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KUMPULAN CERAMAH 

PERSIAPAN MARATHON RAMADHAN 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل  . 

دًا عْبدُه وَرُسولُه  .أَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُ  وا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

َ الَّ  َ كَ ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ ،َن ِذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ، َز فَْوًزا َعِظيًم،َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ  

Coba dibayangkan, seandainya anda adalah seorang pelari 

nasional yang akan diutus oleh KONI untuk mengikuti 

lomba lari marathon dunia di Ontario, Kanada. Event 

tahunan ini merupakan ajang pelari menunjukkan 

kebolehannya dengan hadiah yang luar biasa. Untuk 

menghadapi lomba ini, anda akan mempersiapkan fisik dan 

mental jauh hari sebelum lomba. 

Diantara latihan fisik yang anda lakukan adalah lari dalam 

jarak tertentu seperti 5, 10, 20 atau 25 km. Bahkan anda 

perlu mencoba lari sampai sekitar 40 km, untuk menyamai 

jarak yang akan dilombakan. Bisa dibayangkan kalau anda 

tidak melakukan latihan sampai 40 km, bisa-bisa ketika hari 

lomba tidak sampai finish. Hal ini menunjukkan bahwa 

latihan harus diusakan sesuai dengan yang akan 

dilombakan. 

Untuk kesiapan mental terhadap cuaca di Ontario dan 

penduduk sekitarnya, maka anda tentunya akan tinggal di 
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kota tersebut beberapa minggu sebelum lomba. Anda harus 

menyesuaikan suhu yang lebih dingin di kota tersebut. 

Diharapkan pada saat lomba nantinya, tubuh kita sudah siap 

dan tidak bakal kedinginan atau sakit perut yang bisa 

menyebabkan kegagalan anda. 

Perumpamaan diatas mirip dengan persiapan kita ketika 

menghadapi bulan Ramadhan yang penuh berkah ini. 

Ramadhan yang lamanya 29 atau 30 hari membutuhkan 

stamina dan kesiapan yang matang. Betapa banyak kita 

lihat shof sholat tarawih yang penuh pada minggu pertama 

akan menyusut pada minggu-minggu berikutnya. Dan tidak 

heran kalau nanti pada minggu terakhir, beberapa warung 

semakin dikunjungi orang yang tidak kuat menahan haus 

dan lapar. Atau ada orang yang terkena gangguan kesehatan 

atau flu ditengah atau akhir Ramadhan, hal ini berarti 

fisiknya belum siap. 

Untuk menghadapi Ramadhan, Rasulullah SAW sering 

melakukan puasa sunnat di bulan Rajab dan Sya’ban. Hal 

ini seperti yang tercantum dalam hadits yang diriwayatnya 

al-Nasa’i dan Abu Dawud (dan disahihkan oleh Ibnu 

Huzaimah): Usamah berkata pada Nabi saw, ‘Wahai 

Rasulullah, saya tak melihat Rasul melakukan puasa (sunat) 

sebanyak yang Rasul lakukan dalam bulan Sya’ban.’ Rasul 

menjawab: ‘Bulan Sya’ban adalah bulan antara Rajab dan 

Ramadan yang dilupakan oleh kebanyakan orang.’ 

Ibadah lain yang kita perlu persiapkan adalah qiyamu lail 

atau sholat malam. Dalam bulan Ramadhan, peluang untuk 

melakukan sholat tahajjud akan besar karena kita akan 
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bangun untuk melakukan sahur. Gunakan waktu sebelum 

sahur untuk memohon maghfiroh dan keperluan kita kepada 

Allah SWT. 

Bacaan atau tilawah Al Quran juga harus diperbanyak 

karena bulan Ramadhan adalah bulan turunnya Al Quran 

dan dimana pahala akan dilipatgandakan. Akan merugilah 

kita bila waktu yang tersedia dalam bulan tersebut disia-

siakan tidak untuk berdzikir atau membaca Al Quran. 

Jangan lupa, kita juga perlu membuat suasana ceria dalam 

keluarga kita dalam menyambut bulan penuh rahmah ini. 

Bersih dan rapikan rumah. Buatlah hiasan dirumah agar 

terasa suasana Ramadhan. Buat rencana untuk beribadah 

bersama keluarga seperti sholat berjamaah, buka puasa dan 

tadarus bersama. Bahagiakan istri/suami dan anak anda 

agar bulan Ramadhan M Top  (Memang Top). 

Wallahu a’lam. 

،ِلَح،ِت  ْنَس،َن لَِفي ُخْسٍر * إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ

ْبرِ  ِ َوتََواَصْوا بِ،لصَّ  َوتََواَصْوا بِ،ْلَحق 

 

TIGA NASIHAT 

نَ،، َوِمْن ِمن ُشُروِر أنفُسِ  إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به

 .سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ 

دًا عْبدُه وَرُسولُه  .أَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ

ٍد َو  َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًىاَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ  

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ   يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

ثَّ َجَه، َوبَ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزوْ 

َ كَ  َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ ،َن ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ
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َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيًم،وَ  يَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ  

Rasulullah SAW pernah memberikan tiga buah nasehat 

kepada kedua sehabatnya Abu Dzar Jundub bin Junadah 

dan Abu Abdurrahman bin Jabal: 

 

“Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, 

dan ikutilah kesalahanmu dengan kebaikan niscaya ia dapat 

menghapuskannya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak 

terpuji.” HR. Tirmidzi 

Tiga pesan Rasulullah SAW tersebut layak untuk kita 

perhatikan karena sangat berkaitan erat dengan kehidupan 

kita sehari-hari. 

1- BERTAQWA DIMANA SAJA 

Definisi dari kata taqwa dapat dilihat dari percakapan 

antara sahabat Umar dan Ubay bin Ka’ab ra. Suatu ketika 

sahabat Umar ra bertanya kepada Ubay bin Ka’ab apakah 

taqwa itu? Dia menjawab; “Pernahkah kamu melalui jalan 

berduri?” Umar menjawab;“Pernah!” Ubay 

menyambung, “Lalu apa yang kamu lakukan?” Umar 

menjawab; “Aku berhati-hati, waspada dan penuh 

https://kultum.files.wordpress.com/2008/09/hd-3-nasehat.gif
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keseriusan.” Maka Ubay berkata; “Maka demikian pulalah 

taqwa!” 

Sedang menurut Sayyid Qutub dalam tafsirnya—Fi Zhilal 

al-Qur`an—taqwa adalah kepekaan hati, kehalusan 

perasaan, rasa khawatir yang terus menerus dan hati-hati 

terhadap semua duri atau halangan dalam kehidupan. 

Kalau ada suatu iklan minuman ringan: “Dimana saja dan 

kapan saja …”, maka nasehat Nabi SAW ini menunjukkan 

bahwa kita harus bertaqwa dimana saja. Sedang perintah 

taqwa kapan saja terdapat dalam surat Ali Imron 102: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali 

kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam” 

Jadi dimanapun dan kapanpun kita harus menjaga 

ketaqwaan kita. Taqwa dimana saja memang sulit untuk 

dilakukan dan harus usaha yang dilakukan harus ekstra 

keras. Akan sangat mudah ketaqwaan itu diraih ketika kita 

bersama orang lain, tetapi bila tidak ada orang lain maka 

maksiyat dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, ketika kita 

berkumpul di dalam suatu majelis zikir, pikiran dan 

pandangan kita akan terjaga dengan baik. Tetapi ketika kita 

berjalan sendirian di suatu tempat perbelanjaan, maka 

pikiran dan pandangan kita bisa tidak terjaga. Untuk 

menjaga ketaqwaan kita dimanapun saja, maka perlunya 

kita menyadari akan pengawasan Allah SWT baik secara 

langsung maupun melalui malaikat-Nya. 

https://kultum.files.wordpress.com/2008/09/qs-003-102.gif
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2- KEBAIKAN YANG MENGHAPUSKAN 

KESALAHAN 

Setiap orang selalu melakukan kesalahan. Hari ini mungkin 

kita sudah melakukan kesalahan baik yang kita sadari 

maupun yang tidak kita sadari. Oleh sebab itu, segera 

setelah kita melaksanakan kesalahan, lakukan kebaikan. 

Kebaikan tersebut dapat menghapuskan kesalahan yang 

telah dilakukan. 

Untuk dosa yang merugikan diri sendiri, maka salah satu 

cara untuk menghapusnya adalah dengan bersedekah. 

Rasulullah SAW bersabda “sedekah itu menghapus 

kesalahan sebagaimana air memadamkan api”. Maka ada 

orang yang ketika dia sakit maka dia akan memberikan 

sedekah agar penyakitnya segera sembuh. Hal ini 

dikarenakan segala penyakit yang kita miliki itu adalah 

karena kesalahan yang kita pernah lakukan. 

Sedang dosa yang dilakukan terhadap orang lain maka yang 

perlu dilakukan adalah memohon maaf yang bagi beberapa 

orang sangat sulit untuk dilakukan. Padahal Rasulullah 

SAW selalu minta maaf ketika bersalah bahkan terhadap 

Ibnu Ummi Maktum beliau memeluknya dengan hangat 

seraya berkata “Inilah orangnya, yang membuat aku ditegur 

oleh Allah… (QS. Abasa)”. Setelah minta maaf kemudian 

bawalah sesuatu hadiah atau makanan kepada orang 

tersebut, maka kesalahan tersebut insya Allah akan 

dihapuskan. 

3- AKHLAQ YANG TERPUJI 
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Akhlaq terpuji adalah keharusan dari setiap muslim. Tidak 

memiliki akhlaq tersebut akan dapat mendekatkan 

seseorang dalam siksaan api neraka. Dari beberapa jenis 

akhlaq kita terhadap orang lain, yang perlu diperhatikan 

adalah akhlaq terhadap tetangga. 

 

“Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir 

maka jangan menyakiti tetangganya.” (HR. Bukhari, 

Muslim dan Ibnu Majah) 

Dari Abu Syuraih ra, bahwa Nabi Muhammad saw 

bersabda: “Demi Allah seseorang tidak beriman, Demi 

Allah seseorang tidak beriman, Demi Allah seseorang tidak 

beriman.” Ada yang bertanya: “Siapa itu Ya 

Rasulullah?” Jawab Nabi: “Yaitu orang yang tetangganya 

tidak aman dari gangguannya.” (HR. Bukhari) 

Dari hadits tersebut, peringatan Allah sangat keras sampai 

diulangi tiga kali yaitu tidak termasuk golongan orang 

beriman bagi tetangganya yang tidak aman dari 

gangguannya. Maka terkadang kita perlu instropeksi 

dengan menanyakan kepada tetangga apakah kita 

mengganggu mereka. 

Wallahua’lam bish showab. 

https://kultum.files.wordpress.com/2008/09/hd-tetangga2.gif
https://kultum.files.wordpress.com/2008/09/hd-tetangga1.gif
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،ِلَح،ِت  ْنَس،َن لَِفي ُخْسٍر * إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ

ْبرِ َوتَ  ِ َوتََواَصْوا بِ،لصَّ َواَصْوا بِ،ْلَحق   

 

BERDOA DI BULAN RAMADHAN 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

 .سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ 

دًا عْبدُه وَرُسولُهأَشْ  َهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ . 

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُ  نَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

 َ َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ ،َن كَ  ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيًم،  َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

Aturan untuk shoum di bulan Ramadhan telah ditetapkan 

Allah SWT dalam surat Al Baqarah dari ayat 183 sampai 

ayat 187.  

Peletakan ayat ini diantara ayat-ayat tentang shoum 

Ramadhan bukan tanpa maksud. Kalau ditilik dari asbabun 

nuzul ayat ini adalah berkenaan dengan datangnya seorang 

Arab Badui kepada Nabi SAW yang bertanya: “Apakah 

Tuhan kita itu dekat, sehingga kami dapat 

munajat/memohon kepada-Nya, atau jauh, sehingga kami 

harus menyeru-Nya?” Nabi SAW terdiam, hingga turunlah 

ayat ini. (Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, 

Ibnu Marduwaih, Abussyaikh dan lain-lain). 

Menurut riwayat lain, ayat ini turun berkenaan dengan 

sabda Rasulullah SAW:“Janganlah kalian berkecil hati 

dalam berdoa, karena Allah SWT telah berfirman ‘Ud’uni 
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astajib lakum’ (berdoalah kamu kepada-Ku, pasti aku 

mengijabahnya)” (QS 40:60). Berkatalah salah seorang di 

antara mereka: “Wahai Rasulullah! Apakah Tuhan 

mendengar doa kita atau bagaimana?” Sebagai jawabannya, 

turunlah ayat ini (Diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir yang 

bersumber dari Ali.) 

Menurut Sayyid Qutb dalam kitabnya Fii Zhilalil Quran, 

Allah menjawab langsung tentang keberadaanNya yang 

sangat dekat dan langsung berfirman bahwa Dia akan 

mengabulkan segala doa kita. Dalam ayat ini juga terdapat 

tiga syarat untuk diterimanya suatu doa. Pertama, doa 

tersebut harus dipanjatkan kepada-Nya secara langsung. 

Jadi janganlah kita berdoa kepada mahluk Allah seperti jin, 

makam atau pohon. Dan kalaupun berdoa akan lebih baik 

apabila doa tersebut diucapkan secara langsung kepada-

Nya. Syarat kedua dalam berdoa adalah kita harus 

memenuhi segala perintah Allah SWT. Seperti ketika 

seorang anak sebaiknya mengikuti nasehat/perintah orang 

tuanya untuk mendapatkan yang diinginkannya. Sedang 

syarat ketiga adalah kita harus beriman kepada-Nya agar 

doa kita diterima. 

Walaupun ayat 186 ini tidak mengandung kata shoum, tapi 

penempatan ayat ini menunjukkan pentingnya kita berdoa 

pada bulan Ramadhan. Hal ini sesuai dengan hadits nabi 

SAW: 

 

https://kultum.files.wordpress.com/2008/09/hd_doa1.gif
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“Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab pada 

waktu berbuka.” (Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud) 

Atau dalam hadits lain, nabi SAW bersabda: 

 

“Ada tiga orang yang tidak akan ditolak doanya yaitu 

pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sehingga dia 

berbuka dan orang yang dianiaya. Doa mereka diangkat 

oleh Allah di bawah awan pada hari kiamat dan dibukakan 

untuknya pintu-pintu langit dan Allah berfirman, ‘Demi 

keagungan-Ku, Aku akan menolongmu walaupun sesudah 

suatu waktu’” (Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Nasai dan 

Ibnu Majah) 

Demikianlah, urgensi dari berdoa dalam bulan Ramadhan 

karena hal itu meningkatkan kemungkinan doa kita 

diterima. Maka perbanyaklah kita berdoa dalam bulan 

Ramadhan. Semoga Allah SWT menerima doa kita. 

Wallahua’lam bish showab. 

،ِلَح،ِت  ْنَس،َن لَِفي ُخْسٍر * إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ

ْبرِ وَ  ِ َوتََواَصْوا بِ،لصَّ تََواَصْوا بِ،ْلَحق   

 

ETOS KERJA SEORANG MUSLIM 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

 .سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ 
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دًا عْبدُه وَرُسولُه  .أَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَمُ  وتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

 َ َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ ،َن  كَ ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيًم،  َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

Segala puji syukur bagi Allah Swt selalu kita panjatkan 

setiap waktu karena kita masih diberinya nikmat Iman dan 

Islam. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada 

baginda Rasulullah Saw beserta para keluarga, sahabat serta 

umat yang mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. 

Suatu bentuk syukur tersebut dapat dilakukan dengan selalu 

meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt dalam arti 

selalu istiqamah dalam menjalankan perintah-Nya dan 

menjauh segala apa yang dilarang-Nya. 

Pada kesempatan jum’at kali ini, marilah kita bersama-

sama saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. 

Al-Qur’an mengingatkan kepada kita semua agar tidak 

termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. 

Dengan terus berusaha mengerjakan segala perbuatan dan 

usaha yang terbaik sesuai dengan kapasitas kita masing-

masing. Menjadi manusia yang beriman berarti menjadi 

manusia yang idealis dan bercita-cita. Dengan segala upaya 

dan kesabaran, marilah bersama-sama mewujudkan cita dan 

idealisme kita, sebagai seorang muslim yang hidup dalam 

negarabaldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 

Para Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 

Islam mendorong umatnya untuk terus melakukan 

perubahan ke arah kehidupan yang lebih maju, baik dari 

aspek lahiriah maupun batiniah. Hendaknya perubahan 
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tersebut mengakar dari masing-masing individu dan 

kemudian mengarah kepada perubahan umat secara luas. Di 

sisi lain kemiskinan merupakan kenyataan yang tidak 

terhindarkan di negara ini. Kondisi yang berpotensi 

menghambat terwujudnya kesejahteraan secara lahiriyah. 

Karena itu Islam mewajibkan setiap muslim untuk 

berpartisipasi menanggulangi kemiskinan sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Anjuran tersebut berlaku juga 

bagi seseorang yang tidak mempunyai kemampuan materi, 

yaitu dengan menyumbangkan pemikiran dan simpatiriya. 

Bahkan Al Quran mengecam dengan keras orang-orang 

yang tidak berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan 

sebagai kelompok yang mendustakan agama (QS. Al-

Ma’un:1-3). 

يِن  ُُ بِللذد ِ ِلَك ٱلَّذِذي يَذدُٱُّ ٱۡليَتِذيَم   ١أََرَءۡيَت ٱلَِّذي يَُكذذ ِ ِم َواَل يَُحذُُّّ َعلَذىل َععَذ،  ٢فَذذَل

٣ٱۡلِمۡسِكيِن   

 “Apakah engkau melihat orang yang mendustakan catatan 

kehidupan [agama)? Itulah orang yang menghardik anak 

yatim, Dan tidak mendorong memberi makan orang 

miskin.” 

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 

Dalam diri manusia terdapat dua naluri yaitu naluri seksual 

dan naluri kepemilikan. Naluri kepemilikan akan 

mendorong manusia untuk berusaha dan bekerja keras. 

Dalam Islam, segala macam pekerjaan dan usaha yang tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam adalah terpuji. 

Sebaliknya, pengangguran dan ketidakcermatan dalam 

pekerjaan merupakan kondisi yang tercela dan mendapat 

kecaman. 

Etos kerja yang dilandasi visi dapat mengarahkan gerakan 

ekonomi rakyat pada satu tujuan, yaitu kemakmuran. Hal 
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ini penting, mengingat sistem ekonomi sekarang telah 

melahirkan kelompok kecil yang menguasai aktivitas 

perekonomian dunia dari hulu sampai hilir. Di sisi lain 

ketidakmampuannya mengangkat kelompok besar 

masyarakat dunia untuk bangkit dari keterpurukan 

ekonomi. Realitasnya, masyarakat Indonesia yang miskin 

berada di dalam negara yang mempunyai sumber daya alam 

yang melimpah adalah merupakan hal yang sangat 

memperhatikan. Hal ini sangat bertentangan dengan 

tuntuanan Al – Quran yang selalu menyerukan tatanan 

masyarakat yang etis dan egalitarian. Maka Islam sangat 

menentang ketidakadilan sosial terjadi di tengah-tengah 

masyarakat. 

