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 ُّ ًْ َورَْْحَُث اهللِ َوَبَراكَحُ الَُم َغيَْيُس  الصَّ
ُد هللِ  ٍْ َ رِ اَْلْ ْٔ ًْ اََِل الُّ ُٓ ًًل ُُيْرُِج ْٔ ًْ َرُش ِٓ ًِ إِْذ َبَػَد ذِْي َجِو الَِّػ

َ
ْؤٌِِِْْيَ ةِأ ٍُ ْ ََّ لََعَ ال ٌَ ِْي  اَّلَّ

ِّ َضَّلَّ اهللُ  َو َبْيِج َُبِيِّ ْْ ْيَم ََلُ َخصَّ اَ ْن ًلَ إََِلَ إًِلَّ اهللُ وَْخَدهُ ًلَ ََشِ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
, أ ًِ يْ ََ اىظُّ ٌِ

ِّ وََشيَّ  ََ اىْبَََشِ َغيَْي ٌِ  ًْ ُْ َٔا َْ ِش ٌَ ًْ َبْػَد الَّبِيِّْْيَ لََعَ  ُٓ يَ َِاكِِب وَاىَْؾِررِ َوـَغَّ ٍَ ْ ِف ال َْشَ
َ
ًَ ةِأ

َُلُ اَىْ  ْٔ ًدا َخْتُدهُ َوَرُش ٍَّ نَّ ُُمَ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
ًْ حَُذرَّ وَأ َ ًْ ـَْخًرا َول ِْ ًْ َتْتَق ىَِؾْْيِ َ َزايَا ل ٍَ ِ ًْ ة ُْ َلائَِو وََخَتا

ا  َضَّلَّ اهللُ ٍَ ًْ كِْص ِْ ْْيِ ـََجَػيَِِنْ ِِفْ َخْْيِ ٍَ َيَْق اََِل كِْص
ْ

ًَ اْل ًَ / إِنَّ اهللَ َتَػاََل كَصَّ ِّ وََشيَّ َغيَْي
ْْيِ َواََُا  ٍِ َْ اَْضَداِب اْْلَ ٌِ َُا 

َ
اِل( ـَأ ٍَ ْْيِ َواَْضَداُب الِشّ ٍِ َُلُ َتَػاََل )َواَْضَداُب اْْلَ ْٔ َوَذلَِم كَ

َِلِ َخْْيُ اَْضَداِب اْْلَ  ْٔ ا ذُيًُرا َوَذلَِم ِِفْ كَ َْ َْ َخْْيِ ٌِ ذاََلذًا ـََجَػيَِِنْ 
َ
ْْيِ أ ٍَ ًَّ َجَػَو اىِْلْص ٍِْْيِ ُث

 ََ ٌِ َُا 
َ
َن( ـَأ ْٔ اةُِل َن الصَّ ْٔ اةُِل ِث( )َوالصَّ ٌَ َ

ْشأ ٍَ ْ َِِث( )َواَْضَداُب ال ٍَ ْي ٍَ ْ َتَػاََل )َواَْضَداُب ال
اةِلِ  َُا َخْْيُ الصَّ

َ
اةِِلْْيَ وَأ ا كَتِْييٍَث َوَذلَِم الصَّ َْ َْ َخْْيِ ٌِ ًَّ َجَػَو اثلُّيَُد َرَتائَِو ـََجَػيَِِنْ  ْْيَ ُث

َُا 
َ
( ـَأ ًْ ْتَلاُز

َ
َِْد اهللِ أ ًْ ِغ ُس ٌَ ْكَر

َ
ْٔا إِنَّ أ ًبا َوَرَتائَِو ِِلََػاَرـُ ْٔ ًْ ُشُػ َِاُز َُلُ َتَػاََل )وََجَػيْ ْٔ كَ

ْ َوًَل ـَخْ  ْكَرُم َوََلِ آَدَم لََعَ َرِِبّ
َ
ا ةَيًْخا َوَذلَِم أ َْ َْ َخْْيِ ٌِ حًا ـََجَػيَِِنْ  ْٔ ًَّ َجَػَو اىَْلَتائَِو ُبيُ َر ُث

ْْيًا( ِٓ ًْ َتْط ُرُز ِّٓ َو اْْلَْيِج َويَُط ْْ َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْس َِْب َخ ا يُِرْيُد اهللَ ِْلُْذ ٍَ َُلُ َتَػاََل )اِجَّ ْٔ  كَ

ٍد  ٍَّ ًَّ َضِوّ لََعَ َشيِِّدَُا ُُمَ ُٓ ََ اىبَِشْْيِ اَليَّ ْح ِ ِّ اَّلَّ ِو ةَيْخِ ْْ ِِْْيِ ولَََعَ اَ ٍُ ْ اِج ال َ ِّّ  الَِّذيِْر َوال
ًْ ةِإِْخَصاٍن  ُٓ َ ََ َولََعَ اِلَّاةِِػْْيَ ل َخِدْح ْٓ ٍُ ْ ِّ ال ِ ِْْٓيِ ولَََعَ اَْضَداة ًْ ةِاِلَّْط ُٓ َخ ٌْ ًْ َواَْكَر ُٓ ْطَخ َخطَّ

. َِ
يْ ِْٔم اَِلّ  إََِل يَ

ا َبْػُد / َذَيا ِغَتاَد ا ٌَّ
َ
ًْ  هللِأ ِّ ىََػيَُّس َٔى اهللِ َوَطاَغخِ ًْ َوَجْفِِس ةَِخْل ْوِضْيُس

ُ
. . . / أ

نَ  ْٔ   . ُتْفيُِد
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Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Setelah memuji kepada Allah Swt, bershalawat kepada 

Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, keluarga, serta 

sahabatnya, izinkan saya untuk berwasiat kepada hadirin 

semua, khususnya pada diri saya sendiri. Marilah kita selalu 

meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Swt, dengan 

selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Yakni mengerjakan 

apa yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang, 

kapan pun dan dimana pun, dalam keadaan bagaimana 

pun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. 

Karena dengan kita bertakwa, Allah Swt pasti akan 

menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, 

juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita 

hadapi. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Di antara tanda atau bukti iman dan takwa kepada Allah 

Swt adalah mencintai Allah Swt dan Rasul-Nya. Takkan 

sempurna iman seorang hamba sebelum menjadikan Rasul 

sebagai sosok yang paling ia cintai melebihi kecintaan pada 

segala sesuatu.  

ْغَرِج ، 
َ
َِ األ َُادِ ، َغ ةُٔ الزِّ

َ
َِا أ َث َُا ُشَػْيٌب كَاَل / َخدَّ ْخََبَ

َ
اِن كَاَل / أ ٍَ ةُٔ اْْلَ

َ
َِا أ َث َخدَّ

نَّ َرُشَٔل اهللِ َضَّلَّ اهللُ 
َ
ُّ ، أ ِْ ُ َخ َرْيَرةَ ، َرِِضَ اَّللَّ ُْ ِِب 

َ
َْ أ ًَ كَاَل / َخ ِّ وََشيَّ َغيَْي

هِ.  هِ َوَوََلِ َْ َواَِلِ ٌِ  ِّ َخبَّ إَِْلْ
َ
ُكَٔن أ

َ
ًْ َخَّتَّ أ َخُدُز

َ
َُ أ ٌِ ِي َجْفِِس بَِيِدهِ ًلَ يُْؤ َٔاَّلَّ ـَ

 )رواه اْلخاري(
Demi Dzat yang aku dalam kekuasaan-Nya, tidak 
sempurna iman salah satu dari kalian semua sampai aku 
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lebih kalian cintai dari pada orang tua dan anak-anak 
kalian. (HR. Bukhori) 

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hak Rasulullah 

Saw begitu besar bahkan berada pada urutan kedua 

setelah hak Allah Swt. Sebagian dari hak-hak Rasulullah 

Saw ialah mencintainya dan ahli baitnya. Siapa itu ahli bait 

Rasulullah Saw? Yaitu keluarga Rasulullah Saw dan 

keturunannya yang telah disucikan Allah Swt melalui 

Firman-Nya: 

ْْيًا. ِٓ ًْ َتْط ُرُز ِّٓ َو اْْلَْيِج َويَُط ْْ َ
ًُ الرِّْجَس أ ُِْس َِْب َخ ا يُِرْيُد اهللَ ِْلُْذ ٍَ  اِجَّ

Sungguh Allah berkehendak untuk menghilangkan dosa 
dari kamu, wahai ahli bait, dan membersihkan kamu 
sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab: 33) 

Pada saat ayat ini turun, Rasulullah Saw mengundang 

Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah Az-Zahro, Sayyid Hasan 

dan Husen radliya Allahu 'anhum seraya berkata, "Inilah 

keluargaku. Aku menjadi musuh bagi siapapun yang 

memusuhi mereka dan aku menjadi penyelamat bagi 

siapapun yang berbuat baik pada mereka".  

