangguan dan godaan mereka. 

3. Allah menciptakan manusia dengan dua potensi, setiap kita dibekali potensi fujur 
(berbuat jahat) dan potensi taqwa (berbuat ta’at). Dalam firman Allah (QS Asy- Syams 91: 8) 

Artinya: “Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketaqwaannya”. 

Maka perjuangan dan pengorbanan untuk terus membersih-kan hati atau jiwa mutlak diperlukan 
demi keberuntungan dan keselamatan kita. Allah Subhannahu wa Ta'ala memerintahkan (QS As-
Syams 91: 9-10) 

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan 
sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. 

4. Qadrat dan Tabiat insan yang lemah, sebagaimana kenyataan firman Allah (QS An-
Nisaa’ 4: 28) 

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan 
bersifat lemah. 

Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keluh kesah, padahal tugasnya adalah berat sebagai 
khalifah di bumi dan sebagai pengemban amanah/syariat Allah. Maka berjuang, berkorban dan 
jihad adalah mutlak suatu keharusan, guna melatih diri dan menepis kelemahan itu. 

5. Rahmat Allah dan FadhilahNya bagi umat Islam dalam firmanNya (QS: 10 Yunus: 57-
58) 

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu 
dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat 
bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmatNya, hendaklah 
dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatNya itu adalah lebih baik dari apa yang 
mereka kumpulkan”. 

6. Allah Subhannahu wa Ta'ala akan menguji keseriusan dan kesungguhan kaum 
mukminin sebagai umat yang betul betul menegakan kebenaran Al-Haq dengan sesungguhnya 
sabar. (QS: 3 Ali-‘Imran: 142) 



Artinya: Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah 
orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. 

Sebab generasi ini harus di tempa dengan ujian demi ujian, perjuangan dan pengorbanan 
sehingga membentuk diri, mendidik diri dan kesiapan serta keteguhan hidup seperti pengalaman 
dan mental serta keteguhan hidup para generasi pendahulunya, yaitu Rasulullah dan para 
shahabatnya: 

Firman Allah Subhannahu wa Ta'ala (QS:2 Al-Baqarah: 214) 

Artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang 
kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu ? Mereka ditimpa 
oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) 
sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya 
pertolongan Allah ?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (Al-Baqarah: 
214) 

Hadirin sidang jum’at rahima wa a’azza kumullah ! 

Jadi alasan dan penyebab kita harus berjuang dan berjihad adalah kerena kedhaliman orang kafir, 
syetan dan bala tentaranya, tabiat manusia yang jahat, qudrot yang lemah dan Allah akan menguji 
kesungguhan orang beriman yang menghendaki kemuliaan dan mewaspadai rongrongan Yahudi 
dan kaum kuffar.  

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

 .اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 

Khutbah kedua: 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اهللاُ َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد . ْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ يـَْهِدِه اهللاُ َفَال ُمِضلَّ َلُه َومَ 
 َأمَّا بـَْعُد؛. َوالصََّالُة َوالسََّالُم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ . َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

Sidang jum’at rahima wa a’azza kumullah ! 

Bagaimana kita melaksanakan jihad: 
Pertama: Jihad terhadap diri sendiri; dengan cara: 

1. Mencari ilmu syar’i, sebab ilmu ini adalah petunjuk dan arah kebenaran kita.  
2. Jihad mengamalkan ilmu tersebut, menegakkan tauhid dengan amal shalih.  
3. Jihad menyampaikan ilmu dengan berda’wah (amar ma’ruf nahi munkar)  



4. Jihad dengan bersabar menanggung resiko da’wah dengan menekan hawa nafsu 
sendiri.  

Kedua: Jihad terhadap syetan, yaitu dengan: 

1. Memerangi subhat dan keragu-raguan Iman yang dipicu dan didorong oleh 
syetan.  

2. Memerangi tipu daya syetan yang mengobarkan nafsu maksiat dan membangkang 
karena godaan syetan itu. Dalam Surat Faathir ayat 6 disebutkan:  

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia 
musuh(mu), karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya 
mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Faathir: 6) 

Ketiga: Jihad mengubah kedhaliman, bid’ah dan kemungkaran bersama pihak yang bertanggung 
jawab di dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda: 

ِه َوَذِلَك َاْضَعُف َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا فـَْليُـَغيـِّْرُه بَِيِدِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبِلَسانِِه فَِإْن َلْم َيْسَتِطْع فَِبَقْلبِ 
 )واه مسلمر (اِإلْيَماِن 

Artinya: “Barangsiapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka 
hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, dan jika tidak mampu maka hendaklah 
merubahnya dengan lisannya, dan jika tidak mampu (juga), maka hendaklah ia merubahnya 
dengan hatinya(membencinya), dan itu adalah selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim). 

Hadirin rahimakumullah! 

Barsegeralah dalam beramal ma’ruf nahi munkar, sebab kejahatan itu cepat menjalar. Allah 
berfirman dalam (QS: Al-Anfaal: 25) 

Artinya: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-
orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya. (Al-
Anfaal: 25) 

Keempat: Jihad mempertahankan umat Islam dari serangan orang kafir dan munafiq dengan : 

1. Hati yang berlepas diri, tidak mencintai dan tidak membantu kekufuran mereka.  

2. Jihad dengan lisan dan tulisan, untuk menyeru mereka kepada keselamatan di dunia 
dan akhirat.  

3. Jihad dengan harta, membantu persiapan dan kelancaran menegakkan kalimat Allah 
yaitu Agama Islam.  

4. Jihad dengan jiwa di saat musuh telah membahayakan kesela-matan umat Islam demi 
tetap tegaknya dienul Islam.  

Allah Subhannahu wa Ta'ala berfirman dalam (surat Al-Hajj: 78). 



Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah degnan jihad yang sebenar-benarnya. 
Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu 
kesempitan” (Al-Hajj: 78). 

Semoga Allah mengkaruniai kita kekuatan dan kesabaran untuk terus berjuang 
menyebarkan kesejahteraan bagi segenap ummat manusia. Amin. 

، يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا تَ  اَللَُّهمَّ َصلِّ . ْسِلْيًماِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
َوبَاِرْك . ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، 

اَللَُّهمَّ . َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ اغفر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاألَ  اَللَُّهمَّ ِإنَّا َنْسأَُلَك ِمَن . ْحَياِء ِمنـْ

ُهْم ِفْي . اْلَخْيِر ُكلِِّه َما َعِلْمَنا ِمْنُه َوَما َلْم نـَْعَلمْ  اَللَُّهَم َأْصِلْح َأْحَواَل اْلُمْسِلِمْيَن َوَأْرِخْص َأْسَعاَرُهْم َوآِمنـْ
 .نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ . َأْوطَانِِهمْ 

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

  .َأْكبَـرُ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشرُ  ْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َوَأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه . يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْلُه َفَال َهاِدَي َلهُ 

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

ًرا َوِنسَ النَّاُس اتـَُّقوْ  ُهَما رَِجاًال َكِثيـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ آًء ا رَبَُّكُم الَِّذْي َخَلَقُكْم مِّْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ
َمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ يَا َأيـَُّها الَِّذْيَن َءا. َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا . َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا
 .َعِظْيًما



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

  .ِبَعُهْم بِِإْحَساٍن ِإَلى يـَْوِم اْلِقَياَمةِ نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن تَ 

Kaum Muslimin Rahimakumullah. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kaum muslimin, khususnya diri 
saya pribadi untuk menambah ketaqwaan kita kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala , yaitu 
dengan memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk menghadap Illahi Rabbul 
Jalil. Serta melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala laranganNya. 

Seperti firman Allah: 

Artinya: “Dan berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah taqwa, dan 
bertaqwalah kepadaKu wahai orang-orang yang menggunakan akalnya.” 