Jamaah Jumat yang disayangi Allah 

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW mempunyai 

langkah strategis dalam upaya menghindarkan umat dari 

ketidakadilan sosial. Beliau pernah menolak memberikan 

bantuan keuangan kepada seseorang yang terlihat mampu 

bekerja. Justru beliau memberi alat bekerja agar digunakan 

untuk bekerja keras. Memang harus diakui bahwa 

solidaritas sosial tidak dapat menyelesaikan persoalan 

kemiskinan secara tuntas. Namun yang terpenting di sini 

adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial terhadap 

masing-masing individu, terutama bagi mereka yang 

mempunyai kemampuan materi yang berlebih. Karena itu 

perlu ada penetapan hak dan kewajiban bagi kelas 

menengah ke atas sehingga muncul kesadaran tanggung 

jawab sosial untuk menciptakan keadilan kesejahteraan di 

tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Islam 

mengajarkan konsep zakat yang merupakan hak bagi 

delapan kelompok yang telah ditetapkan maupun melalui 
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sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang 

membutuhkan bantuan. 

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 

Untuk meraih cita-cita diatas, perlu kiranya kita 

mencermati konsepsi Islam guna meningkatkan etos kerja 

seorang muslim. 

Pertama, Al-Kafaah wa at-Ta’ahhul yaitu proporsional dan 

profesional. Dalam melakukan setiap pekerjaan hendaknya 

memperhatikan pekerjaan yang kita lakukan apakah sudah 

relevan dan mampu mengerjakan pekerjaan tersebut. Dan 

juga apakah kita sudah profesional dalam menyelesaikan 

pekerjaan tersebut. 

Kedua, Al-Infitah yaitu trasparansi hasil perkerjaan. 

Dengan trasparansi kita dapat menerima banyak masukan 

dan kritikan yang membangun dari kekurangan kita untuk 

kita perbaiki lagi ke arah yang lebih baik. 

Ketiga, At Ta’awun ala Birri wa Taqwa yaitu membangun 

kemitraan yang posistif dan solid. Karena dengan kemitraan 

yang baik dan kesolidan kita akan dapat dengan mudah 

menyelesaikan segala persoalan yang menghadang. 

Dan yang terakhir adalah Al-Mas’uliyah yaitu bertanggung 

jawab. Setelah kita menerapkan tiga hal di atas kita juga 

harus siap bertanggung jawab atas hasil dari pekerjaan yang 

kita lakukan. 

Para Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah 

Di akhir khutbah ini kita menyadari bahwa keterlibatan 

seseorang dalam upaya meningkatkan etos kerja dalam 

rangka untuk kemajuan dan pengentasan kemiskinan 

merupakan salah satu bentuk ibadah dan tanggung jawab 
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pribadi muslim dalam rangka meraih kebahagiaan di dunia 

dan akherat. 

يِن  ُُ بِللد ِ ِلَك ٱلَِّذي يَدُٱُّ ٱۡليَتِيَم   ١أََرَءۡيَت ٱلَِّذي يَُكذ ِ َواَل يَُحُُّّ َعلَىل َععَ،ِم   ٢فَذَل

٣ِمۡسِكيِن ٱلۡ   

ْكِر بَ،َرَك هللاُ ِلي َولُكْم فِى اْلقُرآِن اْلعَِظْيِم. َونَفَعَنِى َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه ِمَن اْْليَ  ،ِت َوالذ ِ

ِ اْغفِ   ُ ْر َواْرَحْم اْلَحِكْيِم. َوتَقَبََّل ِمن ِى َوِمْنُكْم تاَِلَوتَهُ إِنَّهُ ُهَو السَِّمْيُع اْلعَِلْيُم. َوقُْل َر

ِحِمْينَ وَ  اَْنَت َخْيُر الرَّ  

 

KEUTAMAAN BULAN SYA’BAN 

إِن  اْلَحْمدَ هللِ نَْحَمدُهُ َونَْستَِعْينُهُ َونَْستَْغِفُرهُ َونَعُْوذُ بِ،هللِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُسِ نَ، َوَسي ئَ،ِت 

  أَْعَم،ِلنَ، َمْن يَْهِدِه هللاُ فاَلَ ُمِضل  لَهُ َوَمْن يُْضِلْل فاَلَ 

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ  َه،ِديَ  لَهُ أَْشَهدُ أَْن الَ إِلهَ إِال  هللاُ َوأَْشَهدُ أَن  ُمَحم   

ٍد َوَعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبِعَُهْم بِإِْحَس،ٍن إِلَى يَ  ْوِم اَللَُّهمَّ َصل ِ َوَسل ِْم َعلَى ُمَحمَّ

ْيِن. أم، بعد, يَ،أَي َه، ال ذَْيَن آَمنُْوا  تُْم ُمْسِلُمْونَ ات قُوا هللاَ َحق  تُقَ،تِِه َوالَ تَُمْوتُن  إاِل  َوأَنْ الد ِ  

ث  يَ،أَي َه، النَ،ُس ات قُْوا َرب ُكُم ال ِذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

،َن لُْوَن بِِه َواأْلَْرَح،َم إِن  هللاَ كَ ِمْنُهَم، ِرَج،الً َكثِْيًرا َونَِس،ًء َوات قُوا هللاَ الَِذي تََس،ءَ 

 َعلَْيُكْم َرقِْيبً،

ْغِفْرلَُكْم يَ،أَي َه، ال ِذْيَن آَمنُْوا ات قُوا هللاَ َوقُْولُْوا قَْوالً َسِدْيدًا يُْصِلْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َويَ 

، بَْعدُ ذُنُْوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ هللاَ َوَرُسْولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعظِ  ْيًم،، أَم   … 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi rabi 

atas segala yang kita rasakan dan miliki saat ini, saat ini 

adalah bulan Sya’ban. Sejatinya kita memang senantiasa 

dalam penghayatan rasa sukur yang dalam di setiap tarikan 

nafas dan lintasan perasaan dan pikiran kita. karena apabila 

kita merasakan kesulitan pada hari ini, maka banyak di 

antara manusia yang hidupnya lebih sulit dari kita saat ini 

dengan berbagai persoalan yang membelit dan melilitnya. 

Apabila saat ini kita dalam kondisi miskin, maka teramat 

banyak orang selain kita yang jauh lebih mengenaskan 
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hidupnya. Apabila saat ini kita dapat menghirup udara 

bebas dan hadir di masjid ini dengan rasa aman dan 

nyaman, maka banyak di antara manusia yang sedang 

terpenjara batin bahkan raganya. Apabila saat ini kita masih 

bisa duduk, tegak berdiri dan berjalan, maka teramat 

banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang terbaring 

lemah karena penyakit yang sama sekali tidak ia inginkan 

kedatangannya. 

Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada 

junjungan-teladan kita Rasulullah Saw, yang semestinya 

pada bulan ini kita lebih mengintensifkan kesadaran kita 

untuk berkhidmat dan memupuk kecintaan kepada beliau 

karena  bulan ini, Sya’ban adalah bulan Rasulullah 

sebagaimana dalam sabdanya. “bulan ini adalah bulan ku”. 

Marilah kita sama-sama lebih meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kita kepada Allah swt, karena saat ini adalah 

momen yang tepat untuk kita saling mengingatkan, 

membangun kesadaran kita untuk lebih mengintrospeksi 

diri atas segala dosa, kekurangan, alpa atau kekeliruan. 

Jamaah jum’at yang dimuliakan Allah 

Saat ini kita tengah memasuki awal bulan Sya’ban. Itu 

artinya kurang dari sebulan lagi kita akan memasuki bulan 

mulia, bulan suci Ramadhan. Semestinya kita sudah harus 

berbenah menyiapkan kesiapan rohani guna menyongsong 

satu bulan dalam pesta ruhani kaum beriman di bulan suci 

Ramadhan.  Bulan ini adalah pintu menuju bulan 

Ramadlan. Siapa yang berupaya membiasakan diri 

bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan ini, ia akan 

menuai kesuksesan di bulan Ramadlan. 

Dinamakan Sya’ban, karena pada bulan itu terpancar 

bercabang-cabang kebaikan yang banyak (yatasya’abu 
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minhu khairun katsir). Menurut pendapat lain, Sya’ban 

berasal dari kata Syi’b, yaitu jalan di sebuah gunung atau 

jalan kebaikan. SYA’BAN adalah bulan yang sangat mulia 

dan disebut bulan Rasulullah saw. Beliau selalu berpuasa 

pada bulan ini hingga datang bulan Ramadhan. Beliau 

bersabda, “Sya’ban adalah bulanku. Siapa berpuasa satu 

hari pada bulanku ini, surga adalah miliknya.” 

Jamaah Jum’at yang mulia 

 Adalah yang mengiringi kemuliaan pada bulan Sya’ban, 

adanya peristiwa dan momen penting yang terjadi pada 

bulan ini. Diantara peristiwa dan momen itu adalah : 

1. Turunnya ayat al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 144 

yang menerangkan perpindahan qiblat kaum muslimin 

dari Baitul Maqdis, palestina ke Ka’bah, Mekkah al-

Mukarromah. Nabi Muhammad Shollallahu alaihi 

wasallam menanti-nanti datangnya peristiwa ini 

dengan harapan yang sangat tinggi. Setiap hari Beliau 

tidak lupa menengadahkan wajahnya ke langit, menanti 

datangnya wahyu dari Rabbnya. Sampai akhirnya 

Allah Subhanahu Wata’ala mengabulkan penantiannya. 

Wahyu Allah Subhanahu Wata’ala turun. “Sungguh 

Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, 

maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke 

kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah 

Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, 

palingkanlah mukamu ke arahnya.” (QS. Al Baqarah; 

144) 

2. Salah satu keistimewaan bulan Sya’ban adalah 

diangkatnya amal-amal manusia pada bulan ini ke 

langit. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ‘anhuma, 

dia berkata: “Saya berkata: “Ya Rasulullah, saya tidak 

pernah melihatmu berpuasa dalam suatu bulan dari 
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bulan-bulan yang ada seperti puasamu di bulan 

Sya’ban.” Maka beliau bersabda: “Itulah bulan yang 

manusia lalai darinya antara Rajab dan Ramadhan. Dan 

merupakan bulan yang di dalamnya diangkat amalan-

amalan kepada rabbul ‘alamin. Dan saya menyukai 

amal saya diangkat, sedangkan saya dalam keadaan 

berpuasa.” (HR. Nasa’i). 

Itulah momen dan peristiwa disamping memang Allah telah 

memilih bulan Sya’ban ini menjadi bulan yang mulia. 

Jamaah Jum’at yang mulia. 

Lalu apa dan bagaimanakah Amalan-amalan yang 

dianjurkan di bulan Sya’ban? Berdasarkan pandangan-

pandangan yang umum dan riwayat yang soheh, amal-amal 

yang harus diperbanyak  bulan ini antara lain : 

1. Disunnahkan Memperbanyak Puasa 

Masalah keutamaan bulan Sya’ban telah diriwayatkan 

dalam beberapa hadits, di antaranya dalam Shahih Muslim 

dari ‘Aisyah ،رضي هللا عنه. Beliau berkata: 

ِطُر َحتَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يَُصْوُم َحتَّى نَقُْوَل الَ يُْفِطُر َويُفْ َك،َن َرُسْوُل هللاِ َصلَّى 

،َم َشْهٍر نَقُْوَل الَ يَُصْوُم َوَم، َرأَْيُت َرُسْوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم اْستَْكَمَل ِصيَ 

مِصيَ،ًم فِي َشْعبَ،َن. )رواه مسل قَْط إاِلَّ َرَمَض،َن َوَم، َرأَْيتُهُ فِي َشْهٍر أَْكثََر ِمْنهُ  ( 

“Rasulullah saw berpuasa hingga kami mengatakan beliau 

Saw tidak pernah berbuka, dan beliau berbuka hingga kami 

mengatakan bahwa beliau  tidak pernahpuasa. Namun 

Rasulullah saw tidak pernah berpuasa sebulan penuh, 

kecuali pada bulan Ramadhan. Dan aku tidak pernah 

melihat satu bulan yang paling banyak beliau berpuasa 

kecuali pada bulan Sya’ban.” (HR. Muslim) 
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Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ‘Aisyah ra ditanya 

tentang puasa Rasulullah saw. Beliau ra menjawab: 

ًم، ِمْن يَُصْوُم َحتَّى نَقُْوَل قَْد َص،َم َويُْفِطُر َحتَّى نَقُْوَل قَْد أَْفَطَر َولَْم أََرهُ َص،ئِ  َك،نَ 

 (َشْهٍر قَْط ِمْن ِصيَ،ِمِه ِمْن َشْعبَ،َن َك،َن يَُصْوُم َشْعبَ،َن إاِلَّ قَِلْيالً. )رواه مسلم

“Beliau saw berpuasa hingga kami mengatakan beliau 

selalu berpuas. Dan beliau tidak berpuasa sampai-sampai 

kami mengatakan beliau tidak pernah berpuasa. Aku tidak 

pernah melihat beliau berpuasa yang paling banyak seperti 

di bulan Sya’ban. Beliau saw berpuasa hampir seluruhnya. 

Beliau berpuasa di bulan Sya’ban seluruhnya kecuali 

sedikit.” (HR. Muslim) 

2. Bulan Sya’ban dinamakan juga bulan Al Quran, 

sebagaimana disebutkan dalam beberapa atsar. 

Memang membaca Al Quran selalu dianjurkan di 

setiap saat dan di mana pun tempatnya, namun ada 

saat-saat tertentu pembacaan Al Quran itu lebih 

dianjurkan seperti di bulan Ramadhan dan Sya’ban, 

atau di tempat-tempat khusus seperti Mekah, Roudloh 

dan lain sebagainya. 

Syeh Ibn Rajab al Hambali meriwayatkan dari Anas, 

“Kaum muslimin ketika memasuki bulan Sya’ban, 

mereka menekuni pembacaan ayat-ayat Al Quran dan 

mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang 

yang lemah dan miskin agar mereka bisa menjalankan 

ibadah puasa Ramadhan. 

3. Berdzikir dan beristigfar terutama sehabis sholat fardhu 

dengan membaca dzkir/istigfar seperti 

ُُ إِلَْيهِ أَْستَْغفِ  ِحْيُم اْلَحيُّ اْلقَيُّْوُم َوأَتُْو ْحَمُن الرَّ ُر هللاَ الَِّذْي الَ إِلَهَ إِالَّ ُهَو الرَّ  

 أَْستَْغِفُر هللاَ َو أَْسأَلُهُ التَّْوبَةَ 
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4. Memperbanyak sedekah. Bersedekah meskipun dengan 

setengah biji kurma sehingga Allah akan 

mengharamkan badan kita dari api jahanam. 

Diriwayatkan bahwa Imam Shadiq as pernah ditanya 

tentang keutamaan berpuasa di bulan Rajab. Beliau 

berkata, “Mengapa kalian lupa dengan puasa di bulan 

Sya’ban?” Perawi berkata, “Wahai putra Rasulullah, 

apakah pahala orang yang berpuasa satu hari di bulan 

Sya’ban?” “Demi Allah, surga adalah pahalanya,” 

tegas beliau. Ia bertanya kembali, “Wahai Putra 

Rasulullah, apakah amalan terbaik di bulan ini?” 

Beliau berkata, “Bersedekah dan istighfar. Sesiapa 

bersedekah di bulan Sya’ban, Allah Swt akan 

memelihara sedekah tersebut sebagaimana salah 

seorang dari kalian memelihara anak untanya sehingga 

pada hari kiamat sedekah tersebut sampai di tangan 

pemiliknya seperti Gunung Uhud besarnya.” 

5. Memperbanyak sholawat. Diriwayatkan dari Imam 

Shadiq as bahwa ketika bulan Sya’ban tiba, Imam Ali 

Zainul Abidin as mengumpulkan para sahabat beliau 

seraya berkata kepada mereka, “Wahai sahabat-

sahabatku, tahukah kalian bulan apa ini? Ini adalah 

bulan Sya’ban. Rasulullah saw selalu bersabda, 

‘Sya’ban adalah bulanku.’ Maka, berpuasalah pada 

bulan ini demi kecintaan kalian kepada beliau dan 

untuk bertaqarrub kepada Tuhan kalian. Demi Allah 

yang jiwa Ali bin Husain berada di genggaman tangan-

Nya, aku pernah mendengar ayahku, Husain bin Ali as 

berkata, ‘Aku pernah mendengar dari Amirul 

Mukminin as bahwa sesiapa berpuasa pada bulan 

Sya’ban demi kecintaannya kepada Rasulullah dan 

untuk bertaqarrub kepada Allah, niscaya Ia akan 

mencintanya, mendekatkannya kepada kemuliaannya 
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pada hari kiamat, dan menganugerahkan surga 

kepadanya.” 

Jamaah jum’at yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat 

menjalaninya dengan baik. Dan tentunya kita sama-sama 

memohon untuk keberkahan kita di bulan ini dan senantiasa 

dikaruniakan umur panjang, sehat jasmani dan rohani agar 

dapat merasakan nikmat yang besar hadir dalam bulan suci 

Ramadan nanti. 

 يَ،أَي َه، ال ذَْيَن آَمنُْوا ات قُوا هللاَ َحق  تُقَ،تِِه َوالَ تَُمْوتُن  إِال  َوأَْنتُْم ُمْسِلُمْونَ  ,

ْكِر َن اْْل بَ،َرَك هللا ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه مِ  يَ،ِت َوالذ ِ

ٍٍ، اْلَحِكْيِم. أَقُْوُل قَْوِلْي هذا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكْم َوِلَس،ئِِر اْلُمْسِلِمْيَن ِمْن كُ  ل ِ ذَْن

ِحْيمُ   فَ،ْستَْغِفُرْوهُ إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُْوُر الرَّ

MATEMATIKA KEHIDUPAN 

 

ِ اأْلَْكبَِر، َخلََق اْلَكْوَن َودَبََّر، َخلََق اِْْلْنَس،َن ثُمَّ أََم،تَهُ ثُمَّ أَْقبََر، َوأَرْ َسَل  اَْلَحْمدُ َّلِلَّ

ُسَل َوأَْخبََر، َوأَْنَزَل اْلقُْرآَن اْلَكِرْيَم فِْيِه اْلِعَظ،تُ    الرُّ

َم َوَزَجَر، أَْشَهدُ أَْن الَ  إِلَهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ، َواْلِعبَُر، فََهدَى َوأََحلَّ َوأََمَر، َونََهى َوَحرَّ

َُ َوْحدَهُ، َوأَْشَهدُ أَْن  َصدََق َوْعدَهُ، َونََصَر َعْبدَهُ، َوأََعزَّ ُجْندَهُ، َوَهَزَم اأْلَْحَزا

ٍُ اْلَحْوِض اْلَكْوثَِر، َصلَّى هللاُ  دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ َوُهَو َخْيُر اْلبََشِر، َوَص،ِح  ُمَحمَّ

ِر، َوَعلَى َمْن َص،َحبَهُ َوأََزَرهُ َوَوقََر، َوَعلَى التَّ،بِِعْيَن لَ َعلَْيِه َوَعلَى آ ُهْم ِلِه اْلُمَطهَّ

 .بِإِْحَس،ٍن فِْي ُكل ِ أَثٍَر، إِلَى يَْوِم اْلَمْحَشرِ 

، بَْعدُ؛ ِعبَ،دَ هللاِ، أُْوِصْيُكْم َوإِيَّ،َي بِتَْقَوى هللاِ، فَ،تَّقُوا هللاَ َحقَّ تُقَ،تِهِ  وَ الَ تَُمْوتُنَّ إاِلَّ  أَمَّ

ْسِلُمْونَ   َوأَنتُْم مُّ

Pertama dan tidak henti-hantinya, kita panjatkan puji 

syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT, karena Dia 

telah memberi kita karunia dan nikmat yang sangat besar. 