Diceritakan pula dari Sahabat Zaid bin Arqom: "Pada 

saat Nabi berkhutbah setelah memuji pada Allah Swt, Nabi 

bersabda: 'Wahai sekalian manusia, saya hanyalah manusia 

seperti kalian semua. Dan utusan Tuhanku ( malaikat maut) 

hampir mendatangiku. Sungguh aku tinggalkan dua 

perkara. Satu kitab Allah (Al-Qur’an) yang di dalamnya 

terdapat petunjuk dan cahaya. Maka ambillah dan 

berpegang teguhlah terhadapnya. Yang kedua ahli bait-ku. 
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Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlu bait-

ku (keluargaku), seraya mengulang tiga kali". (HR. Muslim) 

Oleh karena itu, mencintai keluarga Nabi sudah 

merupakan keharusan bagi kita semua sebagai umatnya. 

Barang siapa yang mengaku-ngaku cinta terhadap 

keluarga Nabi sementara akhlak dan perilakunya tidak 

menunjukkan rasa cinta terhadap mereka, maka 

pengakuannya itu tidak bisa dibenarkan. Terlebih jika 

sampai menyakiti mereka.  

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Takutlah kalian membenci atau memusuhi salah satu dari 

keturunan Rasulullah Saw. Karena hal demikian akan 

membahayakan terhadap agama dan akhiratnya. Serta 

dianggap menjelekkan dan menyakiti Nabi. Dalam sebuah 

Hadits dijelaskan: 

َذى نََصِِبْ َوَذوِْي رَْخِِمْ َذَلْد 
َ
َْ أ ٌَ ًَل 

َ
ا ةَاُل رَِجاٍل يُْؤُذْوَُِِنْ ِِفْ نََصِِبْ َوَذوِْي رَْخِِمْ أ ٌَ

َذى اهللَ.
َ
َذاِِنْ َذَلْد أ

َ
َْ أ ٌَ َذاِِنْ َو

َ
 أ

Bagaimana keadaan orang-orang yang menyakiti 
keluargaku. Ingatlah! Barang siapa yang menyakiti 
keluargaku maka ia telah menyakiti aku. Dan barang 
siapa menyakitiku maka ia telah menyakiti Allah. 

Nabi juga bersabda: 

ْتؾِ  ٌُ  َٔ ُْ َلاِم َوَضَّلَّ َوَضاَم َو ٍَ ْ َِ َوال ْز ََ َبْْيَ الرُّ ْٔ اَنَّ رَُجاًل َضِف َ ٍد ل ٍَّ ِل ُُمَ
َ
ٌظ أِل

 َدَخَو الَّاَر.
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Apabila seseorang laki-laki merenung diantara rukun 
yamani dan maqom Ibrohim, serta ia gemar shalat dan 
berpuasa sementara ia benci terhadap keluarga Nabi 
maka ia akan masuk neraka. 

Dalil-dalil tersebut di atas menunjukkan betapa 

besarnya ancaman yang diberikan kepada orang-orang 

yang membenci salah satu dari keluarga Nabi apalagi 

sampai mendzholiminya. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Oleh sebab itu mari kita tanamkan dalam hati kita semua 

agar cinta terhadap Nabi dan keluarganya. Tidak 

membenci bahkan mencaci maki.  

Rasulullah Saw bersabda: “Bintang menjadi 

ketentraman bagi penduduk langit, dan ahli bait menjadi 

ketentraman bagi penduduk bumi. Pada saat ahli bait-ku 

hilang maka datanglah pada penduduk bumi apa yang 

akan dijanjikan”. Rasulullah Saw juga bersabda:  

ا َؽِرَق. َٓ ِْ َْ ََتَيََّؿ َخ ٌَ ا ََنَا َو َٓ َْ َركَِت ٌَ ٍح  ْٔ َِِث ُُ ٌِْرُو َشِفْي  ًْ ُو ةَيِِْتْ ذِْيُس ْْ  اَ
Keluargaku bagaikan perahu Nabi Nuh As. Barang siapa 
yang menaikinya maka ia akan selamat. Dan barang 
siapa yang meninggalkanya maka ia akan tenggelam. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Begitulah kiranya petunjuk baginda Nabi menjelaskan 

bagaimana kita semua sebagai umatnya agar senantiasa 

menumbuhkan rasa cinta dan takdzim kepada ahli bait 
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Nabi, agar kelak kita semua dapat diakui sebagai umatnya 

dan mendapat syafaatnya kelak dihari kiamat. Aamin. 

 

َٓخُدْوَن / َوإَِذا  ٍُ ْ َِلِ يََٓخِدْي ال ْٔ ُل ، َوبَِل ْٔ ُّ َوَتَػاََل َحُل ْٔا ََلُ َواهللُ ُشْتَداَُ ُػ ٍِ كُرَِئ اىُْلْرآُن ـَاْشَخ
. ًِ َِ الرَِّخْي . ِمْسِب اهللِ الرَّْْح ًِ ْيَطاِن الرَِّجْي ََ الشَّ ٌِ ُْٔذ ةِاهللِ  ُغ

َ
َن أ ْٔ ًْ حَرَْْحُ ْٔا ىََػيَُّس ُِْطُخ

َ
 وَأ

 ِ ََ ة َلْيُُتَّ ـاَل ََتَْغْػ ََ اىنَِّصاء إِِن اتَّ ٌِّ َخٍد 
َ
ِي ِِف يَا نَِصاء الَِِّبِّ لَْصُُتَّ َنأ َع اَّلَّ ٍَ ِل َذَيْط ْٔ اىَْل

وََل 
ُ
ِْيِيَِّث األ َا

ْ
َج اْل ََ َتََبُّ ََّ َوًل َتََبَّْج ْػُروـًا. َوكَْرَن ِِف ُبُئحُِس ٌَّ ًلً  ْٔ ََ كَ ِّ َمَرٌض َوكُيْ تِ

كَيْ
ُ ِْلُ  ا يُِريُد اَّللَّ ٍَ َ َوَرُشََٔلُ إِجَّ ََ اَّللَّ ِطْػ

َ
ََكةَ وَأ الةَ َوآتَِْي الزَّ ََ الطَّ ٍْ كِ

َ
ًُ وَأ َِْب َغُِس ْذ

 ِ َْ آيَاِت اَّللَّ ٌِ  ََّ ا ُحْخََّل ِِف ُبُئحُِس ٌَ ِْٓيًا. َواْذُنْرَن  ًْ َتْط َرُك ِّٓ َو اْْلَْيِج َويَُط ْْ َ
الرِّْجَس أ