Kaum Muslimin Rahimakumullah 

Kita hidup bukanlah semata-mata mementingkan urusan dunia, sebab urusan ukrawi 
adalah lebih penting. Kehidupan dunia terbatas oleh usia dan waktu dan kelak pada 
saatnya kita akan kembali ke alam yang tiada terbatas waktu. Semua amal perbuatan kita 
selama di dunia akan diminta pertanggungjawabannya, karena amal perbuatan tersebut 
merupakan tabungan akhirat. 

Kebahagiaan dunia dapat diperoleh melalui keuletan berusaha dan dapat dinikmati 
hasilnya selagi hidup, baik berwujud materi kebendaan maupun yang hanya dirasakan 
oleh perasaan batin. Sebaliknya kebahagiaan akhirat tidak nampak sekarang, namun dapat 
dicapai dengan jalan mengikhlaskan diri dalam Ibadat khusu’ dalam shalat serta menjauhi 
semua yang dibenci oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala . 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. 

Bila suara adzan bergema, membahana membelah dunia untuk menyeru manusia 
memenuhi panggilan Illahi. 

Apabila suara adzan masuk ke dalam hati orang yang benar-benar beriman, spontan 
hatinya akan gemetar dan takut, terbayang segala ke Maha Besaran dan ke Maha Kuasaan 
Allah Subhannahu wa Ta'ala. Maka dengan hati yang penuh takut dan ikhlas, ia penuhi 
panggilan dari Allah, ia tinggalkan semua urusan dunia untuk sujud menghadap Illahi. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

Artinya: “Dan tidaklah mereka disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan 
mengikhlaskan ketaatan kepadaNya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya 
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah yang lurus.” 
(Al-Bayyinah: 5). 



Berbeda sekali dengan orang yang jauh dari hidayah dan taufik Allah Subhannahu wa 
Ta'ala . 

Suara adzan dianggapnya sebagai suara yang biasa, gema adzan tak sedikitpun mengetuk 
hatinya untuk memenuhi panggilan Allah. Ibarat kata, masuk telinga kiri keluar telinga 
kanan, tanpa memberikan kesan dan bekas sedikitpun juga pada dirinya. Telinganya 
sudah tuli dengan panggilan Allah, mata hatinya sudah buta dengan seruan adzan. 
Begitulah hati orang yang sudah tertutup dari Inayah dan Hidayah Allah Subhannahu wa 
Ta'ala . 

Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

Artinya: “Menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak 
mereka akan menemui kesesatan.” (Maryam: 59). 

Orang yang sombong, bukan saja orang yang memamerkan kekayaan, bukan pula orang 
yang membanggakan jabatan dan sebagainya. Tetapi juga orang yang tidak mengerjakan 
shalatpun bisa dikatakan orang yang paling sombong. Mengapa tidak? 

Bukankah Allah Subhannahu wa Ta'ala , yang telah menjadikan dirinya dari segumpal 
darah dan daging hingga menjadi manusia. 

Firman Allah Subhannahu wa Ta'ala : 

 .َأِقْيُموا الصََّالَة ِلذِْكِريْ 

Artinya: “Dirikanlah shalat untuk mengingatku.” 

Dari ayat di atas, kita diwajibkan oleh Allah untuk men-dirikan shalat dengan tujuan 
mengingatNya. Karena dengan shalatlah kita coba mendekatkan diri dan selalu 
mengingat Allah, dalam keseharian kita, dan inipun adalah kewajiban bagi kita sebagai 
seorang muslim. 

Firman Allah dalam Al-Qur’an: 

Artinya: “Tidakkah Aku jadikan Jin dan Manusia kecuali untuk menyembahKu” (Adz-
Dzariyat: 7). 

Berdasarkan ayat di atas, maka merupakan kewajiban kita untuk mengabdi dan 
menyembah hanya kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala . Dengan menunaikan shalat lima 
waktu dalam sehari semalam sebagai tanda pengabdian kita kepada Allah Al-Khalik. 

Kaum muslimin rahimakumullah . 

Terkadang orang yang tidak mengerjakan shalat itu bukan tidak tahu, bahwa shalat adalah 
tiang agama. 

Bahkan mungkin orang itupun tahu shalat itu bisa mencegah dari kejahatan dan 
kemungkaran. 



Firman Allah Ta’ala: 

Artinya: “Sungguh shalat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sedangkan 
mengingat Allah amat besar (manfaatnya) Allah tahu apa yang kamu perbuat.” 

Firman Allah pula: 

Artinya: “Yang mendirikan sembahyang, menunaikan zakat dan yakin terhadap adanya 
akhirat, merekalah orang-orang yang berjalan di atas pimpinan Tuhan, merekalah orang 
yang jaya.” (Luqman: 4-5). 

Pada suatu hari Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bertanya pada sahabat-
sahabatnya: 

َقى ِمْن َدرَنِِه  : ٌء؟ قَاُلْواَشيْ َأرََأيـُْتْم َلْو َأنَّ نـَْهًرا بَِباِب َأَحدُِكْم يـَْغَتِسُل ِمْنُه ُكلَّ يـَْوٍم َخْمَس َمرَّاٍت َهْل يـَبـْ
َقى ِمْن َدرَنِِه َشْيءٌ  متفق . (َفَذِلَك َمَثُل الصََّلَواِت اْلَخْمِس، يَْمُحو اهللاُ ِبِهنَّ اْلَخطَايَا: قَالَ . الَ يـَبـْ

 ).عليه

Artinya: “Apakah pendapat kamu, apabila di muka pintu salah satu rumah kamu ada 
satu sungai yang kamu mandi padanya tiap hari lima kali. Adakah tinggal olehnya 
kotoran?” Serentak sahabat menjawab: “Tidak ada, Ya Rasulallah”. Beliau bersabda: 
“Maka begitu juga perumpamaan shalat lima waktu, dengan itu Allah menghapus 
kesalahan.” (Muttafaq ‘alaih). 

Manusia memang sungguh pandai, mereka dapat men-jadikan baja yang tenggelam, 
menjadi sebuah kapal yang sanggup membawa barang-barang yang berat. 

Merekapun sanggup membikin baja yang berat menjadi sebuah pesawat yang dapat 
terbang kesana-kemari. Tetapi sayang mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah atas 
segala rahmatNya, tidak meluangkan waktu bersujud menghadapNya. 

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

 .اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 

Khutbah kedua: 

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

 َأمَّا بـَْعُد؛. ُة َوالسََّالُم َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبهِ َوالصَّالَ . َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

Kaum Muslimin Rahimakumullah. 



Orang yang di luar Islam tidak akan berani menghancurkan Islam secara terang-terangan. 
Mereka harus berfikir seribukali untuk menghancurkan mesjid-mesjid tempat ibadahnya 
kaum muslimin, tetapi dengan akal mereka yang licik, mereka ciptakan kita lupa shalat, 
seperti PLAY STATION dan sebagainya. Bukankah anak adalah amanat Allah, menyia-
nyiakan amanat adalah perbuatan dosa. Maka hendaklah kita jaga anak serta keluarga 
kita,seperti firman Allah Subhannahu wa Ta'ala : 

Artinya: “Peliharlah dirimu dan keluargamu dari api Neraka.” 

Dari ayat-ayat di atas kita dapat mengambil pelajaran, hendaknya kita merasa khawatir 
kalau-kalau kita kelak menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan shalat. 

Kitapun hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhannahu wa Ta'ala agar anak-cucu 
kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, tetap mendirikan shalat 
dan janganlah kiranya mereka kelak menjadi orang-orang yang hanya menurutkan hawa 
nafsunya belaka. 

Sekali lagi marilah kita lebih meningkatkan ibadah shalat dengan mengajak anak cucu 
dengan segenap keluarga agar kita termasuk orang yang memperoleh janji Allah yakni 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena baik buruknya anak-cucu kita tergantung 
ikhtiar orang tua dalam mendidik dan membinanya. 