Karunia dan nikmat itu ialah umur yang panjang, kesehatan 

yang baik, dan kesempatan yang lapang sehingga kita 

semua bisa hadir di sini untuk mendirikan shalat Jumat 

berjamaah pada hari ini. Semoga seluruh amal ibadah jumat 
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kita maupun ibadah lainnya diterima disisi Allah Taala dan 

mendapatkan Ridha-Nya. Amin. 

Oleh sebab itu maka kiranya sebagai salah satu bentuk rasa 

syukur kita terhadap semua nikmat Allah ini tidak bosan-

bosannya pula, khatib menyerukan agar tidak ada jemaah 

yang sampai tertidur atau berbicara satu sama lainnya 

ketika khutbah Jumat sedang dibacakan, hal ini agar kita 

semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran lain yang 

bermanfaat. Rasa kantuk memang merupakan fitrah 

sebagaimana juga rasa lapar dan dahaga namun seyogyanya 

semua bentuk kefitrahan ini tidak menjadi penghalang kita 

dari mendengarkan firman-firman Tuhan yang akan 

disampaikan. 

 َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَ،ْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  

 Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka dengarkanlah 

baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu 

mendapat rahmat (Al-A’raf: 204) 

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi 

Muhammad SAW beserta para keluarganya. Keselamatan 

semoga juga tercurah atas para sahabat dan umat beliau 

dahulu, sekarang dan yang akan datang. 

Jamaah umat rahimakumullah… 

Tidak terasa, sudah 65 hari kita berada di tahun 2015. Jika 

dalam 1 hari ada 24 jam, maka 65 hari berarti sama dengan 

1.560 jam atau 93.600 menit sudah kita lewati. 

Subhanallah. Selama masa waktu itu, hal positif apa yang 

sudah kita lakukan dan hal negatif apa saja yang sudah kita 

perbuat? Mari kita tanya pada diri kita masing-masing, 

dalam tempo 65 hari tersebut, manakah yang paling sering 

kita lakukan, kebaikankah? Atau justru keburukan? 
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Berapa kali dalam waktu 65 hari yang sudah kita lewati itu, 

kita melakukan shalat dengan rasa malas dan terpaksa? 

Berapa kali pula dalam waktu 65 hari itu, kita salah dalam 

membaca tajwid dalam shalat-shalat kita karena terburu-

buru? Berapa kali dalam waktu 65 hari itu, kita membaca 

bacaan sholat dengan tartil, tenang dan dihayati? 

 Jamaah jum’at rahimakumullah… 

Rata-rata umur manusia saat ini meninggal dunia antara 60 

s/d 70 tahun, Jikapun ada yang lebih dari itu masih hidup 

maka merupakan suatu bonus umur dari Allah.  Sekarang 

kita samakan saja rata-rata manusia meninggal plus minus 

di usia 65 tahun. 

Kita mulai baligh, yaitu awal dari seorang anak manusia 

mulai di perhitungkan amal baik atau buruknya selama 

hidup umumnya bagi laki-laki  adalah 15 tahun dan wanita 

12 tahun. 

Sekarang, mari kita mencari waktu yang ada atau tersisa 

bagi kita untuk beribadah pada Allah. Kita gunakan saja 

rumus sederhana: Umur rata-rata kematian – Awal Baligh 

Jika rata-rata umur seseorang meninggal pada usia 65 tahun 

dikurang 15 tahun saat awal ia baligh maka waktu yang 

tersisa adalah 50 tahun. Apa dan bagaimana perilaku kita 

selama 50 tahun masa hidup itu? 

Jika kita kalikan lagi angka 50 tahun dengan 365 

hari/tahunnya maka diperoleh angka 18.250 hari. Nah 

angka 18.250 hari ini dikurang dengan waktu tidur kita 

selama 8 jam anggap saja. Maka 18.250 hari dikali dengan 

8 jam = 146.000 jam atau sekitar 16 tahun lebih 7 bulan 

atau kita bulatkan menjadi 17 tahun. 
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Jadi dalam rentang waktu kita mulai baligh di usia 15 tahun 

sampai usia kita meninggal di 65 tahun, ada waktu 17 tahun 

yang hanya digunakan untuk tidur saja. Angka ini belum 

ditambah dengan jumlah jam yang sering kita pakai pula 

untuk tidur siang misalnya. Subhanallah. 

Dalam 50 tahun waktu hidup kita pasca baligh yang habis 

dipakai aktivitas adalah 18.250 hari x 12 jam (yaitu waktu 

di mana siang hari biasanya kita kerja, sekolah, kuliah, 

berdagang, memasak dan sebagainya) maka diperoleh 

angka 219.000 Jam atau = 25 tahun 

Belum lagi dikurangi dengan waktu kita yang biasanya 

digunakan untuk bersantai, istirahat sambil menonton 

televisi, bercanda sesama teman dan sejenisnya  plus minus 

4 jam. 

Maka total dalam 50 tahun waktu yang dipakai untuk 

rileksasi tadi adalah 18.250 hari x 4 jam= 73.000 Jam atau 

selama  8 tahun. 

Alhasil, jamaah Jumat sekalian, selama 50 tahun masa 

hidup kita pasca baligh, ada angka 17 tahun lamanya kita 

tidur  + 25 tahun untuk beraktivitas di siang hari + 8 tahun 

untuk sekedar rileksasi dan mencari hiburan diperolehlah 

angka 50 tahun. 

Jadi umur kita 50 tahun setelah dipotong masa baligh impas 

saja. Lalu jika usia 50 tahun ini tidak diisi dengan banyak 

hal yang positif, hal-hal yang bersifat ibadah pada Allah, 

maka manusia benar-benar berada dalam kerugian seperti 

firman Allah di dalam surat Al-Ashr. 

،لِ  ْنَس،َن لَِفي ُخْسٍر * إاِلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ َح،ِت َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ

ْبرِ  ِ َوتََواَصْوا بِ،لصَّ  َوتََواَصْوا بِ،ْلَحق 
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Subhanallah, firman Allah bisa dibuktikan secara 

matematika. Sangat ilmiah sekali. Tidak salah sebenarnya 

ketika kita berargumen bahwa kita saat ini sedang sekolah 

dan mencari ilmu, bukankah itu juga ibadah? Tidak salah 

pula ketika ada yang berkata kita bekerja untuk menafkahi 

anak istri dan ini pun ibadah. Dan argumen-argumen lain 

sejenis itu. 

Tapi sekarang, apakah benar niat kita ketika sekolah, 

bekerja, memasak, melahirkan, mengajar dan melakukan 

berbagai profesi lainnya itu sudah diniatkan untuk ibadah ? 

Bukankah kita sendiri sering berkata: saya sekolah agar 

pintar, dapat ijazah dengan angka yang bagus di sana, lalu 

saya bisa bekerja dan dapat posisi bagus pula di perusahaan 

tertentu, Nikah punya anak cucu. Bukankah niat seperti ini 

yang justru sering terlintas dalam pikiran kita? 

Mana niat ibadahnya? Makanya, tidak usah heran bila 

sekarang ini banyak terjadi korupsi di mana-mana, 

penggunaan narkoba oleh siapa saja serta hal-hal buruk 

lainnya. Niat kita sudah bukan pada titik ibadah lagi. Kita 

sekolah untuk dapat ijazah, kita bekerja untuk mencari 

harta, kita mempunyai  jabatan untuk dipandang orang lain, 

kita memakai kendaraan agar dihormati oleh orang lain dan 

bahkan kita shalat, zakat serta berhaji pun agar dianggap 

orang hebat dan alim. 

Na’udzubillahi mindzalik. 

 Jamaah Jumat rahimakumullah.. 

Mari kita jujur pada diri kita sendiri, seberapa seringkah 

kita membaca bismillah saat hendak berangkat kerja ke 

kantor, berjalan menuju sekolah atau pasar? 
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Jawabnya secara umum pasti kita pernah membaca 

basmalah di waktu-waktu tersebut, tapi sesekali, tidak 

setiap kali. Itulah fenomena diri kita sendiri yang selalu 

dipengaruhi oleh unsur fujuraha, yaitu sifat jahat yang 

sering mendominasi hidup kita sehari-hari. Sewaktu 

mendengar ceramah atau khutbah, air mata kita berlinang, 

tetapi ketika kaki kita melangkah keluar dari tempat 

ceramah itu, kita silau dengan gemerlap dunia. 

Akhirnya dengan mengetahui matematika umur kita, 

marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Semoga kita selalu 

dalam rahmat-Nya dan istiqamah dalam menjalankan 

perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. 

 َوإِذَا قُِرَئ اْلقُْرآُن فَ،ْستَِمعُوا لَهُ َوأَْنِصتُوا لَعَلَُّكْم تُْرَحُمونَ  

يَ،ِت َوالِذ ْكِر َك هللاُ ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلعَِظْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه ِمَن اْْل بَ،رَ  

ٍٍ، اْلَحِكْيِم. أَقُْوُل َم، تَْسَمعُْوَن َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكْم َوِلَس،ئِِر اْلـُمْسِلِمْيَن مِ  ْن ُكِل  ذَْن

ِحْيمُ  فَ،ْستَْغِفُرْوهُ  إِنَّهُ ُهَو اْلغَفُْوُر الرَّ . 

 

TIGA SIMPANAN BERHARGA 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

 .سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ 

دًا عْبدُه وَرُسولُهأَْشَهدُ  أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ . 

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُنَّ إِ  ال َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

َ كَ  َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ  ،نَ ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيًم،  َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

Jama’ah yang semoga dirahmati Allah. 
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Marilah kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah 

Swt dengan jalan mentaati semua perintah-Nya dan 

menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Kita kini telah 

berada di penghujung bulan Januari 2014 atau masih di 

awal-awal tahun 2014. Di akhir tahun seperti ini, 

perusahaan dan instansi pemerintah menutup 

pembukuannya, membuat neraca, mendata aset dan 

simpanannya. Kita pun sebagai pribadi bisa jadi 

memanfaatkan momentum ini untuk menghitung-hitung 

aset, tabungan dan simpanan kita. Namun, ada simpanan 

terbaik yang semestinya tidak kita lupakan. 3 simpanan 

terbaik yang seharusnya lebih kita perhatikan karena ketiga 

hal ini bukan hanya membawa kebahagiaan di dunia, tetapi 

juga membawa kebahagiaan di akhirat yang bermuara di 

surga. 

ٌٍ َش،ِكٌر َو ِلسَ  ْيٌر َم، ،ٌن ذَاِكٌر َو َزْوَجةٌ َص،ِلَحةٌ تُِعْينَُك َعلَى أَْمِر دُْنيَ،َك َو ِدْينَِك خَ قَْل

 أَْكثََر النَّ،ِس 

“Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir dan istri shalihah 

yang menolongmu atas urusan dunia dan akhiratmu adalah 

sebaik-baik simpanan manusia” (HR. Baihaqi). 

 يَذذ، ُمعَذذ،ذُ، قَْلبًذذ، َشذذ،ِكًرا، َوِلَسذذ،نً، ذَاِكذذًرا، َوَزْوَجذذةً َصذذ،ِلَحةً تُِعينُذذَك َعلَذذى أَْمذذِر دُْنيَذذ،كَ 

 َوِدينَِك َخْيُر َم، اْكتََسبَهُ النَّ،سُ 

“Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir dan istri shalihah 

yang menolongmu atas urusan dunia dan akhiratmu adalah 

sebaik-baik simpanan manusia” (HR. Thabrani) 

Hati yang Bersyukur 

Hati yang bersyukur adalah sumber kebahagiaan. Ia merasa 

puas dan karenanya jiwanya menjadi tenang. Dia tidak 

gelisah dan tidak menderita. Bahkan, syukur menjadi 
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simpanan terbaik karena ia melipatgandakan nikmat dan 

membuatnya menjadi barakah. 

 َوإِْذ تَأَذََّن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْم أَلَِزيدَنَُّكْم َولَئِْن َكفَْرتُْم إِنَّ َعذَابِي لََشِديدٌ 

“Dan Ingatlah, Tuhanmu telah memaklumkan, ‘Jika kalian 

bersyukur niscaya Aku tambah (nikmat) untukmu, dan jika 

kamu kufur sesungguhnya adzabKu sangat pedih’” (QS. 

Ibrahim  7) 

Dalam surat Luqman ayat ke-12 Allah Subhanahu wa 

Ta’ala juga mengingatkan bahwa syukur seorang hamba 

kepada Allah pada hakikatnya adalah untuk dirinya sendiri. 

Allah tidak membutuhkan terima kasih, Allah tidak 

membutuhkan syukur manusia, tetapi manusialah yang 

membutuhkan Allah. 

ِ َوَمْن يَْشُكْر فَإِنََّم، يَْشُكُر ِلنَْفِسِه وَ  َمْن َكفََر فَإِنَّ َولَقَْد آَتَْينَ، لُْقَم،َن اْلِحْكَمةَ أَِن اْشُكْر َّلِلَّ

َ َغنِيٌّ َحِميدٌ   اَّللَّ

“Dan sungguh telah Kami berikan hikmah kepada Luqman, 

‘Bersyukurlah kepada Allah, barangsiapa yang bersyukur 

sesungguhnya syukurnya untuk dirinya sendiri. Dan 

barangsiapa yang kufur, sesungguhnya Allah Maha Kaya 

lagi Maha Terpuji'”(QS. Luqman : 12) 

Hati yang bersyukur bukan hanya ditandai dengan lisan 

yang mengucapkan hamdalah. Tetapi hati yang bersyukur 

mewujud dalam lisan yang memuji Allah atas nikmatNya, 

menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepadaNya dan 

memanfaatkan nikmat itu dijalanNya. 

Lisan yang Berdzikir 

Simpanan terbaik kedua adalah dzikir. Seseorang yang 

berzikir, maka ia akan mendapatkan ketenangan dan 

kebahagiaan. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 
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ِ أاََل  ُُ الَِّذيَن آََمنُوا َوتَْطَمئِنُّ قُلُوبُُهْم بِِذْكِر اَّللَّ ِ تَْطَمئِنُّ اْلقُلُو بِِذْكِر اَّللَّ  

“Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang 

dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah 

hati menjadi tenang” (QS. Ar Ra’du : 28) 

Kita lihat saat ini, jumlah orang yang stres dan depresi 

semakin banyak. Tidak sedikit diantara mereka adalah 

orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki simpanan 

materi dalam jumlah banyak. Tetapi mereka tidak tenang, 

mereka tidak bahagia. Bahkan kemudian mereka 

mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Menurut data 

WHO pada 2010, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 

1,6 hingga 1,8 per 100.000 jiwa. Sepanjang tahun 2013 ini 

angka bunuh diri diperkirakan mencapai 4.500 jiwa. 

Bunuh diri ini tidak akan terjadi pada orang-orang beriman 

yang selalu berdzikir kepada Allah. Sebab Allah telah 

menjamin bahwa mereka yang berdzikir dengan benar, 

maka hatinya akan tenang. Mungkin ia menghadapi 

persoalan hidup yang rumit, mungkin suatu saat ia 

mendapatkan masalah besar dalam kehidupannya, tetapi 

dengan menjaga dzikrullah, Allah akan membersamainya. 

Allah akan memberikan kemudahan baginya, di samping 

ketenangan yang menyelimuti jiwanya. 

Rasulullah mensabdakan firman Allah dalam hadits qudsi : 

َكْت بِى  َ َعزَّ َوَجلَّ يَقُوُل أَنَ، َمَع َعْبِدى إِذَا ُهَو ذََكَرنِى َوتََحرَّ َشفَتَ،هُ إِنَّ اَّللَّ  

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: “Aku 

(senantiasa) bersama hamba-Ku, selama ia berdzikir 

kepada-Ku dan lisannya bergerak menyebut nama-

Ku” (HR. Ibnu Majah, “shahih”) 

Istri Shalihah 
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Simpanan terbaik ketiga adalah istri shalihah yang 

membantu suaminya dalam urusan dunia dan agama. Istri 

shalihah, mereka setia dan taat kepada Allah dan rasulNya. 

Kesetiaan dan ketaatan itu kemudian membawa mereka 

menjadi istri yang setia dan taat kepada suaminya. Istri 

seperti inilah yang menjadi sumber kebahagiaan. Ia menjadi 

penyejuk mata bagi suami, sehingga dalam kondisi apapun, 

meski terbatas secara materi tetapi jika seorang laki-laki 

memiliki istri yang shalihah, ia akan lebih mudah tenang 

dan bahagia. 

Dan inilah doa yang diajarkan oleh Al Qur’an agar kita 

panjatkan bersama: 

ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَ، ِلْلُمتَِّقيَن إَِم،ًم، يَّ،تِنَ، قُرَّ ٍْ لَنَ، ِمْن أَْزَواِجنَ، َوذُر ِ  َربَّنَ، َه

“Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-

istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata dan 

jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang 

bertaqwa”(QS. Al Furqan : 74) 

Sebaliknya, meskipun seseorang hidup bergelimang harta, 

punya jabatan tinggi, apalah artinya kalau keluarganya 

berantakan lantaran memiliki istri yang durhaka. Harta dan 

jabatan serasa tak berguna. Kesuksesan yang dibangun 

sekian tahun seakan musnah sia-sia. Dan kita patut 

waspada, sebab angka perceraian semakin tinggi. Menurut 

data Kementerian Agama, angka perceraian mencapai 

212.000 per tahun. Dan diantara angka itu, sebagiannya 

rumah tangga bubar karena faktor perselingkuhan. 

Na’udzubillah min dzalik. 

Benarlah wasiat Rasulullah kepada laki-laki yang akan 

menikah: 
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ينِ   تَِربَْت تُْنَكُح اْلَمْرأَةُ ألَْربَعٍ ِلَم،ِلَه، َوِلَحَسبَِه، َوِلَجَم،ِلَه، َوِلِدينَِه، فَ،ْظفَْر بِذَاِت الد ِ

 يَدَاكَ 

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara; hartanya, 

nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah 

wanita karena agamanya, maka kamu akan 

beruntung.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Istri shalihah, ia bukan hanya membahagiakan di dunia 

tetapi juga menguatkan keimanan dan bersama-sama kita 

meningkatkan ibadah dan ketaqwaa. Maka inilah yang 

menjadi cita-cita terbaik setiap muslim; menghadap Allah 

Subhanahu wa Ta’ala dengan ridha dan ampunan-Nya; 

kemudian mendapatkan rahmat Allah, berkumpul kembali 

menjadi pasangan yang berbahagia di surgaNya. 

يَ،ِت َوالِذ ْكِر ب،َرَك هللا ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه ِمَن اْْل 

 اْلَحِكْيِم. أَقُْوُل قَْوِلْي هذا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكمْ 

 

MENJAGA KEHORMATAN DALAM KAJIAN AL-

QUR'AN DAN HADIS 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

 .سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ 

دًا عْبدُه وَرُسولُهأَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ  أنَّ ُمَحمَّ . 