َ ََكَن ىَِطيًفا َختِْيًا. ِث إِنَّ اَّللَّ ٍَ ِْه
ْ

 َواْل
 ، ًِ ًْ ِِف اىُْلْرآِن اىَْػِظْي ْنِر َوَجَفَػِِنْ ةَاَرَك اهللُ ِِلْ َوىَُس ََ اْْليَاِت َواَِّلّ ٌِ ِّ ا ذِْي ٍَ ِ ًْ ة َوإِيَّاُز

 ، ًْ َِهي ْشَخْؾِفُر اْلْ
َ
َذا وَأ ْٰ ِِلْ  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ

َ
. أ ًُ ْيُع اىَْػيِْي ٍِ َٔ الصَّ ُْ  ُّ ُّ إَُِّ ًْ حاِلََوحَ ُِْس ٌِ ْ َو ٌِِِنّ َوَتَلتََّو 

 ْ اِت َوال ٍَ ْصيِ ٍُ ْ ْْيَ وَال ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ًْ َولَِصائِِر ال ُّ اهللَ ِِلْ َوىَُس َِاِت ، ـَاْشَخْؾِفُروْهُ إَُِّ ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِِْْيَ َوال ْؤ ٍُ

. ًُ ُر الرَِّخْي ْٔ َٔ اىَْؾُف ُْ 
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 ُّ ًْ َورَْْحَُث اهللِ َوَبَراكَحُ الَُم َغيَْيُس  الصَّ
ِيْ  ُد هللِ اَّلَّ ٍْ َ ِ اَُ دَ َْ  اَْلْ َ  يَ دِ خَ ْٓ ا ِلَ َِّ ا نُ ٌَ ا وَ ذَ َٓ ا ل  ًَل ْٔ ل

َ
ْن ًلَ إََِلَ إًِلَّ اهللُ . ا اهللُاَُ دَ َْ  نْ  أ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
أ

يَْم ََلُ  َ  ًُ يْ رِ هَ اىْ وَْخَدهُ ًلَ ََشِ
ْ

ِ  ادُ َّٔ اْل ًدا َخْتُدهُ  اهُ ايَ َط خَ  ِِفْ  دُ ْٔ ػُ  حَ ًَل  يْ اَّلَّ ٍَّ نَّ ُُمَ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
وَأ

َُلُ  ْٔ ا ٌَ  ثِ اةَ جَ خِ اشْ  ِِفْ  َم َْلْ  إِ َم ْظ ػُ ا اىْ َِ خِ يَ يْ شِ وَ  دٍ ٍَّ ا ُُمَ َُ دِ يِّ  شَ لََعَ  ًْ يِّ شَ وَ  ِوّ أمهلل َض  .َوَرُش
 .هُ ًَل وَ وَ  ِّ تِ دْ َض وَ   آَِلِ لََعَ وَ  اهُ َِ يْ َِ ا جَ ٌَ  ةِ رَ فِ ؾْ ٌَ وَ  اهُ َُ ْٔ جَ ا رَ ٌَ  قِ يْ لِ َتْ وَ  اهُ َُ ْٔ غَ دَ 
 اهللِ ادَ تَ غِ 

ُ
ِ  ِِسْ فْ جَ وَ  ًْ سُ يْ ِض وْ .  أ ِ لَ تُ  قَّ خَ  اهللَا ْٔ لُ تَّ .  اِ ى اهللَِٔ لْ خَ ة ِ  ََّ تُ ْٔ ٍُ تَ ًَل وَ  ِّ اح   وَ ًلَّ إ

َ
 ًْ خُ جْ أ

 .نَ ْٔ ٍُ يِ ْص مُ 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Setelah memuji kepada Allah Swt, bershalawat kepada 

Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, keluarga, serta 

sahabatnya, izinkan saya untuk berwasiat kepada hadirin 

semua, khususnya pada diri saya sendiri. Marilah kita selalu 

meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Swt, dengan 

selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Yakni mengerjakan 

apa yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang, 

kapan pun dan dimana pun, dalam keadaan bagaimana 

pun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. 

Karena dengan kita bertakwa, Allah Swt pasti akan 

menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, 

juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita 

hadapi. 
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Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Bertakwalah kepada Allah Swt di manapun kalian berada. 

Takwa adalah menjauhi segala larangan-Nya dan 

mematuhi segala perintah-Nya. Salah satunya adalah 

melaksankan shalat Jum'at. Maka ketahuilah, 

sesungguhnya hari Jum'at adalah hari yang agung, hari 

yang penuh dengan keutamaan. Di hari ini Allah Swt 

memerintahkan kita semua memperbanyak zikir, istighfar 

dan membaca Al-Quran,  dan disunnahkan pula mandi, 

memakai wewangian dan berbaju putih. Di hari ini pulalah 

Allah Swt mempertemukan Nabi Adam As dan Siti Hawa As.  

Dan salah satu keutamaan hari Jum'at adalah 

diwajibkannya bagi semua muslimin untuk berkumpul dan 

berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah shslat 

Jum'at dengan mengagungkan kemuliaan-Nya demi 

meraih ridlo Allah Swt kelak di surga. Sebagaimana firman-

Nya:  

 ُ
ْ

ِْٔم اْل َْ يَ ٌِ اَلةِ  ٔا إَِذا ُُِٔدَي لِيطَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
ِ َوَذُروا يَاأ ْٔا إََِل ِذْنِر اَّللَّ َػِث ـَاْشَػ ٍُ

ًْ َخْْيٌ  ًْ اْْلَْيَع َذىُِس ٔنَ  ىَُس ٍُ ًْ َتْػيَ ُخ ِْ وا ِِف . إِْن ُن اَلةُ ـَاُْتََِشُ ـَإَِذا كُِغيَِج الطَّ
ًْ ُتْفيُِدَٔن . َ َنرِْيًا ىََػيَُّس ِ َواْذُنُروا اَّللَّ َْ ـَْغِو اَّللَّ ٌِ ٔا  ْرِض َواْبَخُؾ

َ
 اأْل

Wahai orang beriman apabila diseru untuk 
melaksanakan shalat pada hari Jum'at maka segeralah 
kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang 
demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 
Apabila shalat telah dilaksanakan maka bertebaranlah 
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kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah 
banyak -banyak agar kamu beruntung.  

 
Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Dari ayat di atas kiranya jelas  bahwa setiap orang yang 

beriman diperintahkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, 

terlebih setelah dikumandangkannya adzan yang kedua 

dan Allah Swt melarang melaksanakan hal-hal  yang 

menunda, menuju masjid seperti ngobrol, nongkrong dan 

transaksi apapun,  termasuk di dalamnya adalah jual beli. 

Maka bagaimana sikap yang pantas di saat melihat 

sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita yang 

mengaku beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah 

Swt san Rasul-Nya  tapi mereka tidak melakukan shalat 

Jum'at  tanpa alasan yang benar,  mereka lebih memilih 

berdagang di pasar, memilih disibukkan dengan 

tanamannya di sawah dari pada memenuhi panggilan Allah 

Swt untuk melaksanakan shalat Jum'at  padahal Rasulullah 

Saw telah memberikan peringatan yang cukup 

menakutkan bagi orang-orang yang meninggalkan shalat 

Jum'at hanya demi kepentingan dunia.  

 ذَ تَ جَ  دْ لَ .  ذَ ثٍ ايَ وَ رِ  ِفْ .  وَ ِّ تِ يْ  كَ لََعَ  اهللُ عَ تَ َط  رٍ ذْ غُ  ْْيِ دَ  َْ ٌِ  ٍع ُجَ  َث اَل ذَ  كَ رَ حَ  َْ ٌَ 
 .هِ رِ ْٓ َظ  اءَ رَ وَ  مَ اَل شْ اْلِ 

Barang siapa meninggalkan shalat Jum'at sebanyak tiga 
kali tanpa alasan maka Allah akan tutup hatinya. Dalam 
riwayat lain disebutkan, "Sungguh dia telah 
mencampakkan Islam ke belakang punggungnya."  
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Shahabat Ibnu Abbas Ra pernah di tanya tentang 

seorang laki laki  yang berpuasa di siang hari dan 

beribadah di malam hari tapi dia enggan melakukan shalat 

Jum'at dan shalat jamaah,  dan beliaupun menjawab, 

 ِ  .ارِ  الَّ ِِف  َٔ ُٓ ذَ  اَت ٌَ  نْ ا

Ketika dia mati akan masuk neraka 

Maka dari itu sudah seharusnya bagi setiap orang 

muslim untuk senantiasa melakukan shalat Jum'at dan 

shalat jamaah karena hal itu merupakan tanda-tanda 

kebesaran Allah Swt yang akan membuat hati kita semakin 

bertakwa kepada-Nya.  