Mudah-mudahan kita kaum muslimin, selalu diberi Allah petunjuk untuk mengerjakan 
segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya.  

Amin, Amin, Ya robbal alamin. 

ِفْر َواْرَحْم هللاُ َوِإيَّاُكْم ِمَن اْلَفائِزِْيَن َواآلِمِنْيَن َوَأْدَخَلَنا َوِإيَّاُْكم ِفْي ِعَباِدِه الصَّاِلِحْيَن، َوُقْل َربِّ اغْ َجَعَلَنا ا
ُر الرَّاِحِمْينَ   .َوَأْنَت َخيـْ

اِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـْرَ 
ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ اَللَُّهمَّ اغفر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َوالْ . َمِجْيدٌ  اَللَُّهمَّ . ُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

اَللَُّهَم َأْصِلْح َأْحَواَل اْلُمْسِلِمْيَن َوَأْرِخْص . ِإنَّا َنْسأَُلَك ِمَن اْلَخْيِر ُكلِِّه َما َعِلْمَنا ِمْنُه َوَما َلْم نـَْعَلمْ 
ُهْم ِفْي َأوْ  نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ . طَانِِهمْ َأْسَعاَرُهْم َوآِمنـْ   .رَبـََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

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

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

قَاَل . يَا َأيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . ْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ َوأَ 
يَا َأيـَُّها : قَاَل تـََعاَلى. ْسِلُمْونَ يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّ : 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 . هللاَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقْيًباَواتـَُّقوا اهللاَ الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ ا

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُْوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا . َوقـُْوُلْوا قـَْوالً َسِدْيًدا
 .َعِظْيًما

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

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

Allah Ta’ala berfirman: 

"Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para 
Nabi dari keturunan Adam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israil, dan dari orang-orang 
yang telah Kami beri petunjuk dan telah Kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah 
Yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan 
menangis. Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan 
shalat dan memper-turutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui 
kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itu 
akan masuk surga dan tidak dianiaya (dirugikan) sedikitpun." (terjemah QS. Maryam: 58-
60). 

Ibnu Katsir menjelaskan, generasi yang adhoo’ush sholaat itu, kalau mereka 
sudah menyia-nyiakan sholat, maka pasti mereka lebih menyia-nyiakan kewajiban-
kewajiban lainnya. Karena shalat itu adalah tiang agama dan pilarnya, dan sebaik-baik 
perbuatan hamba. Dan akan tambah lagi (keburukan mereka) dengan mengikuti syahwat 
dunia dan kelezatannya,, senang dengan kehidupan dan kenikmatan dunia. Maka mereka 
itu akan menemui kesesatan,, artinya kerugian di hari qiyamat. 



Adapun maksud lafazh Adho’us sholaat ini, menurut Ibnu Katsir, ada beberapa 
pendapat. Ada orang-orang yang berpendapat bahwa adho'us sholaat itu meninggalkan 
sholat secara keseluruhan (tarkuhaa bilkulliyyah). Itu adalah pendapat yang dikatakan 
oleh Muhammad bin Ka’ab Al-Quradhi, Ibnu Zaid bin Aslam, As-Suddi, dan pendapat 
itulah yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Pendapat inilah yang menjadi pendapat sebagian orang 
salaf dan para imam seperti yang masyhur dari Imam Ahmad, dan satu pendapat dari As-
Syafi’i sampai ke pengkafiran orang yang meninggalkan shalat (tarikus sholah) setelah 
ditegakkan, iqamatul hujjah (penjelasan dalil), berdasarkan Hadits: 

 ).من حديث جابر 82: رواه مسلم في صحيحه برقم(بـَْيَن اْلَعْبِد َوبـَْيَن الشِّْرِك تـَْرُك الصََّالِة 

”(Perbedaan) antara hamba dan kemusyrikan itu adalah meninggalkan sholat.” 
(HR Muslim dalam kitab Shohihnya nomor 82 dari hadits Jabir). 

Dan Hadits lainnya:  

نَـُهْم الصََّالُة، َفَمْن تـَرََكَها فـََقْد َكَفرَ  نَـَنا َوبـَيـْ والنسائ  2621رواه الترمذي رقم . (اْلَعْهُد الَِّذْي بـَيـْ
 ).هذا حديث حسن صحيح غريب:،وقال الترمذي  1/231

”Batas yang ada di antara kami dan mereka adalah sholat, maka barangsiapa 
meninggalkannya, sungguh-sungguh ia telah kafir.” (Hadits Riwayat At-Tirmidzi dalam 
Sunannya nomor 2621dan An-Nasaai dalam Sunannya 1/231, dan At-Tirmidzi berkata 
hadits ini hasan shohih ghorib).  

Tafsir Ibnu Katsir, tahqiq Sami As-Salamah, juz 5 hal 243). 

Penuturan dalam ayat Al-Quran ini membicarakan orang-orang saleh, terpilih, 
bahkan nabi-nabi dengan sikap patuhnya yang amat tinggi. Mereka bersujud dan 
menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Namun selanjutnya, disambung dengan ayat 
yang memberitakan sifat-sifat generasi pengganti yang jauh berbeda, bahkan berlawanan 
dari sifat-sifat kepatuhan yang tinggi itu, yakni sikap generasi penerus yang menyia-
nyiakan shalat dan mengumbar hawa nafsu. 

Betapa menghujamnya peringatan Allah dalam Al-Quran dengan cara 
menuturkan sejarah "keluarga pilihan" yang datang setelah mereka generasi 
manusia bobrok yang sangat merosot moralnya. Bobroknya akhlaq manusia dari 
keturunan orang yang disebut manusia pilihan ,berarti merupakan tingkah yang 
keterlaluan. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini. Kalau ada ulama besar, saleh dan 
benar-benar baik, lantas keturunannya tidak bisa menyamai kebesarannya dan tak 
mampu mewarisi keulamaannya, maka ucapan yang pas adalah:. "Sayang, kebesaran 
bapaknya tidak diwarisi anak-anaknya.” Itu baru masalah mutu keilmuan nya yang 
merosot. lantas, kata dan ucapan apa lagi yang bisa untuk menyayangkan bejat dan 
bobroknya generasi pengganti orang-orang suci dan saleh itu? Hanya ucapan “seribu kali 
sayang” yang mungkin bisa kita ucapkan. 



Setelah kita bisa menyadari betapa tragisnya keadaan yang dituturkan Al-Quran 
itu, agaknya perlu juga kita bercermin di depan kaca. Melihat diri kita sendiri, dengan 
memperbandingkan apa yang dikisahkan Al-Quran. 

Kisah ayat itu, tidak menyinggung-nyinggung orang-orang yang membangkang 
di saat hidupnya para Nabi pilihan Allah. Sedangkan jumlah orang yang membangkang 
tidak sedikit, bahkan melawan para Nabi dengan berbagai daya upaya. Ayat itu tidak 
menyebut orang-orang kafir, bukan berarti tidak ada orang-orang kafir. Namun dengan 
menyebut keluarga-keluarga pilihan itu justru merupakan pengkhususan yang lebih tajam. 
Di saat banyaknya orang kafir berkeliaran di bumi, saat itu ada orang-orang pilihan yang 
amat patuh kepada Allah. Tetapi, generasi taat ini diteruskan oleh generasi yang bobrok 
akhlaqnya. Ini yang jadi masalah besar . 

Dalam kehidupan yang tertera dalam sejarah kita, Muslimin yang taat, di saat 
penjajah berkuasa, terjadi perampasan hak, kedhaliman merajalela dan sebagainya, ada 
tanam paksa dan sebagainya; mereka yang tetap teguh dan ta'at pada Allah itu adalah 
benar-benar orang pilihan. Kaum muslimin yang tetap menegakkan Islam di saat 
orientalis dan antek-antek penjajah menggunakan Islam sebagai sarana penjajahan, 
namun kaum muslimin itu tetap teguh mempertahankan Islam dan tanah airnya, tidak 
hanyut kepada iming-iming jabatan untuk ikut menjajah bangsanya, mereka benar-benar 
orang-orang pilihan. 