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ   يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

ثَّ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا 

َ كَ  َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ ،َن ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم قُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيمً   َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

Peran iman dalam memproteksi harga diri seseorang 
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Syaikh Abdul Qadir Jailani berkata: “engakau tidak akan 

luput dari dua perkara, engkau jauh dari Allah SWT atau 

engkau dekat dengan-Nya.”[2] 

 

Pada hakikatnya, iman merupakan keteguhan dan 

keyakinan pada hati yang kemudian diwujudkan dalam 

bentuk perbuatan-perbuatan yang selalu disertai dengan 

keyakinan tersebut. Iman akan mengarahkan seseorang 

melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan tanpa ada 

keraguan sedikitpun. Tidak lain, tempat Iman adalah hati. 

Kecendrungan hati yang selalu berbolak-balik sering kali 

menggoyahkan keyakinan. Keraguan yang sering kali 

menghinggapi hati tanpa disadari dapat mengurangi 

keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda:  

 

 اْليم،ن`يزيد وينقص

 

Artinya: keimanan itu kadang bertambah dan berkurang.  

Kalau diperhatikan, sabda Rasulullah tersebut mengandung 

makna yang mengisi perkataan al-Jailani. Ketika seseorang 

beriman, ia akan mengindahkan segala perintah Allah dan 

Rasul-Nya, ia tidak melakukan perbuatan yang dapat 

menimbulkan kemarahan dan ketidak ridhoan Tuhannya. 

Bahkan, ia tidak akan pernah sedikitpun mendekati sesuatu 

yang jauh dari nilai guna dan manfaat. Dalam(kndisi inilah 

sesderang berada dekat dengan Tuhannya. Sebaliknya, 

ketika keimanan seseorang berkurang. Ia akan mudah 

dikelabuhi setan dan nafsunya sendiri. Keyakinan yang 

seharusnya menjadi benteng berubah menjadi keraguan 

yang selanjutnya menjerumuskannya kepada perbuatan 

yang hina serta membuatnya hanyut didalamnya. Ia tidak 

segan-segan melakukan perbuatan yang jauh dari nilai dan 

manfaat bahkan ia berani melakukan larangan-langan 
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tuhannya tanpa disertai rasa takut sedikitpun. Kondisi 

semacam inilah yang menjadikannya berada jauh dari Allah 

SWT.  

 

Selanjutnya, ketika seseorang berada dekat dengan Allah 

maka rahmat dan hidayahNya pun akan selalu menaungi 

perjalanan diri orang tersebut. Segala perbuatannya dijaga 

oleh Allah sehingga ia terjauhkan dari perbuatan-perbuatan 

hina yang dapat menjatuhkan kehormatan dan dan harga 

dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dengan Allah 

SWT, maka rahmat dan hidayah Allah pun tidak akn 

didapatkanya. Rahmat Allah sangatlah jauh dari perbuatn-

perbuatnnya. Perjalanannya pun menjadi perjalanan yang 

berada pada garis kesesatan dan kehinaan yang dapat 

melukai dan meruntuhkan kehormatan dan harga dirinya. 

Rasululh SAW bersabda:  

إن الحي،ء والعف،ف والعي عي اللس،ن ال عي القلٍ والعمل من اْليم،ن وانهن 

يزدن في اْلخرة وينقصن من الدني، و م، يزدن في اْلخرة اكثر مم، ينقصن في 

الدني، وإن الفخش والشح والبذاء من النف،ق وانهن يزدن في الدني، وينقصن في 

 اْلخرة وم، ينقصن من اْلخرة اكثر مم، يزدن في الدني،

 

Sesungguhnya malu, iffah (memelihara diri) dan lemah itu 

adalah lemah lidah (dari mengucapkan yang baik), bukan 

lemah hati, serta beramal adalah bagian dari iman. Semua 

itu menambah (kebahagiaan) di akhirat dan mengurangi 

(kesenangan) di dunia. Bertambahnya kesenangan di 

akhirat lebih banyak dibanding dengan berkurangnya 

kebahagiaan di dunia dan sesungghnya perbuatan keji, pelit, 

dan perkataan kotor adalah sebagian dari sifat munafik. 

Semuanya itu menambah kebahagiaan dunia dan 

mengurangi kesenangan di akhirat. Berkurangnya 

kesenangan di akhirat lebih banyak dibanding dengan 

bertambahnya kebahagiaan di dunia. [3] 



35 

 

  

selain peran di atas, iman juga dapat menumbuhkan rasa 

percaya diri yang tinggi, kepercayaan itu akan mendorong 

seseorang untuk senantiasa berjuang dengan gigih demi 

memuliakan dan meninggikan agama Allah. Dengan 

kepercayaan yang tinggi disertai dengan motivasi yang 

melimpah perbuatan baik seakan menjadi kebutuhan yang 

harus dipenuhi. Kehidupan ini tidaklah berguna tanpa 

adanya perjuangan dan perbuatan baik. Keyakinn seperi 

inilah yang kemudian dapat menjaga dan meninggikan 

harga diri seeorang. Muslim sejati adalah mereka yang 

mempunyai keyakinan kuat demi mempertahankan harga 

diri baik harga dirinya sendiri, harga diri keluarga, bangsa, 

negara, bahkn harga diri Agamanya.  

 

Menuju Muslim Progresif dengan Menjaga 

Kehormatan dan Harga Diri 

 

Secara literal, progresif berarti maju. Term ini digunakan 

untuk menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan 

sesuatu. Muslim progresif merupakan istilah yang 

disandang oleh para umat Islam yang gagah berani 

membawa panji Islam bergerak menuju Islam yang lebih 

selaras dan sesuai dengan tuntutan kemajuan dan 

modernitas saat ini. Istilah tersebut merupakan turunan dari 

Islam progresif.[4] 

 

Islam progresif menawarkan metode ber-islam yang 

menekankan terjadinya keseimbangan dan keadilan sosial. 

Jika diperhatikan, benih kemunculan semangat menegakkan 

keadilan dan keseimbangan telah muncul beriringan dengan 

kemunculan agama Islam itu sendiri. Islam agama yang 

ramah, santun dan selalu menghormati kehormatan dan 

http://lau1.click.union.ucweb.com/index.php?impr_key=b9c3c2478b07659a82cc3eb0d8200675&uc_param_str=eisintdnnicpdisspive
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harga diri setiap individu.  

 

Sebagai qudwah, Rasulullah SAW telah mengajarkan 

kepada umatnya untuk selalu saling menghargai satu sama 

lain. Tidak hanya itu, beliau juga menganjurkan kepada 

umatnya untuk selalu menjaga kehormatan, keselamatan 

dan perkembangan dirinya dan para generasinya. Allah 

SWT berfirman:  

 

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang 

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak 

yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 

benar.”  

 

Ayat tersebut seakan memberikan kobaran api bagi umat 

muslim untuk selalu memperhatikan kekuatan dan 

kemampuan dirinya dan generasinya. Islam tidak 

mewariskan budaya malas, menyerah dan lemah pada 

generasinya. Seorang muslim harus berani maju 

menyurakan agama Allah dan dapat menjaga harga diri 

agamanya dengan baik. Seorang muslim yang selalu 

memperjuangkan harga diri, baik bagi dirinya maupun 

harga diri seseorang akan selalu berusaha untuk tetap 

berlaku adil dan selaras sehingga mempunyai prospek maju 

dan berkembang. Kpribadian muslim semacam inilah yang 

seharusnya tumbau pada setiap sanubari.  

 

Sikap progresif tumbuh dalam hati seorang muslim yang 

benar-benar beriman kepada Allah, mempunyai semangat 

tinggi memperjuangkan agamanya. Seseorang tidak cukup 

memperhatikan pada masanya saja, prospek masa depan 

harus ditata sedemekian rupa sehingga dapat menelurkan 
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bibit-bibit muda yang unggul yang memepunyai orientasi 

jelas dalam membela keadilan, memperjuangkan 

kehormatan dan harga diri.  

 

Kesimpulan : 

Secara singkat, iman merupakan pokok dari segala pokok, 

dalam diri seseorang terdapat rahasia yang harus 

diperjuangkan yaitu kehormatan dan harga diri. Seorang 

muslim harus berjuang mempertahankan dan meningkatkan 

harga dirinya. Tidak hanya itu, harga diri keluarga, bangsa, 

negara, dan agama harus senantiasa dijaga dan dilestarikan.  

 

Peran iman sangat fundamental dalam menumbuhkan 

semangat memproteksi diri dari segala kemaksiatan dan 

kehinaan. Iman juga memberikan motivasi tinggi bagi 

seorang muslim untuk melangkah dan bergerak penuh 

kepercayaan dalam menjalani realita kehidupan. Dengan 

kpribadian muslim seperti ini, diharapkan umat muslim 

berubah menjadi progresife moslems.  

 

Demikianlah uraian singkat yang dapat kami paparkan, 

makalah ini disadari banyak terdapat kekurangan-

kekurangan yang menyebabkannya jauh dari nilai 

sempurna. Dengan berharap adanya nilai guna dan manfaat 

penulis mengharapkan adanya kritik konstruktif guna 

perbaiakan selanjutnya. 

،ِت َوالِذ ْكِر يَ ب،َرَك هللا ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه ِمَن اْْل 

 اْلَحِكْيِم. أَقُْوُل قَْوِلْي هذا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكمْ 

 

2 KUNCI SUKSES 
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نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

ْضِلْل، فاَل َه،ِدي لَهُ سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُ  . 

دًا عْبدُه وَرُسولُه  .أَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

 َ َحقَّ تُقَ،تِِه َوال تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ  يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِ  َ كَ ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ ،َن ِه َواألْرَح،َم إِنَّ اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيمً   َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

 

Setiap orang ingin berhasil dalam menggapai keinginannya. 

Setiap mukmin selalu menginginkan kesuksesan hidup di 

dunia dan akhirat. 

  

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) 

duniawi.”  (QS 28:77) 

Dan keberhasilan tersebut perlu suatu ujian  untuk 

membuktikan bahwa kita telah berhasil. Hal ini sama 

seperti seorang murid SD. Agar dapat naik kelas maka 

perlu mengikuti tes atau yang dikenal dengan UAS (Ujian 

Akhir Semester). Jika dapat melewati ujian tersebut, maka 

anak tersebut akan naik kelas. 

Kehidupan kita tidak jauh beda dengan ujian bagi seorang 

anak SD. Allah SWT memberikan cobaan dalam setiap 
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langkah kehidupan untuk memastikan hamba mana yang 

memiliki amal terbaik. 

  

“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji 

kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya.” (QS 

67:2) 

Berikut adalah beberapa hal terkait ujian dalam kehidupan 

kita. 

Waktu Ujian 

Ujian dalam hidup dimulai semenjak waktu baligh sampai 

nanti waktunya berpulang ke Rahmatulloh. Setiap fase 

umur memiliki cobaan yang berbeda. Seorang remaja harus 

bisa memilih teman dan pergaulannya. Ketika sudah 

menikah, seorang suami harus bisa mencari nafkah yang 

halal dan melindungi keluarganya. Ketika sudah tua, 

seorang kakek harus sabar dengan penyakit yang 

dideritanya. Semua ujian tersebut harus dihadapi dengan 

mengharap ridho Allah SWT. 

Bahan Ujian 

Bahan ujian itu ada disekitar kita seperti suami/istri, anak, 

keluarga, teman, dan tetangga. Selain itu, harta kekayaan 

dapat menjadi bahan ujian kita. 
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 “Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa 

yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang 

banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup 

di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).” (QS 3:14) 

Sifat Ujian 

Sifat ujian dapat dalam kondisi susah dan senang. 

Kebanyakan orang menidentikkan ujian dengan kesusahan. 

Jika tidak mendapatkan rezeki yang cukup atau sedang 

ditinggal yang dicintai maka dianggap sebagai ujian dari 

Allah SWT. Tapi ujian dengan kesenangan sering tidak 

dipedulikan walau  biasanya ujian dengan kesenangan lebih 

sulit. 

Sebagai contoh, orang yang hidupnya pas-pasan, maka dia 

akan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok 

seperti beli beras, sayur dan lauk sederhana. Jika orang 

memiliki uang yang lebih bisa jadi dia akan membeli 

makanan yang mahal untuk memuaskan nafsu bahkan bisa 

jadi membeli makanan yang haram. Terkadang yang dibeli 

adalah keinginan untuk caper saja. 

Demikian juga orang yang memiliki paras yang tampan 

atau cantik maka akan berprofesi sebagai artis yang malah 
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menjerumuskan kedalam kehidupan penuh glamour, terjerat 

narkoba dan gagal dalam berkeluarga. 

Kunci Jawaban 

Kunci jawaban ujian terhadap kehidupan kita hanya terletak 

pada 2 hal yaitu syukur dan sabar. 

تْهُ َعَجبً، ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن إنَّ أَْمَرهُ ُكلَّهُ لَهُ َخْيٌر َولَْيَس ذَِلَك ِألََحٍد إاِلَّ ِلْلُمْؤِمِن، إِْن أََص،بَ 

اُء َشَكَر فََك،نَ  اُء َصبََر فََك،َن َخْيراً لَهُ  َسرَّ َخْيًرا لَهُ، َوإِْن أََص،بَتْهُ َضرَّ  

“Betapa mengagumkan urusan seorang mukmin. 

Sesungguhnya semua urusannya adalah baik baginya. Jika 

datang kepadanya kesenangan dia pun bersyukur. Maka hal 

itu baik baginya. Jika datang kepadanya kesusahan dia pun 

bersabar. Maka hal itu pun baik baginya. Dan tidaklah hal 

itu didapatkan kecuali oleh orang mukmin.” (HR. Muslim) 

Layaknya hidup seperti perputaran roda, maka ketika Allah 

SWT memberikan kelonggaran maka selayaknya seorang 

hamba untuk bersyukur dengan menjaga nikmat yang 

diberikan dan berbagi dengan orang lain. Hikmah dari 

bersyukur adalah tidak merasa sombong dengan apa yang 

dikaruniakan Allah SWT. Segala kesuksesan hanya Allah 

SWT yang mengatur. 

  

 “Katakanlah:“Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, 

Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau 

kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang 

Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau 



42 

 

kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. 

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (QS 3:26) 

Sebaliknya, kesusahan dalam hidup harus dihadapi dengan 

kesabaran dan keyakinan bahwa akan ada hikmah besar 

dari suatu musibah. Sifat sabar dicerminkan dengan tidak 

menyalahkan orang lain sebagai penyebab kesusahan tetapi 

justru melakukan muhasabah terhadap diri sendiri sebagai 

penyebabnya. Kesabaran akan dibalas oleh Allah SWT 

dengan pengampunan atas dosa yang telah lampau. 

Rasulullah SAW bersabda: 

“Tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, 

kesusahan, kesedihan, gangguan, kegundah-gulanan 

hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan 

menghapuskan sebagian dari kesalahan-

kesalahannya” (HR. Bukhari no. 5641). 

Sebagai penutup, inti dari menjalani hidup adalah 

menghadapi segala ujian yang diberikan Allah SWT. Dan 

kunci jawabannya adalah selalu bersyukur dan bersabar. 

Wallahu a’lam. 

يَ،ِت َوالِذ ْكِر ب،َرَك هللا ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم بَِم، فِْيِه ِمَن اْْل 

أَقُْوُل قَْوِلْي هذا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكمْ  اْلَحِكْيِم.  

 

KEBAHAGIAAN DAN KESEDIHAN 



43 

 

نَ،، َوِمْن إنَّ الَحْمدَ هلل، نَْحَمدُه، ونستعينُه، ونستغفُرهُ، ونعوذُ به ِمن ُشُروِر أنفُسِ 

 سيئ،ِت أْعَم،ِلن،، َمْن يَْهِده هللا فاَل ُمِضلَّ لَهُ، ومن يُْضِلْل، 

َه،ِدي لَهُ فاَل  . 

دًا عْبدُه وَرُسولُه  .أَْشَهدُ أْن ال إلَهَ إال هللاُ َوْحدَهُ ال َشِريَك لَهُ، وأشهدُ أنَّ ُمَحمَّ

ٍد َو َعلَى اَِلِه َوأَْصَح،بِِه َوَمْن تَبَِع ُهدًى  اَللَُّهمَّ َصل ِى َعلَى ُمَحمَّ

َ َحقَّ تُقَ،تِ  ِه َوال تَُموتُنَّ إاِل َوأَْنتُْم ُمْسِلُمونَ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ  

ثَّ يَ،أَيَُّه، النَّ،ُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن نَْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَه، َزْوَجَه، َوبَ 

َ الَِّذي تََس،َءلُوَن بِِه َواألْرَح، َ كَ ِمْنُهَم، ِرَج،ال َكثِيًرا َونَِس،ًء َواتَّقُوا اَّللَّ ،َن َم إِنَّ اَّللَّ

َ َوقُولُوا قَْوال َسِديدًا * يُْصلِ  ْح لَُكْم أَْعَم،لَُكْم َعلَْيُكْم َرقِيبً،. يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اَّللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَ،َز فَْوًزا َعِظيمً   َويَْغِفْر لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمْن يُِطعِ اَّللَّ

Dalam hidup kita sehari-hari, dua hal berbeda yang silih 

berganti adalah adalah kesenangan dan kesusahan. Bahkan 

menurut beberapa orang, kalau hidup itu indah karena 

perbedaan tersebut. Bayangkan kalau orang senang terus 

atau susah terus, tentu bukan sesuatu yang baik. Ketika kita 

senang, maka kita diharapkan ingat ketika dulu pernah 

susah. Dan ketika kita susah ingatlah bahwa suatu saat akan 

ada kesenangan. Hal ini seperti firman Allah SWT: 

 
 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS Alam 

Nasyrah 5-6) 

Hal penting yang perlu diperhatikan bagaimana sifat dasar 

seorang manusia dalam menghadapi kedua hal tersebut. 

Allah SWT berfirman: 
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“Dan apabila Kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya 

berpalinglah dia; dan membelakang dengan sikap yang sombong; 

dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa.” (QS. 

Al Israa’ 83) 

Dalam ayat ini, Allah SWT menyebutkan sifat manusia 

terhadap kesenangan terlebih dahulu karena ujian terhadap 

kesenangan adalah lebih berat. 

Dari ‘Amr bin ‘Auf r.a. berkata: Rasulullah mengutus Abu 

‘Ubaidah bin al-Jarrah r.a. ke Bahrain untuk menagih pajak 

penduduk. Kemudian ia kembali dari Bahrain dengan 

membawa harta yang sangat banyak dan kedatangan 

kembali Abu ‘Ubaidah itu terdengar oleh sahabat Anshar 

maka mereka pun shalat Shubuh bersama Rasulullah saw. 

Kemudian setelah selesai shalat mereka menghadap 

Rasulullah saw maka beliau tersenyum melihat mereka 

kemudian bersabda, “Mungkin kamu telah mendengar 

kedatangan Abu ‘Ubaidah yang membawa harta 

banyak?” Jawab mereka, “Benar, ya Rasulullah.” Lalu Nabi 

saw bersabda, “Sambutlah kabar baik dan tetaplah 

berpengharapan baik untuk mencapai semua cita-citamu. 

Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas 

kamu, tetapi aku khawatir kalau terhampar luas dunia ini 

bagimu, sebagaimana telah terhampar untuk orang-orang 

yang sebelum kamu, kemudian kamu berlomba-lomba 

sebagaimana mereka berlomba-lomba, sehingga 
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membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan 

mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Pada saat inipun bisa kita lihat. Seorang miskin apabila dia 

tidak sabar maka yang dicuri adalah hape atau sepeda 

motor. Sedang orang yang menjadi tersangka KPK telah 

didakwa dengan korupsi sampai miliard rupiah. Hal ini 

menunjukkan orang tidak tahan dengan kesenangan dan 

kemewahan. Atau hal ini tersebut dalam Al Quran tentang 

orang yang mendapat musibah di lautan akan berdoa 

kepada Allah, tetapi lupa ketika sudah sampai darat. 

 
 

“Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya 

hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia, Maka tatkala 

Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Dan 

manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih” (QS. Al 

Israa 67) 

Secara psikologis, seorang muslim apabila ditimpa musibah 

maka dia akan mendekat kepada Allah SWT dan bersabar, 

sedang orang yang berhasil biasanya memiliki ego bahwa 

keberhasilan itu adalah karena hasil jerih payahnya. 

Kembali kepada sifat manusia jika mendapat kebahagian 

seperti yang tertera pada QS. Al Israa 83. Jika mendapatkan 

kesenangan maka dia memiliki dua kecenderungan yaitu 

berpaling dari Allah SWT dan sombong terhadap manusia. 
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Jika kesuksesan terjadi pada orang yang tidak beriman 

maka akan memperkuat keyakinannya bahwa tidak perlu 

percaya kepada Allah SWT untuk meraih kesuksesan. 

Mereka akan mencibirkan kaum Muslim yang rajin sholat 

tapi kehidupannya masih miskin. Sedang bila keberhasilan 

pada orang munafik, maka mereka berkata “Buat apa 

sholat? Toh saya masih bisa mendapatkan rizki dari 

Allah.” Memang Allah SWT melimpahkan rizqi pada setiap 

manusia di dunia ini tanpa pandang bulu apakah mereka 

beriman atau mengingkari. 

Bagi seorang muslim, keberhasilan masih membuat dia 

melaksanakan sholat dan ibadah lain. Tapi ada hal lain yang 

mungkin tidak kalah bahayanya, yaitu adanya perasaan 

sombong terhadap apa yang didapatkannya. Apa sombong 

itu? Rasulullah SAW pernah bersabda: 

 

“Kesombongan adalah menolak kebenaran dan 

merendahkan manusia” (HR. Muslim) 

Hal ini yang sering sulit untuk dihindari. Orang yang sukses 

terkadang sulit untuk menerima kebenaran yang 

disampaikan oleh orang lain, apalagi dari orang yang lebih 

muda, lebih miskin atau lebih rendah derajatnya. Penolakan 

kebenaran tersebut biasa dibarengi dengan merendahkan 

orang lain, karena dia menganggap dialah yang lebih tinggi, 

lebih berhasil dan lebih berkuasa. 

Demikianlah, kita semoga kita selalu bisa menjaga hati 

dalam setiap keadaan. 
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“Alangkah menakjubkannya kehidupan seorang mukmin. 

Sungguh seluruh kehidupannya baik. Hal itu tidak dimiliki 

melainkan oleh mukmin. Jika dikaruniai kebaikan; maka ia 

bersyukur, dan itu baik untuknya. Dan jika ditimpa 

keburukan; maka ia bersabar, dan itu baik untuknya” (HR. 

Muslim) 

Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti 

yang disampaikan oleh sahabat ‘Umar bin al-

Khaththab: “Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor 

unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku 

kendarai” (‘Uddatus Shobirin wa Dzakhiratus 

Syakirin hal.144). 

Wallahu a’lam. 

يَ،ِت َوالِذ ْكِر بَِم، فِْيِه ِمَن اْْل ب،َرَك هللا ِلْي َولَُكْم فِي اْلقُْرآِن اْلَكِرْيِم، َونَفَعَنِْي َوإِيَّ،ُكْم 

 اْلَحِكْيِم. أَقُْوُل قَْوِلْي هذا َوأَْستَْغِفُر هللاَ ِلْي َولَُكمْ 

 

PEMAHAMAN TERHADAP AGAMA 

Ada 3 hal penting yang sering disebut diperlukan oleh 

setiap seorang Mukmin yaitu iman, ilmu dan amal. Ketiga 

hal tersebut saling berkaitan dan harus dimiliki untuk 

kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Untuk dapat 

beramal dengan benar, maka seseorang harus memiliki 
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ilmu. Beramal tanpa ilmu akan menimbulkan banyak 

kerusakan. Sebagai contoh, seseorang yang tidak 

mengetahui hakikat puasa, maka dia berpuasa hanya 

menahan haus dan lapar saja, tidak menahan ucapan atau 

perbuatan keji yang dapat merusak ibadah puasa. 

Umar bin Abdul Aziz pernah berkata: “Barang siapa yang 

beramal tanpa didasari ilmu, maka unsur merusaknya lebih 

banyak daripada mashlahatnya” (Sirah wa manaqibu Umar 

bin Abdul Azis, oleh Ibnul Jauzi). 

Orang yang ikhlas beramal, tetapi tidak memiliki 

pemahaman yang benar dapat merusak amalannya dan 

bahkan dapat memberikan madhorot kepada orang lain. 

Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa adalah 

orang yang sesat padahal mereka melaksanakan sholat, 

puasa, dan amalan lainnya yang sangat banyak. 

Rasulullah SAW bersabda, “(Ada sekelompok kaum), 

mereka menganggap sholat yang dilakukan oleh kamu 

sangat kecil bila dibandingkan sholat mereka, dan puasanya 

dianggap lebih rendah dari puasa mereka. Mereka membaca 

Al Quran, tetapi tidak melampaui kerongkongan 

mereka.” (Fathul Bari 6/714). 

Imam Ibnu Taimiyah berkata: “Meskipun sholat, puasa dan 

tilawah Quran mereka banyak, namun mereka keluar dari 

kelompok ahlus Sunah wal Jamaah. Mereka adalah kaum 

ahi ibadah, wara’ dan zuhud, tetapi itu semua tidak didasari 

dengan ilmu.” 
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Maksudnya mereka beribadah dan membaca Al Quran, 

tetapi amalan tersebut dilaksanakan hanya sebagai rutinitas, 

tanpa pemahaman terhadap apa yang dilakukan. Mereka 

memahami ibadah itu suatu perintah yang harus 

dilaksanakan tanpa memahami hikmah dibaliknya. 

Terkadang pelaksanaan ibadah dibuat untuk rutinitas saja. 

Ada pelaksanaan sholat Jumat berjamaah dengan khutbah 

yang berisi nasihat dari beberapa ayat Quran dan doa yang 

sudah tertulis pada beberapa lembar kertas. Dan cara ini 

sudah dilakukan bertahun-tahun. Tentu saja sangat 

disayangkan jamaah yang sholat Jumat di masjid tersebut. 

Tidak ada nasehat atau taujih yang dapat dipahami dan 

amal yang dapat dilaksanakan. 

Terdapat cerita nyata pada suatu perumahan dimana 

beberapa ibu rumah tangga terjerat hutang dengan rentenir 

yang memberikan pinjaman uang dengan bunga yang 

mencekik. Ternyata para rentenir terebut adalah ibu-ibu 

yang terlibat aktif dalam pengajian pekanan. Kisah ini 

menunjukkan bahwa kegiatan pengajian rutin yang 

dilaksanakan tidak memberikan dampak positif pada 

aktifitas muamalah yang dilakukan. 

Keutamaan seseorang bukan didasarkan pada banyaknya 

ilmu, hafalan atau amalan, akan tetapi dilihat dari benar dan 

dalamnya pemahaman terhadap agama Islam secara 

menyeluruh. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW pernah 

bersabda, “Satu orang faqih itu lebih berat bagi setan 

daripada seribu ahli ibadah.” HR. Tirmidzi. 
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Sahabat Umar bin Khathab ra juga pernah 

berkata, “Kematian seribu ahli ibadah yang selalu sholat di 

waktu malam dan berpuasa di siang hari itu lebih ringan 

daripada kematian orang cerdas yang mengetahui halhal 

yang dihalalkan dan diharamkan oleh Allah.” 

Bagusnya pemahaman terhadap agama mengalahkan faktor 

yang lainnya. Sebagai contoh, khalifah Umar bin Khathab 

ra pernah mengangkat sahabat Ibnu Abbas ra yang pada 

saat itu masih berusia 15 tahun untuk menjadi anggota 

majelis syuro. Umar bin Khathab ra menjulukinya sebagai 

“pemuda tua” karena ketinggian pemahamannya pada usia 

yang sangat muda. 

Oleh karena itu berusahalah kita mendapatkan pemahaman 

yang benar terhadap Islam yaitu pemahaman yang jernih, 

murni, integral dan universal. Hal ini akan menyelamatkan 

kehidupan kita di dunia dan akhirat. Ibnul Qayyim pernah 

berkata,“Benarnya kepahaman dan baiknya tujuan 

merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada 

hamba-Nya. Tiada nikmat yang lebih utama setelah nikmat 

Islam melebihi kedua nikmat tersebut. Karena nikmat itulah 

seseorang memahami Islam dan komitmen pada Islam. 

Dengannya seorang hamba dapat terhindar dari jalan orang-

orang yang dimurkai, yaitu orang yang buruk tujuannya. 

Juga terhindar dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu 

orang yang buruk pemahamannya, serta akan menjadi 

orang-orang yang baik tujuan dan pemahamannya.” 

Wallahu a’lam. 
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ORANG YANG PANDAI 

Teringat ketika kita masih kecil, maka orang tua kita sering 

mendoakan kita menjadi orang yang pandai atau pintar. 

Memang kepandaian merupakan satu hal yang menjadi 

tolok ukur kesuksesan seseorang. Tapi apakah kepandaian 

itu? Mungkin dari kita ada yang menghitung berdasarkan 

IQ. Tapi kasihan juga orang yang ditakdirkan dilahirkan 

dengan IQ yang rendah, mereka tidak akan pernah menjadi 

orang pintar. Bahkan kepintaran dijadikan iklan obat anti 

masuk angin. 

Yang menarik dalam Islam, kepandaian itu dapat diraih 

oleh setiap orang, walaupun IQ nya tidak tinggi. Dalam 

sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: 

 

“Orang yang pandai adalah yang menghisab 

(mengevaluasi) dirinya sendiri serta beramal untuk 

kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah 

adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta 

berangan-angan terhadap Allah SWT.” (HR. Imam 

Turmudzi, ia berkata, ‘Hadits ini adalah hadits hasan’) 

Jadi ada dua parameter orang yang pandai yaitu orang yang 

sering bermuhasabah dan melakukan amal untuk persiapan 

setelah meninggal. 

Muhasabah 

https://kultum.files.wordpress.com/2013/01/hadits-pandai1.gif
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Muhasabah dari kata hisab yang berarti perhitungan atau 

melakukan evaluasi. Kesibukan aktifitas kita terkadang 

melupakan kita untuk mengevaluasi sejauh mana progres 

aktifitas dan menilik hal apa yang kurang dan perlu 

diperbaiki. Padahal evaluasi itu perlu dilakukan, agar kita 

bisa bernafas dan menata ulang kehidupan kita. 

Al Quran menyuruh kita untuk muhasabah [QS. Al-Hasyr 

18]: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah 

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah 

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang kamu kerjakan” 

Sahabat Umar r.a. berkata: 

”Hisablah (evaluasilah) diri kalian sebelum kalian dihisab, 

dan berhiaslah (bersiaplah) kalian untuk hari aradh akbar 

(yaumul hisab). Dan bahwasanya hisab itu akan menjadi 

ringan pada hari kiamat bagi orang yang menghisab 

(evaluasi) dirinya di dunia.” 

Pernyataan sahabat Umar r.a. diatas bermakna bahwa 

semakin sering kita melakukan muhasabah maka semakin 

lebih sering memperbaiki diri dan semakin ringan hisab di 

yaumil akhir. Oleh karena itu, muhasabah bisa dilakukan 

tiap hari, pekanan, bulanan atau tahunan. 

https://kultum.files.wordpress.com/2013/01/qs-059-018.gif
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Muhasabah tidak hanya bermanfaat untuk akhirat tapi juga 

untuk kehidupan dunia. Bill Gates, seorang milyuner, selalu 

menyempatkan untuk beristirahat seminggu atau “think 

week” dalam enam bulan sekali dari kepenatan di 

perusahaannya, Microsoft. Dia akan beristirahat disuatu 

tempat yang sunyi dan membaca buku sekitar 18 jam 

sehari. Dari kesempatan untuk berkontemplasi tersebut, 

muncul ide-ide segar dalam pengembangan software. 

Beramal untuk Bekal 

Selain itu, Rasulullah saw. juga menjelaskan kunci 

kesuksesan yang kedua, yaitu action after evaluation. 

Artinya setelah evaluasi harus ada aksi perbaikan. Dan hal 

ini diisyaratkan oleh Rasulullah saw. dengan sabdanya 

dalam hadits di atas dengan ’dan beramal untuk kehidupan 

sesudah kematian.’ Potongan hadits yang terakhir ini 

diungkapkan Rasulullah saw. langsung setelah penjelasan 

tentang muhasabah. Karena muhasabah juga tidak akan 

berarti apa-apa tanpa adanya tindak lanjut atau perbaikan. 

Orang yang pandai bukan hanya bisa bekerja atau 

mengumpulkan harta, tetapi orang yang juga beramal 

sholeh untuk hari kemudian. Orang tersebut akan sibuk 

beraktifitas dan juga berinfaq atau membantu sesama agar 

mendapatkan pahala di hari akhir. Dalam surat Al Qashash 

77, Allah SWT berfirman: 

 

https://kultum.files.wordpress.com/2013/01/qs-028-077.gif
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“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah 

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah 

kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi.” 

Bahkan dalam ayat ini disebutkan keutamaan terhadap 

bekal di dunia, dengan tidak melupakan kebahagiaan di 

dunia. Beginilah pola hidup yang patut ditiru sehingga 

terjadi keseimbangan dalam kehidupan kita agar 

kebahagiaan di dunia dan akhirat bisa diraih. 

Secara ringkas, kepandaian yang hakiki dapat dicapai oleh 

setiap orang. Kepandaian itu dapat digapai dengan 

melakukan muhasabah secara berkala dan beramal untuk 

kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga kita mendapatkan 

petunjuk dari Allah SWT untuk menjadi seorang muslim 

yang pandai. 
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Materi Training Imam & Dai 
14-15 Sya’ban 1437 H / 20-21 Mei 2016 

Masjid Fatimatuzzahra 

 
AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH 

Disampaikan oleh: Ahmad Thoha Husain Al Mujahid 

 

A. AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH 

Ahlussunnah  wal jamaah adalah orang yang meniti  jalan 

yang di tempuh oleh Nabi s.a.w. dan para shahabatnya. 

Sebutan bagi Ahlissunnah 1). Ahlul Hadits 2). Ahlul Atsar 

3). Salaf  4). Firqoh najiyyah (golongan yang selamat)   5). 

Thoifah manshuroh (golongan yang mendapat 

peritolongan) 

 

Kekhususan Dan Kriteria Terpenting Ahlussunnah Wal 

Jama’ah 

Ahlussunnah wal jama’ah memiliki kekhususan-

kekhususan dan kriteria-kriteria yang membedakan mereka 

dengan firqoh atau kelompok lain. Di antaranya: 

a. Mempunyai perhatian besar terhadap kitabulloh 
yang dibuktikan dengan memperbanyak 

membaca,menghafal dan menafsirinya serta perhatian 

besar kepada hadits yang dibuktikan 

dengan:mengetahui,memahami serta melakukan 

penelitian untuk memilah yang shohih dari yang tidak. 

b. Masuk kedalam agama secara totalitas dan 

menyeluruh. 

c. Ittiba’ sunnah dan menjauhi bid’ah 

d. Meniti jejak (iqtida’) dengan para ulama salaf mulai 

dari masa sahabat, tabi’in dan ulama yang mengikuti 

jejak mereka. 
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e. Tawassut atau tengah-tengah antara ghuluw 

(berlebihan) dan tafrith (teledor, sembrono, 

menggampangkan). 

f. Berusaha keras untuk menyatukan umat Islam di 

atas al haq (kebenaran), tauhid dan ittiba’ serta tidak 

menyukai perpecahan. 

g. Da’wah kepada Allah,amar ma’ruf nahi 

munkar,jihad,menghidupkan sunnah dan  

memperbaharui agama. 

h. Inshof (Proposional) dan adil, tidak berlebihan 

memuji terhadap orang yang loyal dan tidak kebablasan 

benci terhadap orang yang memusuhi 

i. Sepakat dalam satu paham sekalipun berjauhan letak 

geografisnya. 

j. Berbuat baik  dan berkasih sayang serta berakhlaq 

baik kepada seluruh umat manusia. 

k. Selalu memiliki keinginan baik kepada Allah, 

kitabNya,RosulNya serta pemimpin- pemimpin 

umat islam dan umat Islam. 

l. Menaruh perhatian besar terhadap masalah-

masalah yang dihadapi umat  Islam,membantu 

mereka,memenuhi hak mereka dan menolak bahaya apa 

saja yang mengancam mereka . 

 

B. Pokok-pokok aqidah ahlissunnah wal jamaah secara 

global 

1. KAIDAH-KAIDAH POKOK  DALAM 

METODE TALAQQI DAN ISTIDLAL 

a. Sumber Aqidah: Al-Qur’an,as-sunnah yang 

shohih,serta kesepakatan para salafus  sholih.      

b. Semua Hadits yang shohih wajib diterima, sekalipun 

hadits Ahad dan walaupun dalam urusan Aqidah. 
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c. Mereferensikan pada pemahaman kitab dan sunnah 

serta pemahaman salafussholih. 

d. Pokok-pokok Dien seluruhnya telah dijelaskan Nabi 

s.a.w. 

e. Berserah diri kepada Alloh dan Rosulnya Dhohir  

dan Bhatin. 

f. Akal yang sehat pasti cocok  atau sepakat dengan 

“dalil” yang benar. 

g. Wajib komitmen terhadap lafadz-lafadz syari’ah 

dalam Aqidah. 

h. Rosululloh s.a.w adalah orang yang 

Ma’sum(terhindar dari dosa). 

i. Dalam umat Muhammad ada orang yang 

memperbaharui agama,dan ada orang yang diberi 

ilham. 

j. Bertengkar dalam Agama adalah sebuah kehinaan. 

k. Wajib berkomitmen dengan  metode wahyu dalam 

masalah penolakan. 

l. Setiap yang di ada-adakan adalah kebid’ahan.  