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Di saat ini banyak saudara-saudara kita yang tidak lagi 

memperhatikan pintu hidayah,  mereka tidak peduli 

dengan ancaman-ancaman Allah Swt, mereka lebih 

memilih keindahan dunia dari pada keindahan akhirat,  

disibukan dengan harta benda, sehingga mereka lupa 

melakukan ibadah, lebih-lebih shalat Jum'at, lebih memilih 

berdagang daripada berangkat ke masjid dan lebih 

memilih merawat tanamannya dari pada memenuhi 

panggilan Allah Swt, padahal jelas perintah Allah Swt 

dalam firman-Nya: 

 ََ ٌِ ِ َخْْيٌ  َِْد اَّللَّ ا ِغ ٌَ ا كُْو  ًٍ ِ ا َوحََرُكَٔك كَائ َٓ ٔا إَِْلْ ًٔا اْجَفغُّ ْٓ َ ْو ل
َ
ْوا ِِتَاَرةً أ

َ
ِٔ َوإَِذا َرأ ْٓ اليَّ

ُ َخْْيُ الرَّازِرِْيَ  ََ اِلَِّجاَرةِ َواَّللَّ ٌِ  .َو
Dan  apabila mereka melihat perdagangan atau 
permainan mereka segera menuju kepada-Nya dan 
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mereka tinggalkan engkau (Muhammad) sedang berdiri 
(berkhutbah). Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah 
lebih baik dari pada permainan dan perdagangan, dan 
Allah Pemberi rizki yang terbaik.  

Sahabat Jabir bin Abdillah Ra pernah berkata saat 

Rasulullah Saw berkhutbah di hari Jum'at, "telah datang 

kafilah pedagang di kota madinah" kemudian masyarakat 

sekitarnya menghampiri kafilah tersebut hingga di masjid 

hanya tersisa 12 orang laki laki bersama Rasulullah Saw,  

kemudian Rasulullah Saw  bersabda: 

ِ وَ  ِ دِ يَ بِ  ِِسْ فْ جَ  يْ اَّلَّ َ َّتَّ خَ  ًْ خُ ػْ ابَ خَ تَ  ه   ًْ سُ ِْ ٌِ  َق تْ حَ  ًْ  ل
َ
َ  دٌ خَ أ ِ  اَل صَ ل ْ  ًُ سُ ة   .اارً َُ  يْ ادِ َٔ ال

Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaan-Nya! Kalau 
kamu ikuti mereka sehingga tidak ada seorang pun yang 
tertinggal, tentu akan mengalir kepadamu lembah yang 
penuh api. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Ketahuilah bahwa di masa sekarang ini, kita harus 

memperbanyak tiga ibadah, yaitu (1) bersedekah baik 

dalam fakir atau kaya; (2) memperbanyak istighfar di 

malam dan siang hari. Dan (3) memperbanyak baca 

sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Shalawat 

adalah ibadah yang efektif mendekatkan kita kepada Allah 

Swt. Nabi Muhammad Saw bersabda: 

َّ َضاَلةً  ًْ لََعَ ُْ ْكََثُ
َ
ِث أ ٌَ َْٔم اىِْلَيا ْوََل الَّاِس ِِبْ يَ

َ
 .إِنَّ أ

 Manusia yang pertama kali berhak mendapatkan 
syafa'atku kelak di hari kiamat adalah  mereka yang 
paling banyak membaca sholawat kepadaku.  
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 ، ًِ ًْ ِِف اىُْلْرآِن اىَْػِظْي ْنِر ةَاَرَك اهللُ ِِلْ َوىَُس ََ اْْليَاِت َواَِّلّ ٌِ ِّ ا ذِْي ٍَ ِ ًْ ة َوَجَفَػِِنْ َوإِيَّاُز
 ، ًْ َِهي ًُ اْلْ ْيُع اىَْػيِْي ٍِ َٔ الصَّ ُْ  ُّ ُّ إَُِّ ًْ حاِلََوحَ ُِْس ٌِ ْ َو ٌِِِنّ ْشَخْؾِفُر َوَتَلتََّو 

َ
َذا وَأ ْٰ ِِلْ  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ

َ
. أ

َِاِت ، ـَاْشَخْؾِفُروْهُ إَُِّ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِِْْيَ َوال ْؤ ٍُ ْ اِت َوال ٍَ ْصيِ ٍُ ْ ْْيَ وَال ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ًْ َولَِصائِِر ال ُّ اهللَ ِِلْ َوىَُس

. ًُ ُر الرَِّخْي ْٔ َٔ اىَْؾُف ُْ 
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 ُّ ًْ َورَْْحَُث اهللِ َوَبَراكَحُ الَُم َغيَْيُس  الصَّ
َْ َشيِّ  ٌِ َِا َو ْجُفِص

َ
ْورِ أ َْ َُشُ ٌِ ُٔذ ةِاهللِ  ُّ َونَْصَخْؾِفرُْه َوَجُػ ُِ ُدهُ َونَْصَخِػْي ٍَ ِ ََنْ َد َّلِلَّ ٍْ َ َئاِت إِنَّ اْلْ

ادَِي ََلُ.  َْ َْ يُْغيِْو ـاَلَ  ٌَ ِدهِ اهللُ ـاَلَ ُمِغوَّ ََلُ َو ْٓ َْ َح ٌَ اِلَا،  ٍَ ْخ
َ
ْن ًلَ إََِلَ إًِلَّ اهللُ  أ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
 أ

َُلُ. ْٔ ًدا َخْتُدهُ َوَرُش ٍَّ نَّ ُُمَ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
يَْم ََلُ وَأ  وَْخَدهُ ًلَ ََشِ

 . ِّ ِ ْضَداة
َ
ٍد َو لََعَ اََِلِ وَأ ٍَّ ًَّ َضَِّلّ لََعَ َشيِِّدَُا ُُمَ ُٓ َ َخقَّ  اَليَّ ٔا اَّللَّ ُل ٔا اتَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يا أ

ًْ مُ  ْجُخ
َ
ََّ إًِلَّ وَأ ُٔت ٍُ ِّ َوًل َت ِ ًلً َشِديداً, حُلاح ْٔ ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اَّللَّ ُل ٔا اتَّ ُِ ٌَ ََ آ ي ِ َٓا اَّلَّ حُّ

َ
َٔن. يا أ ٍُ ْصيِ

زاً  ْٔ َ َورَُشََٔلُ َذَلْد ـاَز ـَ َْ يُِطِع اَّللَّ ٌَ ًْ َو ًْ ُذَُُٔبُس ًْ َويَْؾِفْر ىَُس ْغٍاىَُس
َ
ًْ أ يُْطيِْح ىَُس

 َغِظيٍاً.
ا َبْػُد / َذَيا ِغتَاَد اهللِ  ٌَّ

َ
ًْ  أ ِّ ىََػيَُّس َٔى اهللِ َوَطاَغخِ ًْ َوَجْفِِس ةَِخْل ْوِضْيُس

ُ
. . . / أ

َن.  ْٔ ِّ ُتْفيُِد ٍد َضَّلى اهللُ َغيَْي ٍَّ ْدُي ُُمَ َْ اِدْي  َٓ ْ َِديِْد نَِخاُب اهللِ, وََخْْيَ ال ْضَدَق اْلْ
َ
ـَإِنَّ أ

ا َوُُكُّ ُُمَْدذٍَث ةِدْ  َٓ رِ ُُمَْدذَاُت ْٔ ُم
ُ
. َوََشُّ اأْل ًَ  .َغٌث َوُُكُ ةِْدَغٍث َعاَلىٌَث َوُُكُّ َعاَلىٍَث ِِفْ الَّارِ وََشيَّ

. 
Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Setelah memuji kepada Allah Swt, bershalawat kepada 

Baginda Nabi Agung Muhammad Saw, keluarga, serta 

sahabatnya, izinkan saya untuk berwasiat kepada hadirin 

semua, khususnya pada diri saya sendiri. Marilah kita selalu 

meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Swt, dengan 

selalu mendekatkan diri kepada-Nya. Yakni mengerjakan 

apa yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang, 



 

Khutbah Bulan Rabiul Akhir | 85 

kapan pun dan dimana pun, dalam keadaan bagaimana 

pun, senang maupun susah, gembira ataupun sedih. 