Sekalipun tidak sama antara derajat kesalehan para Nabi yang dicontohkan dalam 
Al-Quran itu, dengan derajat ketaatan kaum Muslimin yang taat pada Allah di saat 
gencarnya penjajahan itu, namun alur peringatan ini telah mencakupnya. Dengan 
demikian, bisa kita fahami bahwa ayat itu mengingatkan, jangan sampai terjadi lagi apa 
yang telah terjadi di masa lampau. Yaitu generasi pengganti yang jelek, yang menyia-
nyiakan shalat dan mengikuti hawa nafsunya. 

Peringatan yang sebenarnya tajam ini perlu disebar luaskan, dihayati dan 
dipegang benar-benar, dengan penuh kesadaran, agar tidak terjadi tragedi yang telah 
menimpa kaum Bani Israel, yaitu generasi jelek, bobrok, meninggalkan shalat dan 
mengikuti syahwat. 

Memberikan hak shalat 

Untuk itu, kita harus mengkaji diri kita lagi. Sudahkan peringatan Allah itu kita 
sadari dan kita cari jalan keluarnya? 

Mudah-mudahan sudah kita laksanakan. Tetapi, tentu saja bukan berarti telah 
selesai. Karena masalahnya harus selalu dipertahankan. Tanpa upaya 
mempertahankannya, kemungkinan akan lebih banyak desakan dan dorongan yang 
mengarah pada "adho'us sholat" (menyia-nyiakan atau meninggalkan shalat) wattaba'us 
syahawaat (dan mengikuti syahwat hawa nafsu). 

Suatu misal, kasus nyata, bisa kita telusuri lewat pertanyaan-pertanyaan. 
Sudahkah kita berikan dan kita usahakan hak-hak para pekerja/ buruh, pekerja kecil, 
pembantu rumah tangga, penjaga rumah makan, penjaga toko dan sebagainya untuk 
diberi kebebasan mengerjakan shalat pada waktunya, terutama maghrib yang waktunya 



sempit? Berapa banyak pekerja kecil semacam itu yang terhimpit oleh peraturan majikan, 
tetapi kita umat Islam diam saja atau belum mampu menolong sesama muslim yang 
terhimpit itu? 

Bahkan, dalam arena pendidikan formal, yang diseleng-garakan dengan tujuan 
membina manusia yang bertaqwa pun, sudahkah memberi kebebasan secara baik kepada 
murid dan guru untuk menjalankan shalat? Sudahkah diberi sarana secara memadai di 
kampus-kampus dan tempat-tempat pendidikan untuk menjalan-kan shalat? Dan 
sudahkah para murid itu diberi bimbingan secara memadai untuk mampu mendirikan 
shalat sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam ? 

Kita perlu merenungkan dan menyadari peringatan Allah dalam ayat tersebut, 
tentang adanya generasi yang meninggalkan shalat dan menuruti syahwat . 

Ayat-ayat Al-Quran yang telah memberi peringatan dengan tegas ini mestinya 
kita sambut pula dengan semangat menang-gulangi munculnya generasi sampah yang 
menyianyiakan shalat dan bahkan mengumbar syahwat. Dalam arti penjabaran dan 
pelaksanaan agama dengan amar ma'ruf nahi munkar secara konsekuen dan terus 
menerus, sehingga dalam hal beragama, kita akan mewariskan generasi yang benar-benar 
diharapkan, bukan generasi yang bobrok seperti yang telah diperingatkan dalam Al-
Quran itu. 

Fakir miskin, keluarga, dan mahasiswa 

Dalam hubungan kemasyarakatan yang erat sekali hubungannya dengan 
ekonomi, terutama masalah kemiskinan, sudahkah kita memberi sumbangan sarung atau 
mukena/ rukuh kepada fakir miskin, agar mereka bisa tetap shalat di saat mukenanya 
yang satu-satunya basah ketika dicuci pada musim hujan?  

Dalam urusan keluarga, sudahkah kita selalu menanya dan mengontrol anak-anak 
kita setiap waktu shalat, agar mereka tidak lalai?  

Dalam urusan efektifitas da’wah, sudahkah kita menghidup-kan jama'ah di 
masjid-masjid kampus pendidikan Islam: IAIN (Institut Agama Islam Negeri) ataupun 
STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) yang jelas-jelas mempelajari Islam itu, 
agar para alumninya ataupun mahasiswa yang masih belajar di sana tetap menegakkan 
shalat, dan tidak mengarah ke pemikiran sekuler yang nilainya sama juga dengan 
mengikuti syahwat? 

Lebih penting lagi, sudahkah kita mengingatkan para pengurus masjid atau 
mushalla atau langgar untuk shalat ke masjid yang diurusinya? Bahkan sudahkah para 
pegawai yang kantor-kantor menjadi lingkungan masjid, kita ingatkan agar shalat 
berjamaah di Masjid yang menjadi tempat mereka bekerja, sehingga tidak tampak lagi 
sosok-sosok yang tetap bertahan di meja masing-masing --bahkan sambil merokok lagi-- 
saat adzan dikuman-dangkan ? 

Masih banyak lagi yang menjadi tanggung jawab kita untuk menanggulangi agar 
tidak terjadi generasi yang meninggalkan shalat yang disebut dalam ayat tadi. 



Shalat, tali Islam yang terakhir 

Peringatan yang ada di ayat tersebut masih ditambah dengan adanya penegasan 
dari Rasulullah, Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam  

َها وَ  ُقَضنَّ ُعَرا ْاِإلْسَالِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة َفُكلََّما انـْتَـَقَضْت ُعْرَوٌة َتَشبََّث النَّاُس بِالَِّتْي تَِليـْ َأوَُّلُهنَّ نـَْقًضا لَيَـنـْ
 ).درواه أحم. (اْلُحْكُم َوآِخُرُهنَّ الصََّالةُ 

”Tali-tali Islam pasti akan putus satu-persatu. Maka setiap kali putus satu tali 
(lalu) manusia (dengan sendirinya) bergantung dengan tali yang berikutnya. Dan tali 
Islam yang pertamakali putus adalah hukum(nya), sedang yang terakhir (putus) adalah 
shalat. (Hadits Riwayat Ahmad dari Abi Umamah menurut Adz – Dzahabir perawi 
Ahmad perawi).  

Hadits Rasulullah itu lebih gamblang lagi, bahwa putusnya tali Islam yang 
terakhir adalah shalat. Selagi shalat itu masih ditegakkan oleh umat Islam, berarti masih 
ada tali dalam Islam itu. Sebaliknya kalau shalat sudah tidak ditegakkan, maka putuslah 
Islam keseluruhannya, karena shalat adalah tali yang terakhir dalam Islam. Maka tak 
mengherankan kalau Allah menyebut tingkah "adho'us sholah" (menyia-nyiakan/ 
meninggalkan shalat) dalam ayat tersebut diucapkan pada urutan lebih dulu dibanding 
"ittaba'us syahawaat" (menuruti syahwat), sekalipun tingkah menuruti syahwat itu sudah 
merupakan puncak kebejatan moral manusia. Dengan demikian, bisa kita fahami, betapa 
memuncaknya nilai jelek orang-orang yang meninggalkan shalat, karena puncak 
kebejatan moral berupa menuruti syahwat pun masih pada urutan belakang dibanding 
tingkah meninggalkan shalat. 

Di mata manusia, bisa disadari betapa jahatnya orang yang mengumbar hawa 
nafsunya. Lantas, kalau Allah memberikan kriteria meninggalkan shalat itu lebih tinggi 
kejahatannya, berarti kerusakan yang amat parah. Apalagi kalau kedua-duanya, dilakukan 
meninggalkan shalat, dan menuruti syahwat, sudah bisa dipastikan betapa beratnya 
kerusakan. 