   

2. TAUHID  AL-ILMI  AL-I’TIQODI 

a. Pokok dalam Nama dan sifat-sifat  AllAh 

s.w.t.adalah:   

Menetapkan semua sifat-sifat Allah yang telah 

ditetapkan oleh Allah s.w.t. terhadap diri-Nya  

sendiri  di dalam Al Qur’an ataupun apa yang telah 

ditetapkan Nabi s.a.w. di dalam Al Hadist dengan 

tanpa “TAMTSIL DAN TAKYIF”,serta meniadakan   

nama atau sifat yang ditiadakan atau tidak 

disebutkan oleh Allah s.w.t. dan  Rosulnya,tanpa   

tahrif dan ta’thil. 

b. Tamsil dan Ta’til dalam Nama-nama Alloh s.w.t. 

adalah kufur. 
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c. Paham wahdatul wujud ataupun  paham Allah ada 

dimana-mana adalah kufur. 

d. Beriman kepada malaikat itu harus secara 

keseluruhan. 

e. Beriman kepada Kitab-kitab samawi semuanya. 

f. Beriman kepada Nabi-nabi Allah dan Rosul-

rasulNya. 

g. Beriman bahwasanya Wahyu itu sudah terputus 

setelah wafatnya Nabi Muhammad    s.a.w. 

h. Beriman kepada hari akhir. 

i. Beriman kepada Qodar baik maupun buruk. 

j. Beriman terhadap hal yang Ghoib yang berasal dari 

dalil shohih. 

k. Beriman terhadap syafa’at Nabi muhammad s.a.w. 

l. Melihat wajah Allah bagi orang-orang mukmin kelak 

di hari kiamat dalam surga dan  mahsyar  adalah 

benar-nyata dengan tidak menyerupakan Allah 

dengan makhluqNya.. 

m. Karomah wali-wali Alloh yang sholih adalah benar 

adanya . 

n. Orang-orang mukmin  semuanya adalah wali-wali 

Alloh 

 

3. TAUHID IRODI DAN THOLABI (TAUHID 

ULUHIYYAH) 

a. Allah adalah Esa. 

b. Berpaling dari Allah dalam macam-macam ibadah 

adalah syirik.   

c. Bahwasanya Allah itu di ibadahi dengan penuh rasa  

cinta,takut dan harap.  (khubb,khouf,roja’). 

d. Berserah diri,ridho,dan taat mutlaq kepada Alloh 

s.w.t.  
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e. Berhukum kepada selain Alloh adalah kufur akhbar 

dan terkadang kufur duna kufrin.  (kufur tidak kafir 

yakni kufur nikmat yang tidak keluar agama). 

f. Membagi agama kepada paham hakekat adalah 

bathil serta apapun  yang  menyelisihi syari’at  

adalah kufur,sesat,tergantung derajatnya. 

g. orang yang meyakini bahwa  ada orang  yang 

mengetahui hal Ghoib selain Allah  adalah kufur. 

h. Berkeyakinan dengan membenarkan dukun  dan ahli 

nujum adalah kafir,serta orang yang mendatangi 

dukun mendapatkan dosa yang sangat Besar. 

i. Tawassul itu diperintahkan. 

Tawassul dibagi menjadi 3 macam yaitu: 

1. Yang disyari’atkan: Tawassul dengan Nama dan 

sifat-sifat Allah atau yang lain.     2. Yang  bid’ah  

: Tawassul yang tidak ada dalam syari’at. 3.Syirik:  

Menjadikan orang yang telah meninggal sebagai 

perantara   dalam Ibadah. 

j. Barakah itu dari Allah s.w.t. 

k. Mencari berkah itu termasuk urusan tauqifiyyah 

yakni mencukupkan apa yang diajarkan Rasulullah 

saja. 

l. perbuatan manusia  di kuburan ada 3 macam yaitu: 

              1. Yang disyari’atkan : ziarah kubur mengingat 

akhirat. 

          2. Bid’ah : sarana-sarana kepada kesyirikan. 

          3. Syirik :Mengarahkan ibadah kepada pemilik 

kubur. 

m. Sarana-sarana itu mempunyai hukum  yang sama  

dengan maksud tujuannya.   

  

4. AL-IMAN 

a. iman secara bahasa : Membenarkan. 
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Secara istilah : Ucapan  hati dan lisan (meyakini 

dengan mantap dan membenaran dalam hati serta 

menikrarkan denganlisan) dan perbuatan hati 

(berserah diri, ikhlas, tunduk, cinta, kehendak 

terhadap kebaikan)  yang bisa bertambah  dan  bisa 

berkurang. 

b. Orang yang menganggap iman itu tanpa amal dia 

adalah  “Murji’ah” dan orang yang  menambahkan 

sesuatu baru dalam iman maka  dia “Mubtadi”. 

c. Iman dan Islam itu adalah dua istilah syari’at yang 

tidak bisa di artikan hanya dengan  konteks bahasa. 

d. Orang yang menerjang dosa besar yang tidak 

mengeluarkan dari millah atau agama,maka dia di  

dunia adalah orang mukmin yang imannya lemah. 

e. Tidak boleh memastikan Ahlul Qiblah itu dengan 

surga atau neraka. 

f. Kufur yang telah di sebutkan di dalam lafadz-lafadz  

syari’ah ada dua macam  yaitu: 

-Kufur Akbar : Yang dapat mengeluarkan seseorang 

dari millah. 

-Kufur Asghor : Yang tidak mengeluarkan seseorang 

dari millah dan kadang -kadang disebut kufur  

‘amali. 

g. Menghukumi kafir tidaknya seseorang adalah 

dengan referensi Al-Qur’an dan As-sunnah. 

 

5.  AL-QUR’AN DAN AL-KALAM 

a. Al-Qur’an itu kalam Allah (Huruf dan ma’nanya) 

b. Allah s.w.t berbicara sebagaimana yang dia 

kehendaki,kapanpun,bagaimanapun, dan  kalam itu 

adalah nyata, dengan huruf dan suara. Dan 

bagaimana Allah s.w.t berbicara  itu kita tidak 

mengetahuinya karena Allah berbeda sama sekali 

dengan makhluqNya. 
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c. Pendapat yang meng atakan Kalam Allah itu ma’na 

nafsiyyah,atau bahwa Al-qur’an   itu 

tiruan,ungkapan,limpahan,atau yang semisal 

dengannya adalah sesat dan  terkadang 

kafir,sedangkan pendapat bahwa Al-qur’an itu 

makhluq adalah kafir. 

d. Siapa yang mengingkari Al qur’an, meyakini ada 

kekurangan dalam Al-qur’an ataupun ada tambahan 

dan penyelewengan maka dia kafir. 

e. Al-Qur’an wajib ditafsiri dengan pemahaman salaf 

dan metode salaf. 

 

6. AL-QODAR. 

a. Salah satu dari rukun im an adalah beriman kepada 

Qodar (takdir atau ketentuan) berupa Qodar baik   

ataupun Qodar buruk. Semuanya itu adalah dari 

Alloh s.w.t. 

b. Al-irodatu ( kemauan) dan Al-amru (urusan) adalah 

dua hal yang ada di dalam al-qur’an dan   as-sunnah. 

c. Memberi hidayah kepada hamba dan 

menyesatkannya adalah kekuasaan Alloh s.w.t 

d. Seluruh hamba dan perbuatannya adalah telah 

ditentukan oleh Allah s.w.t. 

e. Penetapan hikmah adalah perbuatan Allah s.w.t. 

f. Ajal (tempo kematian) telah ditetapkan,rizki telah 

dibagi.kebahagiaan dan  

kesengsaraan. Dua hal yang telah ditetapkan sebelum 

manusia diciptakan. 

g. Berhujjah dengan Qodar terhadap musibah-musibah 

dan kesakitan yang di alami  adalah 

diperbolehkan,dan tidak diperbolehkan berhujjah 

dengan hal-hal yang tercela  dan dosa.Bahkan wajib 

bertaubat  darinya dan orang yang melakukan hal itu 

adalah   orang tercela. 
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h. Meyakini sebab saja adalah syirik dalam tauhid. 

 

7. AL-JAMA’AH DAN IMAMAH  

a. Al-jama’ah (dalam bab ini) mereka adalah shahabat 

Nabi s.a.w. dan orang yang  mengikuti mereka 

dengan kebaikan,orang yang berpegang teguh 

terhadap atsar-  atsar mereka hingga hari kiamat,dan 

mereka adalah “Firqotun Najiyyah”. 

b. Tidak boleh memecah belah agama dan tidak boleh 

membuat bencana terhadap   orang islam dan wajib 

mengembalikan apa yang diperselisihkan kepada al-

kitab dan   as-sunnah,serta apa yang menjadi jalan 

salaf sholih. 

c. Barang siapa yang keluar dari jama’ah wajib 

dinasihati,berdiskusi,dan berusaha   menegakkan 

hujjah atasnya. 

d. Wajib membawa manusia kepada pemahaman yang 

tetap dari kitab dan sunnah. 

e. Pada dasarnya seluruh muslim adalah bermaksud dan 

berkeyakinan baik  

f. Kelompok-kelompok ahlul Qiblah yang keluar dari 

sunnah diancam dengan  kehancuran dan neraka. 

g. Sholat jum’at dan jama’ah adalah syi’ar-syi’ar Islam 

yang nampak. 

h. Tidak boleh sholat di belakang orang yang 

menampakkan bid’ah atau fujur/kema’siyatan 

i. Imam/Kepala sebuah negara tetap dengan 

kesepakatan umat. 

j. Sholat,haji,jihad adalah kewajiban bersama imam 

muslim walaupun imam itu dholim. 

k. Haram berperang antara muslim karena masalah 

dunia. 

l. Shahabat yang mulia kesemuanya adalah adil,dan 

yang paling utama adalah Abu   bakar as-shidiq 
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r.a,Umar bin khotob r.a,Utsman bin affan 

r.a,kemudian Ali bin abi  Tholib r.a. 

m. Dan termasuk agama adalah mencintai keluarga 

Rosululloh s.a.w beserta ahlul  baitnya. 

n. Jihad fii sabilillah merupakan puncak tertinggi dalam 

Islam dan akan tetap ada  sampai hari kiamat. 

o. Amar ma’ruf nahi mungkar berdasarkan apa yang 

diharapkan oleh syari’at merupakan  syi’ar-syi’ar 

Islam.        

B. FIRQOH-FIRQOH DALAM ISLAM 

 Dari Auf  bin Malik r.a: bahwa Rasulullah s.a.w. 

Bersabda: 

Artinya: Kaum yahudi terpecah  menjadi 71, yang satu di 

surga dan yang lain di neraka  dan nashrani terpecah 

menjadi 72 golongan semuanya di neraka dan satu di surga 

Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad ada pada Tangan-

Nya umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73 

golongan, yang satu di surga dan yang 72  dineraka  Ada 

sahabat yang bertanya:”siapa mereka wahai Rasulullah?” 

Rasulullah menjawab: “Mereka adalah al-jama’ah.” Dalam 

riwayat Tirmidzi: ”Mereka adalah yang sesui dengan 

ajaranku dan ajaran shahabatku (H.R.At-tirmidzi,Abu 

Dawud dan ibnu Majah) 

Al ‘Ijlauny dalam Muzilul Albas mengatakan bahwa 

sebagian ulama menjelaskan Ke 72 golongan tersebut 

bersumber dari 6 golongan utama yaitu: 

      1. Al-haruriyah 

      2. Al-Qadariyah 

      3. Al-jahmiyah 

      4. Al-Murjiah 

      5. Ar-rafidhah 

      6. Al-jabriyah 
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Asal firqah-firqah yang 72 adalah 6 firqah tersebut diatas, 

yakni masing-masing dari keenam firqah tersebut terbagi 

menjadi 12 firqah sehingga semua menjadi 72 golongan. 

 

A. AL-HARURIYAH (AL KHAWARIJ)     

Al-haruriyyah ini sering disebut dengan Khawarij,yaitu 

kelompok yang keluar atau membangkang perintah Ali bin 

Abi tholib r.a saat terjadi peristiwa tahkim pada waktu 

perang Shiffin’. Mereka berlebihan dan kebablasan dalam 

menyikapi orang yang memusuhi mereka.  Ajaran utama 

mereka adalah mudah mengkafirkan orang Islam, 

memberontak pada Imam yang sah. 

Al Khawarij yaitu mereka yang keluar dari imamah kaum 

muslimin karena dianggap kafir. Mereka menganganggap 

pelaku dosa besar itu kafir . Khawarij terbagi menjadi 12 

sekte atau golongan yaitu: 

1. Al-azraqiyah:merka dinisbatkan kepada Abi Rasyid 

Nafi’ bin Al-azraqi, Mereka berkata:”Kami tidak 

melihat ada orang yang beriman (selain kami). Mereka 

mengkafirkan seluruh kaum muslimin kecuali yang 

menjadi jama’ah mereka.” 

2. Al-Ibadliyyah: dinisbatkan kepada:Abdulloh bin 

Ibadh,mereka berkata : Barang siapa yang mengikuti 

pendapat kami maka dia mukmin,dan siapa yang 

berpaling dari pendapat kami maka dia adalah munafiq. 

3. Ats-Tsa’labiyyah : dinisbatkan kepada Tsa’lab bin 

Misykan :”Sesungguhnya Allah tidak menetapkan 

Qadha dan Qadar. 

4. Al-Hazimiyyah : dinisbatkan kepada Hazim bin ‘Ali 

mereka mengatakan: “Kami tidak tidak mengetahui 

hakikat iman,dan semua makhluk terbebas dari beban 

syari’at.” 

5. Al-Khalfiyyah : dinisbatkan kepada khalaf Al 

khariji,mereka mengatakan : “Mereka yang 
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meninggalkan jihad baik laki-laki maupun perempuan 

hukumnya adalah kafir.” 

6. Al-Makramiyyah,pengikut Makram bin 

Abdillah,mereka mengatakan “yang     meninggalkan 

salat  hukumnya kafir , tidak karena salatnya itu sendiri, 

akan tetapi karena ketidak tahuannya terhadap Allah 

swt. Seseorang tidak boleh bersentuhan dan makan 

bersama dg seseorang yang bukan golongannya, karena 

orang tsb tidak diketahui najis atau sucinya, kecuali 

setelah bertaubat dan mandi”. 

7. Al kanziyah, mereka berkata:”Harta orang lain yang 

bukan jamaahnya adalah halal, karena ia tidak berhak 

atas harta tsb”. 

8. Asy Syamrahiyah.Mereka mengatakan:” Boleh saja 

menyentuh wanita yang bukan mahromnya, karena 

mereka hanyalah penghibur”. 

9. Al Akhnatsiyyah, mereka mengatakan:”Seseorang yang 

meninggal dunia, maka tidak dapat dipastikan bahwa ia 

baik atau buruk. Tidak boleh memberikan persaksian 

baik dan buruk kepada seseorang”. 

10. Al Mahkamiyyah, mereka mengatakan:”Siapa saja 

yang menjadikan makhluk sebagai sumber hukummaka 

ia kafir”. 

11. Al Mu’tazilah dari kalangan haruriyyah, mereka 

mengatakan:”Terdapat kerancuan dalam menyikapi 

pertentangan antara Ali ra dan Muawiyah ra, kami 

berlepas diri dari keduanya”. 

12. Al Maimuniyah, mereka berkata:”Tidak ada imam 

yang sah kecuali dengan keridlaan atau dipilih oleh 

golongan kami”. 

 

B. AL QODARIYYAH 

Al Qodariyyah adalah golongan yang meyakini bahwa 

manusia mempunyai kemampuan (qudrah)  yang absolut. 
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Perbuatan manusia adalah murni kehendak ia sendiri 

bukan ditaqdir oleh Allah. Mereka terbagi menjadi 12 

sekte yaitu: 

1. Al Ahmariyyah, mereka berkata:”Allah memberikan 

kemampuan kepada manusia melakukan segala 

kehendakn ya dalam setiap urusan dan manusia berbuat 

maksiat  mutlak karena kemampuan dan kehendaknya 

sendiri bukan atas taqdir Allah”.  Karena jika Allah 

mentaqdir baik dan buruk kemudian memberi pahala 

dan menyiksa maka demikian itu tidak adil. 

2. Ats Tsanwiyah, mereka berkata;”Kebaikan datang dari 

Allah dan kejahatan datang dari iblis”.   

3. Al mu’tazilah,  yaitu  mereka yang meyakini bahwa Al 

Qur’an itu makhluk dan mengingkari ru’yatullah fil 

akhirah. 

4. al Kisaniyyah mereka berpendapat:” Kami tidak tahu 

apakah amalan kami dari Allah atau dari kami sendiri 

dan kami juga tidak tahu apakah kami diberi pahala 

atau siksa. 

5. Asy Syaithoniyyah mereka berpendapat:”Allah tdk 

menciptakan syetan,dan perbuatan buruk manusia itu 

tdk akibat bujukan syetan.” 

6. Ayy syirkiyyah mereka berpendapat:”semua perbuatan 

buruk,telah ditentukan atau ditaqdir oleh Allah kecuali 

syirik dan kufur”. 

7. Al wahmiyyah mereka berpendapat:”Bahwa kebaikan 

dan keburukan manusia adalah merupakan ilusi, belaka 

bukan hakikat sebenarnya”. 

8. Ar Rawanidiyah mereka berpendapat :”setiap yang di 

turunkan Allah,wajib di amalkan,baik yangmansukh/ 

terhapus  maupun yang nasikh/menghapus”. 

9. Al Buthriyah mereka berpendapat :”Barang siapa yang 

bermaksiat,lalu bertaubat maka taubatnya tdk 

diterima”. 
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10. An Nakitsiyah, mereka berpendapat ; “barangsiapa 

yang melanggar bai’at kepada Rasulullah, maka tidak 

ada dosa baginya. 

11. Al qashithiyyah, mereka berpendapat ; mencari dunia 

lebih utama daripada zuhud. 

12. An Nadzdzamiyah, mereka berpendapat; barangsiapa 

yang mengatakan bahwa Allah memiliki sifat, 

perbuatan, kehendak, atau bersemayam di ‘Arsy 

maka dia kafir. 

 

C. AL JAHMIYYAH 

Jahmiyah adalah pengikut Jahm bin Shafwan, ajaran 

utama mereka adalah menafikan sifat dan perbuatan 

Allah karena jika Allah mempunyai sifat dan perbuatan 

maka Allah sama dengan makhluk-Nya.  

Jahmiyah terbagi menjadi 12 golongan, yaitu Jahmiyah 

itu sendiri, dan 11 sektenya yaitu: 

1. Al Mu’aththalah : “ Mereka mengatakan bahwa semua 

yang terbesit di dalam pikiran manusia adalah 

makhluk, seperti Al Qur`an ketika telah dibaca oleh 

manusia berarti makhluk. 

2. Al Murisiyyah, mereka berpendapat: “Sebagian besar 

sifat Allah adalah makhluk.” (hanya menetapkan 

beberapa sifat Allah saja, mereka juga meyakini bahwa 

Allah ada dimana-mana.” 

3. Al Waridiyah, mereka berpendapat; “Tidak akan 

masuk neraka siapa saja yang mengenal Rabbnya. Dan 

yang masuk neraka tidak akan pernah keluar darinya 

selama-lamanya. 

4. Az Zanadiqah, mereka berpendapat; “Seseorang tidak 

akan bisa menetapkan Tuhan untuk dirinya, karena 

menetapkan harus sesuatu yang bisa dijangkau oleh 

panca indera, sedangkan sesuatu yang dijangkau oleh 

panca indera adalah makhluk, bukan Tuhan. 
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5. Al Haraqiyah, mereka berpendapat bahwa; “Penduduk 

neraka hanya terbakar satu kali saja, setelah itu ia 

terbakar, tetapi tidak merasakan panasnya neraka. 

6.  Al Makhluqiyah, mereka berpendapat: “Al Qur`an 

adalah Makhluk.” 

7. Al Faniyah, mereka berkata: “Surga dan neraka adalah 

fana (binasa) tidak kekal, dan diantara mereka ada yang 

meyakini bahwa keduanya belum tercipta. 