Karena dengan kita bertakwa, Allah Swt pasti akan 

menjamin kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, 

juga memberikan jalan keluar atas setiap masalah yang kita 

hadapi. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Secara umum, orang merasa senang dan nyaman dengan 

banyak teman. Manusia memang tidak bisa hidup secara 

individu, sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Bukan 

berarti, bahwa seseorang boleh semaunya bergaul dengan 

sembarang orang menurut selera keinginannya. Sebab, 

teman adalah personifikasi diri. Manusia selalu memilih 

teman yang mirip dengannya dalam hobi, kecenderungan, 

pandangan, pemikiran. Karena itu, Islam memberi batasan-

batasan yang jelas dalam soal pertemanan. 

Teman memiliki pengaruh yang amat besar, himgga 

Rasulullah Saw bersabda, "Seseorang itu tergantung 

agama temannya. Maka hendaknya salah seorang dari 

kalian melihat siapa temannya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi). 

Makna Hadits di atas adalah seseorang akan berbicara 

dan berperilaku seperti apa yang biasa dilakukan 

kawannya. Karena dari itu, beliau Rasulullah shalallaahu 

'alaihi wasalam mengingatkan agar kita cermat dan 

berhati-hati dalam memilih teman. Kita harus kenali 

kualitas beragama dan akhlak kawan kita. Bila ia seorang 
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yang shalih, ia boleh kita temani. Sebaliknya, bila ia 

seorang yang buruk akhlaknya dan suka melanggar ajaran 

agama, kita harus menjauhinya. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Persahabatan yang paling mulia adalah persahabatan yang 

dijalin di jalan yang direstui Allah Swt dan karena Allah Swt, 

bukan untuk mendapatkan manfaat dunia, materi, jabatan 

atau sesamanya. Persahabatan yang dijalin untuk saling 

mendapatkan keuntungan duniawi sifatnya sangat 

sementara. Bila keuntungan tersebut telah sirna, maka 

persahabatan pun putus. 

Berbeda dengan persahabatan yang dilandasi rasa 

kasih sayang karena Allah Swt, tidak ada maksud apa pun 

dalam persahabatan mereka, selain untuk mendapatkan 

ridha Allah Swt. Orang yang semacam inilah yang kelak di 

hari akhir akan mendapat janji Allah Swt. 

Rasulullah shalallaahu 'alaihi wasalam bersabda, 

"Sesungguhnya Allah pada Hari Kiamat berseru, 'Di mana 

orang-orang yang saling mencintai karena keagungan-Ku? 

Pada hari ini akan Aku lindungi mereka dalam lindungan-Ku, 

pada hari yang tidak ada perlindungan, kecuali 

perlindungan-Ku." (HR. Muslim) 

Dari Mu'adz bin Jabal berkata, “Aku mendengar 

Rasulullah shalallaahu 'alaihi wasalam bersabda, Allah 

Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wajib untuk mendapatkan 

kecintaan-Ku orang-orang yang saling mencintai karena 
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Aku dan yang saling berkunjung karena Aku dan yang 

saling berkorban karena Aku." (HR. Ahmad). 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam 

hadits Abu Hurairah, diceritakan, "Dahulu ada seorang laki-

laki yang berkunjung kepada saudaranya (temannya) di 

desa lain. Lalu ditanyakan kepadanya, 'Ke mana anda 

hendak pergi? Saya akan mengunjungi teman saya di desa 

ini', jawabnya, 'Adakah suatu kenikmatan yang anda harap 

darinya?' 'Tidak ada, selain bahwa saya mencintainya 

karena Allah Azza wa Jalla', jawabnya. Maka orang yang 

bertanya ini mengaku, "Sesungguhnya saya ini adalah 

utusan Allah kepadamu (untuk menyampaikan) 

bahwasanya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau 

telah mencintai temanmu karena-Nya." 

   

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Anas Ra meriwayatkan, "Ada seorang laki-laki di sisi Nabi 

shalallaahu 'alaihi wasalam. Tiba-tiba ada sahabat lain yang 

berlalu. Laki-laki tersebut lalu berkata, “Ya Rasulullah, 

sungguh saya mencintai orang itu (karena Allah)”. Maka 

Nabi shalallaahu 'alaihi wasalam bertanya “Apakah engkau 

telah memberitahukan kepadanya?” “Belum”, jawab laki-

laki itu. Nabi bersabda, “Maka bangkit dan beritahukanlah 

padanya, niscaya akan mengokohkan kasih sayang di 

antara kalian.” Lalu ia bangkit dan memberitahukan, 

“Sungguh saya mencintai anda karena Allah.” Maka orang 
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ini berkata, “Semoga Allah mencintaimu, yang engkau 

mencintaiku karena-Nya." (HR. Ahmad). 

Hal yang harus diperhatikan oleh orang yang menjalin 

pershabatan karena Allah agar hubungannya tetap utuh 

adalah untuk terus melakukan evaluasi diri setiap waktu. 

Adakah sesuatu dalam hubungan mereka yang mengotori 

kecintaan tersebut dari berbagai kepentingan duniawi? 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Paling tidak, saat bertemu dengan teman kita, hendaknya 

kita selalu dalam keadaan wajah berseri-seri yang dihiasi 

dengan  senyum. Rasulullah shalallaahu 'alaihi wasalam 

bersabda, "Jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, 

meski hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah 

berseri-seri." (HR. Muslim dan Tirmidzi). 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Dalam Islam, prinsip menolong teman adalah bukan 

berdasar permintaan dan keinginan hawa nafsu teman. 

Tetapi prinsip menolong teman adalah keinginan untuk 

menunjukkan dan memberi kebaikan, menjelaskan 

kebenaran dan tidak menipu serta berbasa-basi dengan 

mereka dalam urusan agama Allah Swt. Termasuk di 

dalamnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, meskipun 

bertentangan dengan keinginan teman. 

Adapun mengikuti kemauan teman yang keliru dengan 

alasan solidaritas, atau berbasa-basi dengan mereka atas 
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nama persahabatan, supaya mereka tidak lari dan 

meninggalkan kita, maka yang demikian ini bukanlah 

tuntunan Islam. 