Tiada perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah dan Rasul-Nya. 
Dalam hal ini Allah dan Rasul-Nya sangat mengecam orang yang meninggalkan shalat 
dan menuruti syahwat. Maka marilah kita jaga diri kita dan generasi keturunan kita dari 
kebinasaan yang jelas-jelas diperingatkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu. Mudah-mudahan 
kita tidak termasuk mereka yang telah dan akan binasa akibat melakukan pelanggaran 
amat besar, yaitu meninggalkan shalat dan menuruti syahwat. Amien. 

َأقـُْوُل . ْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم، َونـََفَعِنْي َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيمِ بَاَرَك اهللاُ ِلْي َوَلُكْم ِفي ا
 .قـَْوِلْي َهَذا َوَأْستَـْغِفُر اَهللا اْلَعِظْيَم ِلْي َوَلُكمْ 

Khutbah Kedua 



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

ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه وَ  قَاَل . َرُسْولُُه َصلَّى اهللاُ َعَلى نَِبيـَِّنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحاِبِه َوَسلََّم َتْسِلْيًما َكِثيـْ
َوَمن {: ىقَاَل تـََعالَ . يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اهللاَ َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ : تـََعاَلى

 }َوَمن يـَتَِّق اهللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا

،  ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتهُ {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـََقالَ  ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
  .}يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما

 َحِمْيٌد اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنَّكَ 
ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ  .َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاألَ . َمِجْيدٌ  ْمَواِت، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

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

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

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر  ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اهللاَ  يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحَساِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
 فَاذُْكُروا اهللاَ اْلَعِظْيَم يَْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اهللاِ . َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 

  .َأْكبَـرُ 
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرُه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد . َفَال َهاِدَي َلهُ  يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِللْ 

 َأمَّا بـَْعُد؛. َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 



تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم  يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ {: قَاَل اُهللا تـََعاَلى ِفي اْلُقْرآِن اْلَكرِْيمِ 
َر ْاِإلْسَالِم ِديًنا فـََلن يـُْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي ْاآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ {. }مُّْسِلُمْونَ    }َوَمن يـَْبَتِغ َغيـْ

يَا َرُسْوَل اِهللا : ْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َأَبى، قَاُلْواُكلُّ ُأمَِّتْي يَْدُخُلْوَن ا: َوقَاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
  ).رواه البخاري. (َمْن َأطَاَعِنْي َدَخَل اْلَجنََّة َوَمْن َعَصاِنْي فـََقْد َأَبى: قَالَ : َوَمْن يَْأَبى

Saudara-saudara kaum Muslimin jamaah Jum’ah yang berbahagia. 

Dalam khutbah jum’ah ini, kami hendak memberikan nasehat terutama untuk saya sendiri 
dan untuk jamaah semuanya. 

Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, marilah kita selalu bertaqwa kepada Allah saja, 
tidak kepada selain-Nya. Selalu bersyukur kepada Allah setiap waktu, di setiap tempat, 
dan di setiap keadaan, atas segala kenikmatan dan karuniaNya yang tidak dapat kita 
hitung. Juga selalu menjalankan yang disyari’atkan Allah dan yang disampaikan oleh 
Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam, dengan cara; semua yang diperintah-kan kita 
jalankan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan; sedangkan yang dilarang kita 
tinggalkan, tidak kita lakukan, bahkan mendekatipun jangan. 

Saudara-saudara jamaah Jum’ah yang dimuliakan Allah. 

Krisis yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu sampai saat ini, bukan saja 
krisis moneter tapi juga krisis kepercayaan terhadap agama Islam oleh penganutnya 
sendiri. Krisis kepercayaan terhadap kebenaran Islam sebagai agama universal dan 
paripurna tidak dapat dipungkiri telah melanda banyak orang yang mengaku dirinya 
beragama Islam. Ini terbukti dengan gaya hidup mereka yang dilihat secara lahiriyah 
masih ada saja kesamaan dengan gaya hidup orang-orang yang nonMuslim. Misalnya 
dalam masalah makan minum dengan berdiri dan dengan tangan kiri kaum Muslim masih 
banyak yang ikut-ikutan berbuat demikian pada acara-acara resmi, padahal makan dan 
minum dengan tangan kiri atau berdiri bukan etika Islami. Sementara kalau melihat kaum 
wanita di jalan-jalan, sulit dibedakan antara seorang muslimah dengan non-muslimah, 
sebab rambut sama-sama terlihat, betis sama-sama terbuka, sama-sama menor dalam 
bersolek bahkan sama-sama berpakaian ketat. Yang mana semuanya dilarang dalam 
Islam. 

Kaum muslimin yang berbahagia. 

Boleh jadi semua itu akibat ketidaktahuan atau ketidak fahaman. Namun ketidak tahuan 
itu adalah akibat bahwa kebanyakan kaum muslimin telah kehilangan kepercayaan 
terhadap Islam, sehingga mereka cenderung mengabaikan ajaran-ajarannya. Mempelajari 
ilmu-ilmu Islam dianggap ketinggalan jaman.Banyak orang Islam, bahkan kalangan 
akademik yang beranggapan mempelajari ilmu-ilmu Islam tanpa dicampur dengan teori-
teori ilmu barat, suatu kemunduran.Tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan 
seterusnya. Bukankah itu krisis kepercayaan terhadap Islam? 



Umumnya seseorang diketahui sebagai seorang muslim, apabila ia melaksanakan shalat 
atau ketika diajak berbicara. Hanya dalam beberapa kalangan atau kawasan saja terdapat 
suatu kelompok sosial secara lahiriah tampak sebagai muslim, sebab perempuan-
perempuan mereka berjilbab misalnya. 

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pasti mengimani dan meyakini 
bahwa hanya Islam sajalah yang terbaik dan benar, sebagai pedoman beribadah dan 
pedoman hidup didunia. Sebab ia meyakini bahwa segala yang dikatakan Allah dan 
RasulNya pasti benar dan baik. 

Allah berfirman: 

”Sesungguhnya agama (yang ada) di sisi Allah adalah Islam.” (Ali Imran: 19) 

Berkaitan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat 
tersebut merupakan berita dari Allah Subhannahu wa Ta'ala bahwa tidak ada agama 
apapun yang diterima di sisi Allah, kecuali Islam. Sedangkan Islam ialah ittiba’ 
(mengikuti) rasul-rasul Allah yang diutus untuk tiap-tiap masa, sampai akhirnya ditutup 
dengan rasul terakhir Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam. Sehingga jalan menuju 
Allah tertutup kecuali melalui jalan Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam. 
Karenanya, siapa yang menghadap Allah Subhannahu wa Ta'ala setelah diutusnya Nabi 
Muhammad Shallallaahu alaihi wa Salam dengan menggunakan agama yang tidak 
berdasarkan syariat beliau, maka tidak akan diterima. Seperti halnya firman Allah pada 
ayat yang lain: 

”Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah 
akan diterima (agama itu) dari padanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang 
rugi.” (Ali Imran: 85). 

Jamaah Jum’ah yang dimuliakan Allah. 

Demikian pula pada ayat di atas Allah memberitahukan tentang pembatasan agama yang 
diterima di sisiNya, hanyalah Islam. Dengan kata lain, bahwa selain Islam adalah agama 
yang batil. Tidak akan membawa kebaikan dunia dan tidak pula akhirat. Sebab agama 
selain Islam, tidak diakui dan tidak dibenarkan oleh Allah Subhannahu wa Ta'ala sebagai 
pedoman, baik dalam hal ibadah maupun mu’amalah-mu’amalah duniawi. 