8. Al Mughiriyah, mereka berkata: “Para rasul adalah 

penguasa dan pembuat aturan.” 

9. Al Waqifiyah: “Kami tidak berpendapat Al Qur`an itu 

adalah makhluk, juga Al Qur`an bukan makhluk.” 

10.  Al Qabriyah: mereka mengingkari adzab kubur, 

dan mengingkari adanya syafa’at. 

11.  Al Lafdziyyah; “Lafazh untuk mengucapkan Al 

Qur`an adalah makhluk.” 

 

D. AL MURJI’AH 

Firqah murji’ah meyakini bahwa amal bukan bagian dari 

iman dan iman itu hanyalah keyakinan didalam hati. 

Sebab itu iman seseorang  tidak akan berubah’ bertambah 

atau berkurang  karena amalnya. Firqoh murji’ah terbagi 

menjadi 12 golongan, murji’ah itu sendiri,dan 11 sekte 

yang lain, yaitu: 

 

1. At Tarikiyyah;”Allah tdk mewajibkan kepada 

hambanya kecuali hanya iman (keyakinan di dalam 

hati saja)”. 

2. At Tsaibiyyah : “Allah membebaskan hambanya 

untuk berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya”. 

3. Ar Rajiyyah :”kita tdk bisa menetapkan seseorang 

yang bermaksiat sebagai ahli maksiat,atau orang 

yang taat beribadah sebagai hamba yang taat”. 
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4. As Syaakiyyah : “ ketatan bukan termasuk bagian 

dari iman”. 

5. Al Baihasiyyah : “ Iman adalah pengetahuan,siapa 

yang tidak mengetahui kebenaran dan 

kebhatilan,haram dan halal,maka ia adalah Kafir”. 

6. Al Manqushiyyah :”Iman tidak bertambah dan tidak 

berkurang”. 

7. Al Mustatsniyyah :”Tidak ada pengecualian dalam 

iman (tidak boleh mengatakan Ana mu’min insya 

Allah)”. 

8. Al Musyabihah : “ Allah memiliki pandangan seperti 

pandangan kita,memilki tangan seperti tangan kita 

dst”. 

9. Al Hasywiyyah :” mereka menafikan Qiyas,(mereka 

hanya bersandar pada Dzahir hadits atau ayat,tanpa 

melihat konteks atau alsannya). 

10. Al Bid’iyyah :” mereka adalah orang pertama yang 

memunculkan Hal-hal Bid’ah”. 

 

E. AR RAFIDHAH (SYI”AH). 

Yaitu mereka yang menolak kekhalifahan Abu Bakar As-

shidiq r.a,Umar bin khotob r.a,dan Utsman bin affan r.a. 

dan hanya menerima Hadits yang diriwayatkan oleh anak 

keturunan Ali bin Abi Tholib r.a. (ahli bait). 

Mereka terbagi menjadi 12 sekte yaitu: 

1. Al Alawiyyah :” Bahwa Risalah nubuwwah adalah 

Hak Ali Bin Abi Tholib r.a, Jibril salah 

memberikannya kepada Muhammad”. 

2. Al Amriyyah :” Bahwa Ali r.a bersekutu dengan 

Nabi Muhammad di dalam risalah yang dibawa oleh 

nabi Muhammad s.a.w. 

3. Syi’ah : ”Sesungguhnya Ali adalah Rasul yang 

digantikan oleh generasi setelahnya .Dan kaum 
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muslimin menjadi kafir ketika berbai’at kepada 

selain mereka”. 

4. Al Ishaqiyyah : “ Sesungguhnya kenabian 

berlangsung terus sampai akhir zaman,siapa saja 

yang mepunyai ilmu seperti ilmu ahli bait,maka ia 

adalah seorang Nabi”. 

5. An Nawusiyyah :” Sesungguhnya Ali adalah orang 

yang paling utama,barang  siapa yang 

mengutamakan orang melebihi maka ia telah kafir”. 

6. Al imamiyyah :”Dunia tidak mungkin tanpa ada 

imam  dari keturunan Husain imam mendapatkan 

wahyu dari jibril ,ketika ia mati maka diganti dengan 

yang lain”. 

7. Az Zaidiyyah : “ Keturunan Husain adalah imam 

sholat lima waktu,maka jika terdapat salah satu dari 

keturunan Husain,tidak sholat di belakang yang 

lainnya”. 

8. Al Abbasiyyah :” Bahwa ‘Al Abbas,lebih berhak 

atas kekholifahan dibanding yang lainnya”. 

9. Al mutanasikhah : “ sesungguhnya arwah manusia 

bisa bereinkarnasi,jika orang yang baik,maka ruhnya 

akan keluar dari tubuhnya saat meninggal dunia,dan 

memasuki manusia yang hidup yang baru yang hidup 

Bahagia,dan jika buruk,mak ruhnya akan masuk 

ketubuh manusia yang celaka hidupnya (susah 

hidupnya). 

10. Ar Raj’iyyah : “Ali dan para pengikutnya akan 

kembali ke dunia untuk membalas dendam  kepada 

musuh-musuhnya”. 

11. Al Laa’inniyyah:”Mereka melaknat utsman bin 

‘Affan,Thalhah,zubair dan muawwiyyah,Abu musa , 

‘Aisyah dsb. Dari para shahabat yang tidak memihak 

Ali bin abi Tholibr.a. 
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12. Al Mutarabbishah ;” Mereka menyerupai para ahli 

ibadah dalam penampilan dan pakaiannya,meraka 

mengangkat seseorang menjadi imam Mahdi yang di 

tunggu-tunggu,mereka menjadikannya sebagai 

pemimpin,jika meninggal,mereka mengangkat orang 

lain sebagai imam Mahdi”. 

 

F. AL JABRIYYAH 

Jabriyyah adalah golongan yang meyakini bahwa 

manusia terpaksa didalam segala perbuatannya terhadap 

semua taqdir/ketentuan Allah, ia tidak mempunyai 

ikhtiar’ kehendak dan kemampuan apapun untuk memilih 

amal perbuatannya. 

Jabariyyah terpecah menjadi 12 sekte yaitu: 

1. Al mudhtharibah :”Manusia tidak mampu untuk 

berbuat,semua perbuatannya adalah kehendak Allah 

swt. 

2. Al afaa’iliyyah:”Kita berbuat,tetapi kita tidak 

memiliki kekusaan atas perbuatan kita,kita seperti 

binatang ternak yang di ikat”. 

3. Al mafrughiyyah :”semua telah 

diciptakan,dansekarang tidak ada makhluk yang 

baru”. 

4. An Najjaariyyah:”Sesungguhnya Allah menyiksa 

hambanya,atas perbuatanNya/yang ditaqdirNya 

sendiri bukan atas perbuatan hambanya”. 

5. Al Mataniyyah :”Lakukanlah apa yang menurut 

hatimu adalah sesuatu yang benar”. 

6. Al kasbiyyah :” seseorang tidak mendapatkan pahala 

dan siksa atas perbuatannya”. 

7. As Sabqiyyah :”seseorang bebas beramal atau tidak 

beramal,karena orang yang ditentukan beruntung 

maka tidak ada yang membahayakannya 

sesuatupun”. 
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8. Al Hubbiyyah :” Barangsiapa yang mencintai Allah 

maka,terbebas dari kewajiban”. 

9. Al Khaufiyyah :”Barangsiapa mencintai Allah,maka 

ia tidak perlu takut kepadaNya,karena seorang 

kekasih tidak takut kepada kekasihnya”. 

10. Al fikriyyah :” Barangsiapa yangbertambah 

ilmunya,maka gugurlah kewajiban ibadah sesuai 

dengan ilmu yang di perolehnya”. 

11. Al Khossiyah, mereka berkata:” tidak ada 

perbedaan hak milik di dunia bagi manusia,semua 

adalah milik bersama sama saja”. (sosialis)   

12. Al Ma’iyyah :” kita memiliki amal dan 

kemampuan untuk berbuat”.   

     

 

AKAR IDEOLOGIS GERAKAN KEAGAMAAN 

DAN PEMIKIRAN KONTEMPORER 

                      

1. ZAIDIYYAH 

 Sekte yg dinisbatkan kepada nama pendirinya, Zaid bin 

Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali ra. (80-122 H.). 

Aliran zaidiyah masih banyak dianut di Yaman.  

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Ahlul bait lebih berhak menjadi imam dan khalifah. 

 Hadits2 yang di riwayatkan Ahlul bait kedudukannya 

lebih utama. 

 Taqlid kepada ahlul bait . 

 Zakat seperlima. 

 Dipengaruhi Mu’tazilah dalam bidang pemikirannya. 

 

2. SYI’AH IMAMIYAH (DUA BELAS). 

Aliran ini banyak dianut di Iran dan Irak. 

12 Imam yang dijadikan Imam oleh dan untuk mereka : 

1. Ali bin Abi Thalib ra. digelari Al-Murtdha. 
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2. Hasan bin Ali ra. digelari Al Mujtaba. 

3. Husein bin Ali ra. digelari “ Asy-syahid” 

4. Ali Zainal Abidin bin Husein (80-122 H.) digelari 

Assajjad. 

5. M.Baqir bin Ali Zainal Abidin digelari “Baqir”. 

6. Ja’far Shadiq bin M. Baqir digelari “ Ash-

Shadiq”(sejati). 

7. Musa Kadzim bin Ja’far Shadiq digelari 

“Kadzim”.(yg mampu menahan diri). 

8. Ali Ridha bin Musa Kadzim digelari “ Ridha”. 

9. M.Jawwad bin Ali Ridha (195-226 H.) digelari “ 

Taqi”. 

10. Ali Hadi bin M. Jawwad (212-254 H) digelari 

“Naqiy” (suici). 

11.  Hasan Askari bin Ali Hadi (232-260 H.) digelari 

Zaki (yg suci). 

12. M. Mahdi bin M. Al Askari yg digelari “Imam 

Muntadhar” (Imam yg dinantikan). 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Mereka memulangkan Asal usul Syi’ah kpd peristiwa 

perang “Jamal”, sejarah terbunuhnya Utsman, dan 

peristiwa perang Shiffin. 

 Persia balas dendam terhadap  Islam yg telah 

menghancur-luluhkan kekuatan mereka dengan 

mengatasnamakan Islam sendiri. 

 Bercampur dg Ide2 dari Asia seperti Budhisme, 

Manaisme, dan Brahmaisme yg berkeyakinan kpd 

reinkarnasi dan pantheisme. 

 Mengadopsi dari yahudisme, yg telah membawa 

tapak2 berhalaisme Asyurisme dan Babilisme. 

 Hampir mirip dg orang-orang kristen dlm 

memperingati Hari-hari besar ,memperbanyak 

gambar dan patung dan membuat-buat sesuatu yg 

luar biasa dan mengembalikannya kpd Imam. 
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3. SUFISME 

Ibnu Jauzi Al-Baghdadi ( wafat th 597 H.) berpendapat 

bahwa sufisme dinisbatkan kpd seorang yg disebut sufah, 

Al-Ghouts bin Mor, yg muncul pd zaman Jahiliyyah. 

Aliran ini banyak diikuti kalangan awam yang jauh dari 

tradisi studi ilmu al Qur’an maupun Al Hadist. 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Mujahadah sufisme. 

 Zuhud, Wara’, taubat, dan Ridha. 

 Bersumber dari Hinduisme, Jainisme, Budhisme, 

Platoisme, Zoroaster, dan Agama masehi. 

 Hasil dari perpaduan antara New Platoisme dg 

agama masehi serta aliran-aliran yang hampir mati. 

 Berasal dari tradisi kepasturan Negeri Syria. 

 Menggugurkan taklif ( Kewajiban menjalankan 

ajaran Agama) dan melampaui batas dlm Syari’at. 

 Menyeleweng, tdk mau berusaha, dan  mengagung-

agungkan pribadi Syaikh. 

 

4. DAKWAH SALAFIYYAH   

Pendiri  M. Bin Abd wahhab Al-Masyrafi Al-Tamimi 

An-Najdi (1115-1206 H./1703-1781 M.) lahir di desa 

‘Uyainah, Riyadh. 

Aliran ini di dunia Arab identik dengan aliran ilmiah dan 

tarbiyah. 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

Arah perjuangan utamanya adalah memperbaiki pribadi 

muslim pada level aqidah  

 Memurnikan tauhid bersih dari bid’ah dan khurafat 

dengan mengikuti jejak langkah 3 orang tokoh besar : 

  1. Imam Ahmad bin Hambal (164-241 H.) 

  2. Ibnu Taimiyyah (661-728 H.) 

  3. M. Ibnul- Qoyyim Al-Jauziyyah (691-751 H.) 
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5. QADIYANISME 

Pendiri sekaligsus pelaksana Utama, Mirza Ghulam 

Ahmad Al-Qadiyani ( 1839-1908 M.) 

Arah perjuangannya adalah Menghilangkan syariat jihad 

ofensif. 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Di bidani oleh Gerakan Westernissasi Sir Sayyid 

Ahmad Khan. 

 Mempunyai hubungan  Erat dg Israel, dan 

 Terpengaruh oleh agama Masehi, Yahudi, dan 

Gerakan-gerakan kebatinan. 

 

6. TIJANIYYAH 

 Pendiri Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar bin Ahmad 

bin Muhammad Salim Tijani. (1150-1230 H./1737-1815 

M.) lahir di kampung ‘Ain Madhi, Al-Jazair. 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Mengadopsi dari ajaran2 tashawwuf dan di ramu dgn 

pemikiran2 sendiri. 

 Menyerap dari kitab2 karangan Syaikh Abd Qadir 

Jailani, Ibnu Arabi, Hallaj dan tokoh2 sufi lainnya. 

 Qadariyyah dan khalwatiyyah: Thariqat yg paling 

banyak mempengaruhi thariqatnya. 

 Pemikiran2 shufistiknya mengambil dari kitab Al-

Maqshad Al-Ahmad fi At-Ta’rif bi Sayyidina Abi 

Abdillah Ahmad, karya Abu muhammad 

Abdussalam bin Thayyib Al-Qadiri Al-Husaini. 

 

GERAKAN ASH_SHOHWAH AL ISLAMIYAH 

(Kebangkitan/Pencerahan Islam) 

- ALIRAN NON POLITIK 

- ALIRAN POLITIK 
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- ALIRAN JIHADI 

- ALIRAN TAKFIRI 

 

7. JAMAAH TABLIGH 

Pendiri Syaikh M.Ilyas kandahlawi (1303-1364 H). lahir 

di desa Saharnapur, India. 

Arah perjuangan utamanya adalah memperbaiki pribadi 

muslim pada level ibadah. 

Pemikiran dan Doktrin-Doktrinnya 

Ada 6 prinsip  yang menjadi Asas Dakwahnya : 

1. Kalimah agung. 

2. Menegakkan sholat. 

3. Ilmu dan Dzikir. 

4. Memuliakan setiap Muslim. 

5. Ikhlas. 

6. Berjuang fi Sabilillah. 

Metode Dakwah yang Digunakan 

1. Berdakwah kepada publik, dengan membawa peralatan 

hidup sederhana dan Bekal serta uang secukupnya. 

2. Menolak undangan Walimah (kenduri). 

3. Tidak memasukan Ide penghapusan kemungkaran. 

Mereka menerapkan praktik-praktik Sufistik sbb : 

1. Diharuskan Berbai’at kepada Syaikhnya. 

2. Berlebihan dalam mencintai Syaikh. 

3. Menjadikan Mimpi-mimpi sebagai landasan Hidup. 

4. Meyakini Tashawwuf sebagai jalan terdekat 

mewujudkan rasa manisnya Iman di dlm kalbu. 

5. Senantiasa menyebut-nyebut nama tokoh-tokoh 

tashawwuf, seperti : 

Abd Qadir  Jailani ( lahir di jailan th 470 H.), 

Suhrawardi, Abu Manshur Maturidi ( wafat th 332 H.), 

dan Jalaluddin Ar-Rumi ( lahir th 604 H.) pengarang 

kitab Al-Matsani. 
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Metode dakwah mereka berpijak kpd Tabligh dlm 

bentuk targhib      ( memberi kabar gembira) dan 

Tarhib (mengancam) serta sentuhan-sentuhan emosi. 

Mereka telah berhasil menarik banyak orang ke 

pangkuan iman. Terutama orang-orang yg tenggelam 

dlm kelezatan dan Dosa. Orang-orang tersebut diubah 

ke dalam kehidupan penuh Ibadah, dzikir dan baca Al-

Qur’an. 

        Jamaah Tabligh selalu menjauhi pembicaraan 

masalah politik. Bahkan anggota Jamaahnya dilarang 

keras terjun ke gelanggang politik. Setiap orang yg 

terjun ke politik mereka kecam. Barangkali inilah 

pokok perbedaan mendasar antara Jamaah Tabligh dg 

Jamaah Islamiyyah yg memandang perlu 

berkonfrontasi menentang musuh-musuh Islam di 

Anak Benua tersebut .          

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Sumber utamanya Al-Qur’an dan As-sunnah. 

 Thariqatnya Ahlussunah wal jamaah. 

 Di pengaruhi ajaran tasawuf dan thariqat seperti 

thariqat jusytiyyah di india. 

 

8. IKHWANUL MUSLIMIN 

Arah perjuangan utamanya adalah mebendung arus 

sekularisasi di dunia Arab dan Islam. 

Pendirinya Syaikh Hasan Al-Banna (1324-1368 H./1906-

1949 M) lahir di Buhairah, Mesir. 

Pemikiran Dan Doktrin-Doktrinnya 

 Bersifat universal,. 

 -Berusaha memperluas kawasan geraknya sampai 

menjadi sebuah gerakan            internasional. 

 “Gerakan Ikhwan adalah gerakan salafiyyah; thariqat 

sunniyyah, haqiqah shufiyyah, lembaga politik, klub 
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olah raga, lembaga ilmiah dan kebudayaan, 

perserikatan ekonomi dan pemikiran sosial.” 

      Tiga (3) Tahapan Dakwah : 

1. Pengenalan 

2. Pembentukan dan 

3. Pelaksanaan. 

      Rukun Bai’at : 

1. Paham              

2. Ikhlas                  

3. ‘Amal 

4. Jihad 

5. Berkorban 

6. Tetap pada pendirian 

7. Tulus 

8. Ukhuwwah dan 

9. Percaya diri 

    

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 Mengadopsi dakwah  salafiyyah 

 Kembali kepada Al-Qur’an Dan As-Sunnah. 

 Tauhid Bersih dari Syirik. 

 Dipengaruhi dakwah syaikh M.Abd wahab, 

sanusiyyah, Rasyid ridho, ibnu taimiyyah, 

imam ahmad bin hambal. 

 Tasawuf yg bersih dari bid’ah dan khurafat. 

 

9. HIZBUT TAHRIR 

 Pendiri  Syaikh Taqiyuddin Nabhani (1909-1979 

M.) lahir di Haifa, Palestina. 

Arah perjuangan utamanya adalah memperbaiki 

pribadi muslim pada level tsaqofah politis 

ideologis demi terwujudnya Khilafah Islamiyah. 

Akar Pemikiran Dan Ideologinya 

 An- Nabhani bersentuhan dg ikhwanul 

Muslimin Yordania. 