Salah satu sifat utama penebar kedamaian dan perekat 

ikatan persaudaraan adalah lapang dada. Orang yang 

berlapang dada adalah orang yang pandai memahami 

berbagai keadaan dan sikap orang lain, baik yang 

menyenangkan maupun yang menjengkelkan. Ia tidak 

membalas kejahatan dan kezaliman dengan kejahatan dan 

kezaliman yang sejenis, juga tidak iri dan dengki kepada 

orang lain. Rasulullah shalallaahu 'alaihi wasalam bersabda, 

"Seorang mukmin itu tidak punya siasat untuk kejahatan 

dan selalu (berakhlak) mulia, sedang orang yang faajir 

(tukang maksiat) adalah orang yang bersiasat untuk 

kejahatan dan buruk akhlaknya." (HR. HR. Tirmidzi) 

 

ًْ ِِف ا ْنِر ةَاَرَك اهللُ ِِلْ َوىَُس ََ اْْليَاِت َواَِّلّ ٌِ  ِّ ا ذِْي ٍَ ِ ًْ ة ًِ َوَجَفَػِِنْ َوإِيَّاُز ىُْلْرآِن اىَْػِظْي
 ًِ َِهْي ّ َذٍُْب  .اْلْ

َْ ُكِ ٌِ ْْيَ  ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ًْ َولَِصائِِر ال ْشَخْؾِفُر اهللَ ِِلْ َوىَُس
َ
َذا وَأ َْ ِِلْ  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ

َ
أ

ُر  ْٔ َٔ اىَْؾُف ُْ  ُّ ًُ ـَاْشَخْؾِفُرْوهُ إَُِّ  .الرَِّخْي
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 ُّ ًْ َورَْْحَُث اهللِ َوَبَراكَحُ الَُم َغيَْيُس  الصَّ
ا ٍَ ِْ َِاِم ةِِرّ َِا لََعَ إِْؽخِ ا وََخرَّ ٍَ ِٓ َِ َواْلِْخَصاِن اَِْلْ

يْ َٔاَِلَ ْ َمَرَُا بُِشْهِر ال
َ
ِْي أ ُد هللِ اَّلَّ ٍْ َ  اَْلْ

ا َوإِْنَتاًرا  ًٌ ا إِْخَظا ٍَ ُٓ َ ََ الرَّْْحَِث ل ٌِ َِاِح  َ
ْ

ا َوََُدَبَِا اََِل َخْفِظ اْل ٍَ ِٓ يْ ْػُرْوِف ََلَ ٍَ ْ َِاِع ال َواْضِط
ا َربََّياُاَ ِضَؾاًرا. َوَوضَّ  ٍَ ا َن ٍَ ِٓ ًِ َغيَْي َخُّ ْيَم ََلُ َِا ةِاىَّتَّ ْن ًلَ إََِلَ إًِلَّ اهللُ وَْخَدهُ ًلَ ََشِ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
أ

اًل  ْْ ا اَ َٓ َ ََِّث وََخيََق ل َ ْْاًل  َخيََق اْلْ َ
َٓا أ َ َن وََخيََق الَّاَر وََخيََق ل ْٔ يُ ٍَ ََِِّث َحْػ ِو اْلْ ْْ َ

ِو أ ٍَ ًْ ةَِػ ُٓ َذ
َن َوًَل ذَ  ْٔ ًْ َُيْيُُل ُْ َن َشيًْئا َو ْٔ ْيِع َذلَِم ًَلَُيْيُُل ًْ ِِفْ َجِ ُْ َن َو ْٔ يُ ٍَ ِو الَّارِ َحْػ ْْ َ

ِو أ ٍَ ًْ ةَِػ ُٓ

ًرا.  ْٔ حًا َوًَلَخَياحًا َوًَلنُُش ْٔ ًْ ََضىا َوًَلَجْفًػا َوًَلَم ِٓ ْجُفِص
َ
َن أِل ْٔ يُِه ٍْ ًدا َح ٍَّ نَّ َشيَِّدَُا ُُمَ

َ
ُد أ َٓ ْش

َ
وَأ

َُلُ َخْتدُ  ْٔ َدى هُ َوَرُش َْ اََُث َو ٌَ
َ
َدى اأْل

َ
ْْيَ بَِشْْيًا َوَُِذيًْرا َذَتيََؼ الِرّشاَىََث وَأ ٍِ َ ُّ اهللُ لِيَْػال ْرَشيَ

َ
أ

ِِْْيً  ٌُ ًرا  ٍَ ََ ِِسَاًجا َوَر ْي ْصتَْتِِصِ ٍُ ِو لِيْ ْٓ َ ِث اْلْ ٍَ ا َنرِْْيًا ـَََكَن ِِفْ ُظيْ َث بَََشً ٌَّ ََ اأْلُ ٌِ  ِّ ِ  ا.اهللُ ة

ٍد اَليَّ  ٍَّ ًَلَُا ُُمَ ْٔ ًَّ َضِوّ لََعَ َشيِِّدَُا َوَم لَِم وََختِيْتَِم وََخيِْييَِم ولَََعَ آَِلِ ُٓ ْٔ َخْتِدَك َوَرُش
ْوًرا.  ةً َوُِسُ ا َُْْضَ ٍَ ِٓ ِ ًْ ة ِٓ ًرا َوحُيِْلْي ْٔ ُج

ُ
ا أ ٍَ ِٓ ِ ًْ ة ُٓ َ ًُ ل ا ُتَػِظّ ًٌ ِّ َضاَلةً وََشاَل ِ ْضَداة

َ
 وَأ

ا َبْػُد/ ٌَّ نَ  اَ ْٔ ًْ ُتْفيُِد ِّ ىََػيَُّس َٔى اهللِ َوَطاَغخِ ًْ َوَجْفِِس ةَِخْل ْوِضْيُس
ُ
 . َذَيا ِغَتاَد اهللِ . . . / أ

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Pada kesempatan khutbah Jum’at ini, setelah memuji 

kepada Allah Swt, bershalawat kepada Baginda Nabi 

Agung Muhammad Saw, keluarga, serta sahabatnya, saya 

mengajak kepada diri saya sendiri dan saudara-saudara 

sekalian, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada 

Allah Swt. Yakni dengan menjalankan semua perintah-Nya 
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dan menjauhi segala larangan-Nya, dalam kondisi apapun. 

Saat sehat, sakit, kaya, miskin, bahagia, ataupun derita. 

Karena hanyalah orang-orang yang bertakwa yang 

memiliki kemuliaan di sisi-Nya. Kekayaan itu tidak akan 

abadi, kemiskinan pun tidak akan selamanya. Bahagia dan 

derita, pun juga demikian adanya, datang silih berganti. 

Hanyalah amal shalih dan ketakwaan seorang hamba, yang 

dapat mengantarkannya meraih kebahagiaan yang abadi 

selamanya, hidup bahagia di surga kelak. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Bersyukurlah pada Allah Swt. Lihatlah dengan mata hati 

kalian semua dan renungkanlah betapa besar nikmat yang 

telah Allah Swt berikan pada kita semua.  Jika kalian 

menghitungnya niscaya tidak akan bisa. Allah Swt 

berfirman:  

ٔهُ َوإِْن َتػُ  ٍُ ِْلُ
َ
ا َشأ ٌَ َْ ُكِّ  ٌِ  ًْ نَْصاَن َوآحَاُز ا إِنَّ اْلِ َْ ِ ًَل ُتُْطٔ َج اَّللَّ ٍَ وا ُِْػ دُّ

اٌر  ٌٔم َنفَّ  .ىََظيُ

Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) 
dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan 
jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat 
kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, 
sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). 
(QS. Ibrohim: 34) 

Allah memberikan anugrah pada kita dari yang tidak 

ada menjadi ada. Kemudian Allah Swt menyempurnakan 



 

92| Khutbah Nahdliyyin 

nikmat tersebut dengan bentuk yang sempurna dan 

sebaik-baiknya bentuk. Firman Allah Swt: 

َِا اِلنَصاَن  ْذُنًٔرا. إَُِّا َخيَْل ٌَّ َْ َشيًْئا  ًْ يَُس َ ِر ل ْْ ََ اَلَّ ٌِّ ََت لََعَ اِلنَْصاِن ِخْْيٌ 
َ
ْو أ َْ

ْمَشاٍج ٌَِ جُّْطَفٍث 
َ
ِّ  أ يًػا ةَِطْيًا.  َُّبَْخيِي ٍِ َِاهُ َش  ـََجَػيْ

Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari 
masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu 
yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah 
menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur 
yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan 
larangan), karena itu Kami jadikan ia mendengar dan 
melihat. (QS. Al-Insan: 1-2) 