Bukankah hanya Allah Subhannahu wa Ta'ala sendiri Yang Maha Mengetahui dengan 
cara apa dan pedoman bagaimana, manusia akan mendapat maslahat hidupnya? 
Bukankah Dzat Yang Maha Pencipta, yang lebih mengetahui tentang apa-apa yang 
diciptakanNya? Dua ayat di atas menunjukkan hal ini semuanya. Dan kenyataan ini 
masih ditunjang dengan bukti-bukti lain, yang paling utama di antaranya adalah Firman 
Allah Subhannahu wa Ta'ala : 

”Hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu. Dan telah Aku sempurnakan 
nikmatKu untukmu dan Aku telah ridlai Islam sebagai agamamu.” (Al-Maidah: 3). 

Dalam kaitannya dengan hal ini seorang tokoh ulama’ dari Yordania yaitu Syaikh Ali 
Hasan Ali Abdul Hamid mengatakan dalam kitabnya Ilmu Usulil Bida’ bahwa ayat yang 



mulia ini membuktikan betapa syariat Islam telah sempurna dan betapa syariat itu telah 
cukup untuk memenuhi segala kebutuhan makhluk, jin dan manusia dalam melaksanakan 
yaitu ibadah, seperti firman Allah: 

”Dan Aku tidak menciptakan jin, dan manusia kecuali supaya mereka beribadah 
kepadaKu.” (Adz Dzari’at: 56). 

Artinya kebenaran Islam adalah kebenaran paripurna, kebenaran menyeluruh dan 
merupakan kebenaran yang betul-betul merupakan nikmat Allah yang luar biasa. Betapa 
tidak, sebab apapun kebutuhan manusia dalam rangka pengabdian dan peribadatannya 
kepada penciptanya sudah tertuang dan tercukupi dalam Islam. Sesungguhnya manusia 
tidak membutuhkan lagi petunjuk-petunjuk lain, kecuali Islam. 

Kaum Muslimin jamaah Jum’ah yang berbahagia. 

Kesempuranaan Islam adalah kesempurnaan yang meliputi segala aspek, untuk tujuan 
kebahagiaan masa depan yang abadi dan tanpa batas. Yaitu kebahagiaan tidak saja di 
dunia, tetapi di akhirat juga. Karena itu mengapa orang masih ragu terhadap kebenaran 
dan kesempurnaan Islam? Mengapa orang masih mencari alternatif dan solusi-solusi 
lain?. Islam sudah cukup, tidak perlu penambahan atau pengurangan untuk melaksanakan 
ajaran-ajaran Islam. Kebenaran dan kesempurnaan Islam ini juga telah diakui oleh 
pemeluk agama lain selain Islam. Hanya saja banyak di antara mereka sendiri yang 
menolak, seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur’an: 

”Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, padahal diri mereka mengakui kebenarannya, 
lantaran kedzaliman dan kecongkakan.” (An-Naml: 14).  

Jamaah shalat Jum’at yang berbahagia. 

Dari uraian di atas, seluruh ummat Islam harus merenung ulang mengapa ia harus 
beragama Islam?. Bagaimana agar ia berada dalam lingkungan kebenaran?. Seorang 
pembaharu abad XII Hijriah, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan konsep 
renungan kepada kita sebagai berikut: 

Pertama; Seorang muslim harus merenung dan memahami bahwa ia diciptakan, diberi 
rizki dan tidak dibiarkan . Itulah sebabnya Allah mengutus rasulNya ketengah-tengah 
manusia. Tidak lain untuk membimbing mereka. Artinya ia, hidup dan ada di muka bumi 
karena diciptakan Allah, ia diberi berbagai fasilllitas, rizki yang lengkap, mulai dari 
kebutuhan oksigen untuk bernafas sampai rumah sebagai tempat berteduh dan lain-
lainnya sampai hal-hal yang di luar kesadaran manusia. Semua itu bukan untuk hal yang 
sia-sia. Di dalam Al-Qur’an Allah menerangkan: 

”Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya Kami mencipta-kan kamu secara 
main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?. Maka Maha 
Tinggi Allah, Raja yang sebenarnya; tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain 
Dia.” (Al-Mukminuun: 115-116). 

Karena manusia tidak seperti binatang, yaitu tidak dibiarkan bebas sia-sia, tidak diabaikan 
dan tanpa aturan, maka Allah menghendaki aturan untuk manusia. Tentu hanya Allah 



yang mengetahui aturan paling tepat dan membawa maslahat buat manusia, sebab Dia-lah 
pencipta manusia dan segenap makhluk lainnya. 

Aturan itu adalah yang dibawa oleh Muhammad Rasul yang diutusNya untuk 
kepentingan ini. Aturan itu adalah aturan yang menata kehidupan manusia agar selamat di 
dunia dan di akhirat kelak. Konsekwensinya, siapa yang taat kepada rasul-Nya, maka ia 
akan selamat dan masuk Surga. Sebuah kesuksesan masa depan yang gemilang, yang 
didambakan oleh setiap insan yang berakal sehat dan berfikiran normal. 

Rasulullah Shallallaahu alaihi wa Salam bersabda:  

َمْن َأطَاَعِنْي َدَخَل اْلَجنََّة : قَالَ : يَاَ ُرْسوَل اِهللا َوَمْن يَْأَبى: يَْدُخُلْوَن اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َأَبى، قَاُلْواُكلُّ أُمَِّتْي 
 ).رواه البخاري. (َوَمْن َعَصاِنْي فـََقْد َأَبى

”Tiap-tiap ummatku masuk Surga kecuali yang menolak. Ditanyakan kepada beliau: 
“Siapa yang menolak ya Rasululllah?” Beliau menjawab: “Siapa yang taat kepadaku ia 
akan masuk Surga dan siapa yang durhaka kepadaku maka ia telah menolak”. (HR. Al-
Bukhari). 

Jamaah Jum’ah yang berbahagia. 

Konsep yang kedua: Seorang muslim harus memahami bahwa Allah tidak ridla, jika 
dalam peribadatan kepadaNya, Dia disekutukan dengan selainNya. Sekalipun Malaikat 
yang dekat denganNya ataupun Nabi utusanNya, sebagaimana firmanNya: 

”Dan sesungguhnya masjid-masjid adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu 
menyembah seseorangpun didalamnya disamping (menyembah ) Allah..” (Al-Jin: 18)  

Konsep yang ketiga: Jika sudah menjadi orang yang taat kepada Rasul Allah, dan 
bertauhid kepada Allah, maka konsekwensi berikutnya yang harus dipahami adalah 
prinsip Wala’ dan Bara’. Artinya loyalitasnya hanya diberikan kepada Allah dan 
RasulNya dan orang-orang yang beriman. Sebaliknya ia tidak memberikan kecintaan dan 
kasih sayangnya kepada siapapun yang menentang Allah dan RasulNya, sekalipun 
kerabat terdekatnya. 

Kaum muslimin jamaah Jum’ah yang berbahagia. 

Itulah hakikat Islam yang dengan ucapan singkat berarti berserah diri sepenuhnya kepada 
Allah dengan cara mentauhidkan-Nya; bersikap patuh terhadapNya dengan cara 
menjalankan ketentuan-ketentuanNya; dan bersikap membebaskan diri; mem-benci dan 
memusuhi kemusyrikan beserta para pendukungnya. 

َرٍة َأنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِنْي : قَاَل اُهللا تـََعاَلى ِفي اْلُقْرآِن اْلَكرِْيمِ  ُقْل َهِذِه َسِبْيِلْي َأْدُعْو ِإَلى اِهللا َعَلى َبِصيـْ
 َ.َوُسْبَحاَن اِهللا َوَما َأنَا ِمَن الْمُشرِْكِينْ 

  .ْوُر الرَِّحْيمُ َأقـُْوُل قـَْوِلْي َهَذا َواْستَـْغِفُرْوا اَهللا، ِإنَُّه ُهَو اْلَغفُ 



Khutbah Kedua 

ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيِّ  َئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعيـْ
َهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوَأْشَهُد َأشْ . يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

 .اَْلَحقُّ ِمْن رَبَِّك َفَال َتُكْوَننَّ ِمَن اْلُمْمَترِْينَ : َأمَّا بـَْعُد؛ قَاَل اهللاُ تـََعاَلى. َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 

Ma'asyirol Muslimin rahimakumullah 

Berdasarkan keterangan dan uraian kami pada khutbah pertama, maka ummat Islam 
hendaknya benar-benar mampu membuktikan bahwa syari’at Islam yang akan 
menghantarkan pemeluknya menuju sukses hidup di dunia dan di akhirat, Sedangkan 
agama lain selain Islam jelas batil dan tidak bermanfaat. 