Allah Swt juga berfirman: 

ٍٔم.  ْػيُ ٌَّ ِهٍْي. إََِل كََدٍر  ٌَّ َِاهُ ِِف كََراٍر  ٍِْٓي. ـََجَػيْ اء مَّ ٌَّ  ٌَِّ  ً ًْ ََنْيُلسُّ َ ل
َ
 َذَلَدْرَُاأ

ًَ اىَْلادُِروَن.  ـَِِْػ

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina 
(mani)? kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang 
kokoh (rahim),sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami 
tentukan (bentuknya), Maka Kami-lah Sebaik-baik yang 
menentukan. (QS. Al-mursalat: 20-23) 

Seorang laki-laki menjatuhkan air sperma ke dalam 

rahim perempuan dan ia tidak tahu ke mana air sperma 

tersebut bertempat. Kemudian Allah Swt memerintahkan 

malaikat untuk meletakkan di qororin makin. Setelah itu, 

atas pertolongan Allah Swt, mani tersebut menjadi darah 

yang menggumpal kemudian menjadi segumpal daging. 

Dan Allah Swt membuka penglihatan dan pendengarannya 

serta menciptakan anggota badan bagian luar dan dalam. 
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Kemudian Allah Swt mengelurkannya dengan sebaik-

baiknya bentuk. 

Maka lihatlah betapa kuasanya Tuhan kita. Ia 

menciptakan dan menyempurnakan bentuk tubuh kita 

kemudian Allah Swt memberikan rasa cinta pada hati 

kedua orang tua kita. Mereka tidak akan kenyang sebelum 

kita kenyang. Dan tidak akan tidur sebelum kita tidur, yang 

memandikan kita dan memakaikan baju serta merawat kita 

hingga besar.  

Ketika engkau telah mencapai akil baligh, engkau 

durhaka pada Tuhanmu. Bagaimana engkau bisa durhaka 

pada Dzat yang telah menciptakanmu dari ketiadaan. Dzat 

yang telah memberikan nikmat dan kekuatan pada 

anggota badanmu. Maka takutlah pada Allah Swt, wahai 

sekalian manusia. Ketahuilah! Bahwa orang yang durhaka 

pada Allah Swt, ia telah mengobarkan peperangan pada 

Dzat yang memiliki jiwa. Allah Swt berfirman dalam 

sebagian wahyu-Nya: “Ketika hambaku taat kepada-Ku 

maka Aku telah Ridho pada nya. Dan ketika Aku ridho 

maka Aku akan berikan kebaikan yang lebih padanya dan 

tidak ada habisnya. Akan tetapi jika hambaku durhaka 

kepada-Ku maka Aku murka padanya. Dan ketika Aku 

murka, Aku menjauhkannya dari rahmat-Ku dan laknat-Ku. 

Maka bertaubatlah kalian pada Allah Swt. Karena Allah 

Swt mencintai orang-orang yang taubat. Dan bersyukurlah 

atas nikmat yang telah diberikan padamu. Barang siapa 

yang menggunakan nikmat tersebut untuk maksiat maka 

ia telah mengkufuri nikmat-Nya. Dan jika ia tidak segera 
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bertaubat maka Allah Swt akan menghilangkan nikmat 

tersebut. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Sesungguhnya ketika Allah Swt memerintahkan kita untuk 

bersyukur kepada kedua orang tua, Allah Swt lebih 

mendahulukan syukur kepada-Nya daripada kedua orang 

tua. Allah Swt berfirman: 

ِن اْشُهْر 
َ
ْْيِ أ ٌَ ٍَ َوـَِطاَُلُ ِِف ََع

ْْ ًِا لََعَ َو ْْ ُّ َو ٌُّ ُ
ُّ أ ِّ َْحَيَْخ يْ َٔاَِلَ ِ َِا اِلنَصاَن ة ْي َوَوضَّ

َٔاَِلَ  ِ ِطُْي.ِِل َول ٍَ ْ  يَْم إَِِلَّ ال

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) 
kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah 
mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. 
bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu 
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (QS. 
Luqman: 14) 

Karena Allah Swt yang memberikan nikmat secara 

hakiki dan sebab lahirnya kamu ke dunia ini. Sedangkan 

orang tua menjadi sebab secara dzohir. Ayat di atas juga 

menunjukkan betapa besar jasa kedua orang tua yang 

harus kita syukuri. Bersyukur kepada orang tua termasuk 

dari bersyukur pada Allah Swt. Taat kepada kedua orang 

tua selain maksiat termasuk dari taat pada perintah Allah 

Swt. Hak kedua orang tua pada anak sangatlah besar. 

Karena merekalah sebab dzohir kita terlahir ke dunia. 

Mereka jugalah yang merawat, menjaga dan mendidik 
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serta susah payah membesarkan kita semua, sebagaimana 

firman Allah Swt di atas. 

Oleh karena itu, kita harus patuh dan taat atas 

perintah kedua orang tua. Kecuali kedua orang tua 

memerintahkan kita untuk berbuat maksiat pada Allah Swt. 

Maka kita tidak boleh mengikutinya. 

ٍق  ْٔ ْخيُ ٍَ ِ َاىِِق. ِِفْ ًَل َطاَغَث ل
ْ

ْػِطَيِث اْل ٌَ 
Tak ada ketaatan terhadap makhluk dalam kemaksiatan 
kepada Sang Pencipta. 

Sahabat Sa’ad bin Abi Waqosh berkata: "Dulu aku 

orang yang berbakti pada kedua orang tuaku. Ketika aku 

masuk Islam, ibuku berkata padaku: 'Wahai Sa’ad, apa 

agama yang kau ikuti sekarang? Apakah engkau tinggalkan 

agamamu? Sungguh aku tidak akan makan dan minum 

sampai aku mati'. Sa’ad pun berkata: 'Wahai ibuku, jangan 

kau lakukan. Sungguh aku tidak akan meninggalkan agama 

ini selamanya'. Kemudian ibuku berdiam diri selama sehari 

tidak makan dan minum dan begitupun hari-hari 

selanjutnya sampai ia terkurai lemas. Ketika aku melihat 

kondisi ibuku, aku mendatanginya seraya berkata: 'Wahai 

ibuku, ketahuilah, demi Allah jika engkau memiliki seratus 

nyawa dan nyawa tersebut keluar satu persatu, aku tidak 

akan meninggalkan agama ini selama-lamanya. Jika engkau 

berkehendak, makanlah. Tapi jika engkau masih 

bersikukuh, tinggalkanlah'. Ketika ibuku melihat sikapku 

yang masih kuat dan bersikeras dengan keyakinanku, ia 

berkenan makan. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: 
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 ٍَ ُٓ ًٌ ـاَل حُِطْػ ِّ ِغيْ ِ ا ىَيَْس لََم ة ٌَ ن تَُْشَِك ِِب 
َ
َداَك لََع أ َْ ا ِِف َوإِن َجا ٍَ ُٓ ا َوَضاِخْت

ْػُروـًا  ٌَ ْجَيا  ًْ  َواحَّتِعْ اَلُّ ا ُنِخُ ٍَ ِ َُبُِّئُسً ة
ُ
ًْ ـَأ ًَّ إَِِلَّ َمرِْجُػُس َُاَب إَِِلَّ ُث

َ
َْ أ ٌَ َشبِيَو 

ئَُن. ٍَ  َتْػ

Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada 
pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu 
mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia 
dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali 
kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, 
Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. (QS. Luqman: 15) 

Sebagian dari berbakti kepada orang tua adalah 

memberinya makan di saat ia kelaparan, memberikan baju 

di saat ia telanjang dan melayaninya di saat ia lemah. 

Diriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui 

Nabi dengan berkata: “Sungguh kedua orang tuaku telah 

sampai pada usia senja. Aku telah melakukan apa yang 

mereka lakukan pada waktu aku kecil. Apakah aku telah 

memenuhi hak-haknya?” Nabi menjawab: “Belum, karena 

kedua orang tuamu melakukan semuanya sebab ia ingin 

engkau tetap hidup. Sementara engkau melakukan 

semuanya akan tetapi berharap orang tuamu meninggal”. 

 

Hadirin Jama’ah Jum’at yang dirahmati Allah... 

Engkau tidak bisa membalas semua jasa-jasa orang tuamu 

meskipun telah engkau curahkan semua kemampuanmu 

untuk melayaninya. Walaupun engkau memberikan 

seluruh hartamu kepada kedua orang tuamu, maka itu 
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belum cukup. Terlebih kalau kamu durhaka padanya. Maka, 

takutlah kamu menyakiti hati kedua orang tuamu. 

Perhatikan dawuh Nabi ini: 

 َِ
َِ ةَُسْْيِ ةْ

ِد ةْ ٍَّ َُ ُُمَ ُرو ْب ٍْ ذَِِن َخ َُ ُغيَيََّث َخدَّ اِخيُو اْب ٍَ َِا إِْش َث ٍد الَّاكُِد َخدَّ ٍَّ ُُمَ
َِْد  َِّا ِغ ِّ كَاَل ُن بِي

َ
َْ أ ِِب ةَْسَرةَ َخ

َ
َُ أ َِ ْب َِا َخْتُد الرَّْْحَ َث َُرْيرِىِّ َخدَّ َْ َشِػيٍد اْلْ َخ

 ِ ْكََبِ اىَْهتَ » َذَلاَل  -ضَّل اهلل غييّ وشيً-َرُشِٔل اَّللَّ
َ
ًْ ةِأ َُبُِّئُس

ُ
ًلَ أ

َ
 -ذاَلَذًا  -ائِِر أ

ورِ  ُل الزُّ ْٔ ْو كَ
َ
ورِ أ اَدةُ الزُّ َٓ َِ َوَش

يْ َٔاَِلَ ْ ِ وَُخُلُٔق ال اُك ةِاَّللَّ  .اِلَْشَ
Nabi bersabda: "Maukah aku beritahu dosa yang paling 
besar?" Seraya mengucapkan tiga kali. "(Yaitu) 
Menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua dan 
persaksian yang dusta". 

َُ َْحَْشاٍذ ، اىَْػْدُل  ُّ ْب َِا لََعِ َث ُ َتَػاََل  -َخدَّ ُّ اَّللَّ َِ  -رَِْحَ ََص َُ اْلْ وََخْتُد اهللِ ْب
 َِ

َُ ِغيَِس ةْ ُد ْب ٍَّ َِا ُُمَ َث َث ، َخدَّ ٌَ َشا
ُ
ِِب أ

َ
َُ أ َارُِث ْب

ْ
َِا اْل َث اىَْلاِِض ، كَاًلَ / َخدَّ

تَّاِع ، َخدَّ  ُث اىطَّ ِِب ، ُُيَدِّ
َ
ْػُج أ ٍِ ِِب ةَْسَرةَ ، كَاَل / َش

َ
َِ أ

َُ َخْتِد اىَْػِزيِز ةْ اُر ْب َِا ةَسَّ َث
 ًَ ِّ وََشيَّ ُ َغيَْي ْػُج َرُشَٔل اهللِ َضَّلَّ اَّللَّ ٍِ ُّ ، كَاَل / َش ِْ ُ َخ ِِب ةَْسَرةَ ، َرِِضَ اَّللَّ

َ
َْ أ َخ

ا  ٌَ  ُ ُر اَّللَّ ُُِٔب يَُؤخِّ َِ َحُلُٔل / ُكُّ اَّلُّ
يْ َٔاَِلَ ْ ِث إًِلَّ ُخُلَٔق ال ٌَ ِْٔم اىِْلَيا ا إََِل يَ َٓ ِْ ٌِ َشاَء 

اتِ  ٍَ ٍَ ْ ََياةِ َرْتَو ال ِّ ِِف اْلْ ُّ لَِطاِختِ يُ َ َتَػاََل ُحَػجِّ  .ـَإِنَّ اَّللَّ

Nabi bersabda: “Allah akan menunda setiap dosa yang 
dilakukan sampai hari kiamat kecuali menyakiti kedua 
orang tua. Maka Allah akan mempercepat (siksanya) di 
dunia sebelum ia mati”.  

ْوا آةَاَءزُ  ًَ / ةُرُّ ِّ َو َشيَّ ُل اهللِ َضَّلَّ اهللُ َغيَْي ْٔ ْٔا كَاَل َرُش ًْ َو َخَف َِائَُس ْب
َ
ًْ أ ُز ًْ َتَُبُّ

 ًْ َْ نَِصاءِ الَّاِس َتْػُؿ نَِصاُؤُز  .َخ
Nabi bersabda: "berbaktilah kepada kedua orang tuamu, 
niscaya kelak anak-anakmu akan berbakti kepadamu, 
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dan maafkan kesalahan para wanita, niscaya kelak para 
istri-istrimu akan memaafkanmu". 

 
ْيَطاِن  ََ الشَّ ٌِ ُْٔذ ةِاهللِ  ُغ

َ
َٓخُدْوَن / أ ٍُ ُّ َوَتَػاََل َحُلُٔل ، َوبَِلَِٔلِ يََٓخِدي ال َواهللُ ُشْتَداَُ

َِ إِخْ 
يْ َٔاَِلَ ْ ًلَّ َتْػُتُدواْ إًِلَّ إِيَّاهُ َوبِال

َ
ًِ / َوكَََض َربَُّم أ َِ الرَِّخْي . ِمْسِب اهللِ الرَّْْح ًِ َصاًُا الرَِّجْي

 ٍَ ُٓ َّ ا َوكُو ل ٍَ ُْ ْر َٓ ِْ فٍّ َوًلَ َت
ُ
آ أ ٍَ ُٓ َّ ا ـاَلَ َتُلو ل ٍَ ُْ ْو لِِكَ

َ
ا أ ٍَ ُْ َخُد

َ
ََّ ِغَِدَك اىِْهََبَ أ ا َحْتيَُؾ ٌَّ ِ ا إ

ا َربََّياِِن َضِؾْيًا ٍَ ا َن ٍَ ُٓ ََ الرَّْْحَِث َوكُو رَّبِّ ارَْْحْ ٌِ لِّ  َِاَح اَّلُّ ا َج ٍَ ُٓ َ ا. َواْخِفْظ ل ًٍ ًلً َنِري ْٔ  .كَ
 ، ًِ ًْ ِِف اىُْلْرآِن اىَْػِظْي ْنِر ةَاَرَك اهللُ ِِلْ َوىَُس ََ اْْليَاِت َواَِّلّ ٌِ ِّ ا ذِْي ٍَ ِ ًْ ة َوَجَفَػِِنْ َوإِيَّاُز

 ، ًْ َِهي َذا اْلْ ْٰ ِِلْ  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ
َ
. أ ًُ ْيُع اىَْػيِْي ٍِ َٔ الصَّ ُْ  ُّ ُّ إَُِّ ًْ حاِلََوحَ ُِْس ٌِ ْ َو ٌِِِنّ ْشَخْؾِفُر َوَتَلتََّو 

َ
وَأ

َِاِت ، ـَاْشَخْؾِفُروْهُ إَُِّ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِِْْيَ َوال ْؤ ٍُ ْ اِت َوال ٍَ ْصيِ ٍُ ْ ْْيَ وَال ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ًْ َولَِصائِِر ال ُّ اهللَ ِِلْ َوىَُس

. ًُ ُر الرَِّخْي ْٔ َٔ اىَْؾُف ُْ 
 