Sebagai bukti seorang telah mempercayai Islam sebagai agama yang benar, maka ia harus 
mengikuti dan taat kepada Rasul Nya, bertauhid kepada Allah dan hanya memberikan 
loyalitasnya kepada Allah, RasulNya, dan kaum Muslimin, serta memberikan 
permusuhan kepada musuh-musuh Allah dan RasulNya. 

Sedangkan jalan ke sana sekarang harus ditempuh dengan tashfiyah (pemurnian) dan 
tarbiyah (pendidikan), sebab ajaran Islam telah banyak disusupi ajaran-ajaran asing, yang 
dianggap merupakan bagian dari ajaran-ajaran Islam. 

، يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن َءاَمنُـْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا تَ  اَللَُّهمَّ َصلِّ . ْسِلْيًماِإنَّ اَهللا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
َوبَاِرْك . ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، 

 .َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد َمِجْيدٌ 

ِفْي قـُُلْوبَِنا ِغالa لِّلَِّذْيَن َءاَمنـُْوا رَبـََّنا ِإنََّك  رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوِإلْخَوانَِنا الَِّذْيَن َسبَـُقْونَا بِْاِإلْيَماِن َوَال َتْجَعلْ 
  .رَبـََّنا ظََلْمَنا َأنـُْفَسَنا َوِإْن لَّْم تـَْغِفْر لََنا َوتـَْرَحْمَنا لََنُكْوَننَّ ِمَن اْلَخاِسرِْينَ . رَُءْوٌف رَِّحْيمٌ 

َهى َعِن اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَكِر ِعَباَد اِهللا، ِإنَّ اَهللا يَْأُمرُُكْم بِاْلَعْدِل َوْاِإلْحسَ  اِن َوِإيَتآِئ ِذي اْلُقْرَبى َويـَنـْ
فَاذُْكُروا اَهللا اْلَعِظْيَم يَْذُكرُْكْم َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يـُْعِطُكْم َوَلذِْكُر اِهللا . َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرْونَ 

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

قَاَل . يَا َأيـَُّها النَّاُس ُأْوِصْيُكْم َوِإيَّاَي بِتَـْقَوى اِهللا فـََقْد فَاَز اْلُمتـَُّقْونَ . َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُهُ 
يَا َأيـَُّها : قَاَل تـََعاَلى. الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتْم مُّْسِلُمْونَ  يَا َأيُّهاَ : 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 اهللاَ . َواتـَُّقوا اَهللا الَِّذْي َتَسآَءُلْوَن بِِه َوْاَألْرَحاَم ِإنَّ اَهللا َكاَن َعَلْيُكْم َرِقْيًبا

َبُكْم َوَمْن يُِطِع اَهللا َوَرُسْوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنـُوْ . َوقـُْوُلْوا قـَْوًال َسِدْيًدا
 .َعِظْيًما

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

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

Ma’ asyirol Muslimin Rahimakumullah 

Segala puji hanya untuk Allah Rabbul ‘Alamin. Tiada Dzat yang patut disembah, diibadahi, dipuji 
dan ditaati , Dialah Al-Khaliq yang telah menurunkan Islam sebagai aturan yang adil, agung lagi 
mulia yang merupakan rahmat dan nikmat bagi seluruh alam. Shalawat dan salam semoga 
senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada penutup para nabi dan Rasul Muhammad Shallallaahu 
alaihi wa Salam beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang setia berjuang 
untuk menyebarkan risalah Islam keseluruh penjuru dunia. 

Hadirin Jama’ah Jum’ah yang berbahagia 

Nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah iman dan Islam serta diciptakannya alam 
semesta untuk manusia, kemudian dipilihnya planet bumi sebuah planet yang nyaman untuk kita 
tempati, dan dibuatNya untuk alam semesta, termasuk manusia, suatu sunnatullah yang tidak 
pernah berubah, sebagaimana firmanNya: 

“... Dan kamu sekali-kali tidak akan menjumpai perubahan pada sunnatulllah.” (QS. Al-Ahzab: 
62) dan juga firmanNya: 

“... Dan tidak akan kamu dapati suatu perubahan pada ketetapan kami itu.” (QS. Al-Isra’: 77) 

Jika kita renungkan, planet bumi yang mengelilingi surya berenang dalam lintasan ellips, 
merengggang 147 juta km dan maksimal 152 juta km dengan kecepatan 29.79 km/detik, melahap 
tahun demi tahun dengan kecepatan 11,18 km/detik memulas siang dan malam . Andaikan saja 
tidak ada ketetapan /keteraturan dalam sunnatullah ini atau bumi dan planet lainnya tidak mau taat 
pada aturanNya, seperti kebanyakan sifat manusia, niscaya imbang centripental dan 



centrifugalnya(gaya/tarikan kedalam dan keluar) akan tersita fatal, lantas bumi akan anjlok ke 
perihelion dan ephelion lain, yang bisa menyulap bumi akan menjadi gersang ataupun beku 
sehingga menjadi pemukiman yang tidak membetahkan insan. Sungguh segala puji bagi Allah 
yang membuat sunnatullah ini bersifat tetap. 

Jama’ah Jum’ah yang berbahagia. 

Kita juga melihat keteraturan alam semesta ini pada dunia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka 
senantiasa tunduk kepada aturan-aturanNya, mereka senantiasa konsisten dengan aturan-aturan 
yang diciptakan untuk mereka. Ketika Allah telah membuat hidup mereka berpasang-pasangan, 
hampir tidak pernah kita jumpai, bahkan dalam sebuah kandang sekalipun tidak ada hewan jantan 
kawin dengan hewan jantan atau sebaliknya. Mereka semua tunduk dan bertasbih kepada Allah 
sebagaimana firmanNya: 

“Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Raja Yang 
Maha Suci,Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Jumu’ah: 1). 

Akan tetapi wahai kaum muslimin yang mulia, manusia yang diberi kelebihan nikmat yang paling 
utama berupa akal, ternyata tidaklah cukup dengan aturan-aturan alam ini saja. Manusia dengan 
akal dan potensi hidup lainnya berupa kebutuhan jasmani,naluri dan hawa nafsunya ternyata bisa 
dan mampu melakukan penyimpangan dari aturan-aturan Allah, sehingga hal yang tidak kita 
temui dalam kandang ayam sekalipun justru saat ini kita temui pada kehidupan manusia, kita 
dapati pria kawin dengan pria, wanita kawin dengan wanita, bahkan manusia kawin dengan alat 
yang dibuatnya sendiri. Dari akibat ulah manusia semacam inilah kita bisa menyaksikan 
kerusakan yang dahsyat baik itu berupa penyakit kelamin, kerusakan moral dan kerusakan lain 
yang terjadi di darat maupun di laut. 

Wahai kaum muslimin rahimakumullah! 

Merupakan kenikmatan yang agung, sempurna dan satu-satunya yang akan menjamin tercapainya 
kebahagiaan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang jika kita bandingkan dengan 
nikmat alam semesta ini, niscaya alam semesta dan dunia ini tidak berarti apa-apa, itu adalah 
nikmat Iman dan Islam, sebagaimana firmanNya: 

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu Ad-Dien (agama/jalan hidup)mu, dan telah 
Kucukupkan kepadamu nikmatKu dan telah Aku ridlai Islam menjadi dien-mu.” (QS. Al-
Maidah:3) 

Jama’ah Jum’ah rahimakumullah 

Islam dengan aqidah dan syari’ahnya,merupakan aturan sekaligus jalan hidup yang dibuat Allah, 
pencipta manusia. Dzat yang Maha Mengetahui, Maha Adil dan Bijaksana yang tidak saja 
mengatur manusia dengan diriNya (dalam hal aqidah dan ibadah) tetapi juga mengatur hubungan 
manusia dengan manusia yang lainnya dalam hal mu’amalah dan ‘uqubat (hukuman). Oleh sebab 
itu Islam merupakan karunia dan nikmat Allah, hanya dengannyalah dapat tercapai keserasian dan 
kebahagiaan hidup manusia. Tidak ada aturan lain yang bisa memanusiakan manusia semanusiawi 
mungkin selain aturan dari Pencipta manusia, karena siapa yang lebih tahu hakikat manusia selain 
Pencipta manusia?. 

Ma’asyirol muslimin rahimakumullah 

Sungguh agung dan besar nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita berupa Islam dan 
sesungguhnya kita wajib mensyukurinya yaitu dengan menggunakan syariat Islam untuk 
mengatur aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman: 



“Wahai orang-orang yang beriman,masuklah kedalam Islam secara keseluruhan dan janganlah 
kalian maengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata.” 
(QS. Al-Baqarah: 208) 

Dan jika kita menginginkan nikmatNya dengan melecehkan aturan-aturanNya baik sebagian 
apalagi keseluruhan, sungguh kehinaan hidup di dunia dan azab Allah di akhirat yang akan kita 
terima, sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7: 

“Jika kalian bersyukur (terhadap nikmatKu) niscaya Aku tambah nikmatKu kepadamu dan jika 
kalian mengingkari (nikmat-Ku) niscaya azabKu sangat pedih.” 

Dan dalam ayat lain Allah menegaskan: 

“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatanKu, maka sungguh baginya penghidupan yang 
sempit, dan Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.” (QS. Thaaha: 
124). 

Kaum muslimin rahimakumullah. 

Dengan nikmat Allah yang berupa akal dan indra, marilah kita bersama-sama merenungkan 
kemudian kita bersyukur, betapa matahari yang besarnya 1.303.600 x bumi (satu juta tiga ratus 
tiga ribu enam ratus kali besar kali bumi) hanyalah ibarat setitik debu dalam galaksi (gugus 
bintang) Bima Sakti,maka bumi ibarat super debu yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop 
dan manusia adalah super-super debu yang tertata dari sari tanah, yang terjelma dari nutfah yang 
terpancar. Sungguh betapa besar jagat raya ini, dan batapa Maha Besar Pencipta jagat ini dan 
sungguh betapa kecilnya manusia bila dibandingkan dengan jagat raya ini, betapa sempurnanya 
Allah telah menurunkan ayat-ayat yang tersirat dalam alam semesta maupun yang tersurat dalam 
kitabNya, betapa tinggi dan luasnya ilmu Allah dan betapa kecil dan kerdil manusia, sehingga 
nikmat yang berupa akal ini justeru digunakan untuk mengkufuri nikmat yang lebih besar yaitu 
Islam, dengan akalnya kadang-kadang manusia merasa lebih tahu dari Allah, merasa sombong dan 
ujub. Sehingga merasa mampu untuk membuat aturan untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur 
keluarganya dan orang sekelilingnya seraya berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari Islam, 
berpaling dari syari’atNya. Padahal jagat raya yang besar dan luas saja tunduk pada aturanNya, 
mengapa kadang-kadang menusia berpaling?, bukankah Allah telah berfirman: 

“Dan siapakah yang lebih zhalim dari pada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari 
Tuhanmu, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan dua tangannya. 
Sungguh kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, dan meskipun kamu menyeru mereka 
kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya.” (QS. Al-
Kahfi:57) 

Sungguh sangat rugi orang-orang yang berpaling dari syari’atNya, keseluruhan ataupun sebagian 
dan sungguh beruntung dan berbahagialah orang–orang yang senantiasa menjalani kehidupannya 
seraya menyesuaikan dengan perintah dan laranganNya, bahkan Allah telah menjamin suatu 
bangsa yang penduduknya beriman dan bertaqwa yakni menjalankan segala perintahNya dan 
menjauhi segala laranganNya, dengan firmanNya: 

“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.” (QS. Al-A’raf: 96). 

َوُقْل . ِمْيُع اْلَعِلْيمُ بَاَرَك اُهللا ِلْي َوَلُكْم بِْاآليَاِت َوالذِّْكِر اْلَحِكْيِم، َوتـََقَبلَّ ِمنِّْي َوِمْنُكْم ِتَالَوَتُه ِإنَُّه ُهَو السَّ 
ُر الرَّاِحِمْينَ   .َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَأْنَت َخيـْ
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ُنُه َوَنْستَـْغِفُرْه َونـَُعوُذ بِاِهللا ِمْن ُشُرْوِر َأنـُْفِسَنا َوِمْن َسيَِّئاِت َأْعَمالَِنا، َمْن  ِإنَّ اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدهُ  َوَنْسَتِعيـْ
ْشَهُد َأْشَهُد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه َوأَ . يـَْهِدِه اُهللا َفَال ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ 

َنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَأْصَحابِِه َوَسلََّم َتْسِليْ  ًراَأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َصلَّى اُهللا َعَلى نَِبيـِّ قَاَل . ًما َكِثيـْ
َوَمن {: قَاَل تـََعاَلى. نُتْم مُّْسِلُمْونَ يَا َأيُّهَا الَِّذْيَن َءاَمُنوا اتـَُّقوا اَهللا َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َتُمْوُتنَّ ِإالَّ َوأَ : تـََعاَلى

 }َوَمن يـَتَِّق اهللاَ يَُكفِّْر َعْنُه َسيَِّئاتِِه َويـُْعِظْم َلُه َأْجًرا{: َوَقالَ } يـَتَِّق اهللاَ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا

، {: ثُمَّ اْعَلُمْوا فَِإنَّ اَهللا َأَمرَُكْم بِالصََّالِة َوالسََّالِم َعَلى َرُسْوِلِه فـََقالَ  ِإنَّ اهللاَ َوَمالَِئَكَتُه ُيَصلُّْوَن َعَلى النَِّبيِّ
  .}يَا َأيُّهاَ الَِّذْيَن َءاَمنـُْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلُِّمْوا َتْسِلْيًما

ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِمْيٌد  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى
ٌد َوبَاِرْك َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِل ُمَحمٍَّد َكَما بَارَْكَت َعَلى ِإبـَْراِهْيَم َوَعَلى آِل ِإبـَْراِهْيَم، ِإنََّك َحِميْ . َمِجْيدٌ 
ُهْم َوْاَألْمَواتِ . دٌ َمِجيْ  ، ِإنََّك اَللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت ْاَألْحَياِء ِمنـْ

رَبـََّنا آتَِنا ِفي . زُقْـَنا اْجِتَنابَهُ اَللَُّهمَّ َأرِنَا اْلَحقَّ َحقaا َواْرزُقْـَنا اتـَِّباَعُه، َوَأرِنَا اْلَباِطَل بَاِطًال َوارْ . َسِمْيٌع َقرِْيبٌ 
نـَْيا َحَسَنًة َوِفي اآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأْعُيٍن . الدُّ

ِة َعمَّا َيِصُفْوَن، َوَسَالٌم َعَلى اْلُمْرَسِلْيَن َواْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَّ . َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماًما
  .اْلَعاَلِمْينَ 

  َوَأِقِم الصََّالةَ . َوَصلَّى اهللاُ َعَلى ُمَحمٍَّد َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ 

 