 Berpaham ahlisunnah wal jamaah 

 Khilafah Islamiyah adalah solusi umat. 
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 Terfokus da’wah tsaqofah politis ideologis 

demi terwujudnya Khilafah Islamiyah dan 

cenderung mengabaikan da’wah pendidikan, 

amar ma’ruf nahi munkar 

 Tiga tahap perjuangan - Tahap konflik atau 

pertarungan pemikiran-Tahap revolusi 

berfikir mayarakat melalui aktifitas tsaqofi 

siyasi-Tahap mengambil alih kekuasaan 

melalui gerakan massa dengan minta bantuan 

kepala negara, panglima militer, ketua suku 

dsb hingga terwujudnya Khilafah Islamiyah. 

 

10. GERAKAN JIHAD 

Arah perjuangan utamanya adalah melanjutkan 

perang salibis jilid III untuk merebut kekuasaan 

dunia dari tangan imperialis Zionis-Nasrani-

Kuffar dan para agennya (wukala’nya) demi 

tegaknya syari’at Islam, kejayaan Islam dan 

kemenangan kaum muslimin di atas permukaan 

bumi. 

Gerakan ini merupakan akibat dari bercampurnya 

gerakan yang satu dengan yang lain. 

 

MASA KRISTALISASI MANHAJ DAN 

STRUKTUR (1945-1990) 

 Masa awal kemerdekaan berdiri negara 

merdeka berkarakter skuler 

 Ghozwul fikri , westernisasi “pemujaan 

barat berlebihan”, nasionalisme, sosialisme, 

kapitalisme, komunisme. 

 Aliran skuler mampu mencuri hasil jerih 

payah perjuangan “Ash-shohwah Al 

Islamiyah” 
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 Loyal pada negara-negara imperialis barat 

dan timur.  

 Penguasa skuler bertindak represif dengan 

kekuatan senjata, rantai penjara, serta 

cambuk para algojo. 

 Muncul aliran da’wah politik (yakni : 

cukup melakukan ishlah semampunya). 

 Muncul aliran non politik ( dari kalangan 

Salafi Ilmiyyah, Jamah Tabligh dan dari 

kalangan tarbiyah sulukiyyah dan Sufi mis 

Syekh Qodariah di Suria dg Salat sunnah 

tarkissiyasah) 

 Muncul bibit pemikiran jihad dengan 

melontarkan konsep “Al Hakimiyah, Al 

Wala’ wal Baro’, Al Mufasholah” 

 Dengan tokohnya Syekh Sayyid Quthb 

(1906-1966) dan Syekh Abul A’la Al 

Maududi (1903-1979) 

 Muncul gerakan Takfir. Kalau 

disederhanakan dalam rumus penjumlaha 

akibat dari 

 

(Penguasa kafir dan dlolim+Diktator bengis 

dan jahat+Ulama penguasa yang 

munafiq+Kebangkitan Islam yang 

lemah+Masyarakat awam yang 

rusak+Kelompok pemuda yang penuh 

semangat, bodoh dan terdlalimi=LAHIR 

ALIRAN TAKFIR) 

 

- MASA KRISIS (1990-2000) 

 Hancurnya Unisofyet 

 Bergulir tatanan dunia baru 
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 Islam khususnya Gerakan Ash-Shohwah 

Al-Islamiyyah dijadikan musuh oleh 

peradaban barat 

 Amerika dan sekutunya NATO memimpin 

permusuhan dari sisi strategi, peradaban, 

ideologi, bahkan militer. 

 Menghancurkan aliran jihadi dengan aliran 

takfiri dengan dimunculkannya aliran 

takfiri ke permukaan melalui badan 

intelijen dan berhasil di Aljazair (1993-

1997) 

 Merusak citra aliran jihadi dengan label 

“teroris”, Islam radikal” 

Fundamentalis”Irhabi” dsb. 

 Kesaksian tahanan penjara Ruwais Jeddah 

skenario Pangeran Nayif beserta badan 

Intelijennya (1995) 

 Memecah belah ash-shohwah al-islamiyah 

dengan melakukan pendekatan ketiga aliran 

moderat (Sufi, Salafi, Tabligh) untuk 

masuk parlemen dsb. 

 Memperkuat aliran Islam Liberal, Islam ala 

Amerika, Islam “rahmatan lil Alamin”, 

Islam moderat, Islam warna-warni dsb 

 

- MASA MENGHANCURKAN RO’SU 

THOGHUT / AMERIKA (2001-2015)??? 

 Menggetok kepala ular (WTC-Pentagon, 11 

Sep 2001) 

 Mendirikan Daulah Islamiyah Afghanistan, 

dll 

 Membuka front-front jihad Iraq, Pakistan, 

dll 

 Mendirikan Daulah islam iraq 
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 Hancurnya Ekonomi Amerika 

 

- MASA PERANG DUNIA (2016-2020)??? 

-KEMENANGAN ISLAM (2025)??? 

 

MAZHAB GLOBAL VS MAZHAB LOKAL 

 تركتم فيكم أمرين م، ان تمسكتم بهم، لن تضلوا أبدا كت،ُ هللا وسنتي

Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Selama 

kalian berpegang teguh kepadanya kalian tidak akan 

sesat selamanya. Yaitu Kitabullah dan Sunnahku. 

(Hadis) 

 ،س قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمخير الن

Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian 

generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. 

(H.R. Bukhori-Muslim) 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النص،رى على 

 ث وسبعين فرقة كله، ثنتين وسبعين فرقة وأن أمتي ستفترق على ثال

في الن،ر إال واحدة وهي الجم،عة )وفي رواية وهي من ك،ن على مثل 

 م، أن، عليه اليوم وأصح،بي(

Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Nasrani pecah 

menjadi 72 golongan. Dan umatku akan pecah 

menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 

satu, yaitu Aljama’ah (dalam riwayat lain: yaitu 

orang yang berada pada jalan (jejak) yang hari ini 

aku dan sahabatku tempuh.) (H.R. Aljama’ah) 

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah 

dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara 

kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
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benar-benar beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa’: 59)  

44. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut 

apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 

orang-orang yang kafir. (Q.S. Al-Maidah: 44)    

45. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 

apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 

orang-orang yang zalim. (Q.S. Al-Maidah: 45)    

46. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut 

apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah 

orang-orang yang fasik. (Q.S. Al-Maidah: 46)  

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni 

dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang 

selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-

Nya. (Q.S. An-Nisa’: 48)  

69. dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari 

keridhaan) Kami, benar- benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya 

Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 

baik. (Q.S. Al-Ankabut: 69)  

28. Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan 

membawa petunjuk dan agama yang hak agar 

dimenangkan-Nya terhadap semua agama. dan 

cukuplah Allah sebagai saksi. (Q.S. Al-Fath: 28) 

فة من أمتي ظ،هرين على الحق ال يضرهم من خذلهم ال تزال ع،ئ

 حتى يأتي أمر هللا وهم كذلك

Terus menerus ada sekelompok dari umatku saling 

tolong menolong terhadap kebenaran. Orang yang 
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mencerca mereka tidak akan membahayakan mereka 

hingga dating ketentuan Allah (hari Kiamat) dan 

mereka dalam keadaan seperti itu. (H.R. Bukhori-

Muslim) 

إن دم،ءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم ذا في 

 شهركم هذا في بلدكم هذا

Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian 

adalah haram (utk dilanggar) atas sesama kalian 

sebagaimana keharaman hari kalian ini, bulan kalian 

ini, dan negeri kalian ini. (H.R. Bukhori-Muslim) 

 ال ضرر وال ضرار

Tidak boleh membayakan diri sendiri dan tidak 

boleh membahayakan orang lain. (Sahih, Al-Albani 

Irwa’ al-Ghalil no. 896) 

 

Bahan Bacaan: 

1).Mujmal Ushul Ahlissunnah Fil Aqidah, DR 

Nashir Abdul Karim 2).Kasyful Khafa’ wa Muzil 

Albas, Al Ijlauny 3) Al Adyan Wal Madzahib Al 

Muashiroh, WAMY 4) Tokoh-tokoh Islam Abad 

20Herry Muhammad dkk 5)Da’watul Muqowamah 

Al Alamiyah.Abu Mushab As Sury 6).Dirosatul 

Firoq Tim Ulin Nuha Ma’had Ali An Nur dll. 
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Achmad Thoha Husein Almujahid 
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AKHLAK DAI 
(Percikan Hikmah dari Kota Jeddah) 

Oleh : Ustadz Fariq Gasim 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah 

memilih kita sebagai dai yang mengajak manusia 

kepada agama Allah. Shalawat dan Salam semoga 

tetap tercurahkan kepada Imam para dai, teladan 

kita, Nabi Muhammad, para sahabatnya, dan orang-

orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan 

sampai akhir zaman. 

Pengertian Aklak 
Dari buku "Bengkel Akhlak" halaman 12-16 

Akhlak Da'i 
Cita-cita setiap muslim ingin menjadi orang yang 

mendapatkan hidayah Allah dan menjadi penyebab 

orang lain mendapatkan hidayah. 
Terkadang kita merasa hampir putus asa dengan 

kelemahan iman dan banyaknya kesalahan dan dosa. 

Jangan putus asa, segera bangkit dan optimis, 

kerahkan potensi kita dan isi sisa umur kita dengan 

amal shalih untuk tabungan akhirat kita. Nasehat 

Imam Masjid agar kita rutin membaca Surat Al 

Baqarah sebagai upaya kita bertaubat dari dosa 

tertentu. Sesungguhnya kebaikan menghapus 

keburukan. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, 

niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Kisah 

Dr. Khalid Al Jubair tentang orang yang rajin 

membaca Surat Al Baqarah. 
Terkadang kita merasa sedih dengan minimnya 

prestasi kita. Sudah berapa orang yang masuk Islam 

melalui kita? Kisah Abdullah Idris anak muda usia 

24 tahun yang menyebabkan lebih dari seribu lima 

ratus orang masuk Islam. Seorang Imam Masjid 
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menghibur si penanya bahwa bisa jadi seseorang 

atau banyak orang mendapatkan hidayah tanpa 

sepengetahuan orang yang menjadi penyebab 

hidayah tersebut. 
Kisah Jad anak Yahudi yang masuk Islam dan 

berganti nama menjadi Jadulllah Qurani. 

Diantara Akhlak Dai: 

1. Ikhlas Mengharap Ridha Allah 

 Dasar dari Al Quran, Surat Al Kahfi 110, Surat Hud 

15-16, Surat Yusuf 108   

 Indikasi tidak ikhlas: 

*Jika diberi maka ia suka dan jika tidak diberi maka 

ia marah. Surat At Taubah 58 

*Riya merusak amal shalih, dasar hadits tiga 

golongan yang pertama dibakar di api neraka, 

pembaca Al Quran, Dermawan dan Mujahid. 

Menceritakan amal shalih untuk motivasi bukan 

riya. Contoh, kisah Khalifah Umar radhiallahu anhu 

dengan utusan dari Mesir Muawiyah bin Khudaij 

radhiallahu anhu. 

Menceritakan amal shalih untuk meredam dan 

mencegah keburukan bukan riya. Contoh pidato 

Utsman bin Affan radhiallahu anhu kepada para 

pemberontak yang mengepung rumah beliau. 

 Perhatikan ekonomi para da'i dan aktifis muslim, 

tingkatkan kesejahteraan mereka dan doakan mereka 

agar Allah selalu melindungi mereka dari 

ketergelinciran dan dari fitnah dunia. 

 2. Tepat Janji 
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Raja Romawi Heraklius pernah bertanya kepada 

Abu Sufyan –kala itu belum masuk Islam- tentang 

dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 

Raja Heraklius bertanya, "Apa yang diperintahkan 

Nabi tersebut?" Abu Sufyan menjawab dengan jujur 

karena ia tahu bahwa dusta adalah akhlak tercela dan 

ia khawatir jika berdusta akan dicela oleh kaumnya, 

berikut jawabannya, "Ia memerintahkan kami untuk 

beribadah hanya kepada Allah dan tidak 

menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Ia 

melarang kami untuk mengikuti para pendahulu dan 

nenek moyang kami yang menyembah berhala. Ia 

juga memerintahkan shalat, zakat, menjaga kesucian 

diri, memenuhi janji dan menyampaikan amanat". 

(Kisah ini terdapat dalam Shahih Bukhari dan 

Shahih Muslim) 

Menepati janji merupakan akhlak mulia, tanda 

orang-orang bertakwa (lihat surah Al Baqarah 177) 

dan tanda orang-orang mukmin yang memperoleh 

kemenangan, Allah menjanjikan mereka 

mendapatkan Jannatul Firdaus (Lihat Surah Al 

Mukminun 1-11. 

Mengingkari janji merupakan tanda orang Munafik. 

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda 

yang artinya, " Tanda-tanda orang Munafik ada tiga, 

jika berbicara, ia berdusta, jika berjanji, ia tidak 

menepati, dan jika diberi amanat, ia khianat." 

Seorang yang beriman ia akan berhati-hati dalam 

berjanji, ia akan pikirkan jika ia mampu untuk 

memenuhi janji dan memang perlu untuk berjanji 

maka ia baru berjanji. Jika ia khawatir tidak dapat 

memenuhi janji maka ia tidak akan mudah 

mengobral janji karena ia takut kepada Allah. 
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Hendaknya Imam Masjid dan para da'i menepati 

janjinya untuk berceramah dan tidak mudah 

membatalkan pengajian karena alasan yang tidak 

kuat. Bagi para panitia pengajian hendaknya 

menepati jadwal kajian dan jangan sampai 

menyengaja mengakhirkan dari waktu yang sudah 

dijadwalkan. 

 3. Bersih dari Penyakit Hati  

Seorang muslim dan terlebih seorang da'i harus 

membersihkan hatinya dari berbagai penyakit hati 

seperti syirik (menyekutukan Allah), sombong, 

egois, pemarah, hasad (iri dengki), tamak terhadap 

dunia, gila kehormatan, cinta popularitas, fanatisme 

buta dan lainnya. 

Orang yang selamat di akhirat adalah orang yang 

menemui Allah dengan hati yang sejahtera, bersih 

dari segala penyakit hati. Surat Asy Syu'ara 88-89 

 4. Lapang Dada dan Husnudzan 

*Kisah Lapang dada Suhail bin Amru radhiallahu 

anhu. 

*Boleh jadi Allah memberimu kemudian 

menahanmu. Boleh jadi Allah menahanmu 

kemudian memberimu. Surat Fathir ayat 2, Kisah 

tokoh tabi'in Al Qasim rahimahullah. 

*Kisah Orang yang memperoleh 3,5 Milyar Rupiah 

dalam waktu sepekan. Surat Al Baqarah 212 

 5. Memberikan Pelayanan kepada Masyarakat 

Allah akan selalu menolong hambaNya selama 

hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Allah 

akan selalu memberi kemudahan kepada hambaNya 
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selama si hamba selalu memberi kemudahan kepada 

orang lain. 

Kisah pensiunan yang sangar dan bermuka masam 

kepada seorang da'i kemudian berubah menjadi 

pelayan dai tersebut. 

 Bahaya fitnah perempuan, semoga Allah 

melindungi kita semua dari fitnah perempuan dan 

dari segala fitnah dunia. Hendaknya para istri 

membantu suami agar tidak selingkuh. Hendaknya 

suami sabar, banyak beristighfar dan banyak berdoa 

serta banyak menyibukkan diri dengan ketaatan.   

 6. Dermawan 

Kisah Utsman bin Affan radhiallahu anhu. 

Kisah Khairuddin Afandi pemuda miskin yang 

berhasil membangun Masjid Sangki Yadem (anggap 

saja saya sudah makan) di Distrik Al Fatih, Istambul 

– Turki. 

 7. Sabar 

Penulis telah membahas masalah sabar dalam buku 

"Hikmah Dibalik Musibah". 

Nasehat Doktor dari Suriah yang berjumpa di 

Masjidil Haram (tanggal 18 Rajab 1437 H/ 25 April 

2016 M) kepada para juru dakwah. 

 Purwokerto,  13 Sya'ban 1437 H /20 Mei 2016 M 

 Penulis: Fariq Gasim Anuz 

 

 

MENGHADAPI FITNAH DALAM DA’WAH 
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Oleh : Ust Abdurrohim 

 

الَِّذيَتَنَّافََََولَقَدَ َي ف تَن وَن.َلََََوه مَ َآََمنَّاَيَق ول واَأَنَ َي ت َرك واَأَنَ َالنَّاسَ َأَحِسبََ

ال َكاِذبِينََََولَيَع لََمنََََّصدَق واَالَِّذينَََاَللَّ ََفَلَيَع لََمنَََّقَب ِلِهمَ َِمنَ َنََ  

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka 

dibiarkan (saja) mengatakan: “Kami telah 

beriman”, lalu kemudian mereka tidak diuji lagi? 

Dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang 

sebelum mereka, sehingga Allah mengetahui orang-

orang yang benar dan mengetahui orang-orang 

yang dusta. (Al-Ankabut: 2-3) 

(52 تصيبن الذين ظلموا منكم خ،صة ) األنف،ل  واتقوا فتنة ال  

،َرةُ يَ،أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا قُوا أَنفَُسُكْم َوأَْهِليُكْم نَ،ًرا َوقُودَُه، النَّ،ُس َواْلِحجَ 

َ َم، أََمَرُهْم َويَْفعَلُوَن َم،  َعلَْيَه، َماَلئَِكةٌ ِغاَلٌظ ِشدَادٌ اَل يَْعُصوَن اَّللَّ

(6حريم   يُْؤَمُروَن)الت  

Makna Fitnah 

 Lugotan 

 Fitnah berasal dari kata fatana ( فتن) yang berati 

ikhtibar dan imtihan (ujian dan cobaan) 

 لت في معنى الفتة في األصل   االختب،ر، واالمتح،ن، ثم استعم

” كل أمر يكشفه االمتح،ن عن سوء  

Kiat menghadapi fitnah : 

1. Attaubah :  

- yg berkenaan dgn hak Alloh Ta’la 

- yg berkenaan dgn hak manusia 
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ِ تَْوبَةً نَُصوًح، )التحريم    (8يأيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا تُوبُوا إِلَى اَّللَّ  

ة مرة )مسلم(يأيه، الن،س توبوا إلى هللا فإني أتوُ إلى هللا في اليوم م،ئ  

 

2. Al I’tishom bil kitab wassunnah 

ِ عَ َواْعتَِص  قُوا َواْذُكُروا نِْعَمةَ اَّللَّ ِ َجِميعً، َواَل تَفَرَّ لَْيُكْم إِْذ ُموا بَِحْبِل اَّللَّ

ُكْنتُْم َعلَى َشفَ، ُكْنتُْم أَْعدَاًء فَأَلََّف بَْيَن قُلُوبُِكْم فَأَْصبَْحتُْم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانً، وَ 

ُ لَُكْم آيَ،تِِه لَعَلَّ ُحْفَرةٍ ِمَن النَّ،ِر فَأَْنقَذَُكْم ِمْنَه، َكذَلِ  ُكْم تَْهتَدُوَن َك يُبَي ُِن اَّللَّ

(301)آل عمران    

تي وسنة وإنه من يعش منكم فسيرى اختالف،ً كثيراً؛ فعليكم بسن

حدث،ت الخلف،ء الراشدين المهديين عضوا عليه، ب،لنواجذ وإي،كم وم

األمور فإن كل محد ث بدعة  وكل بدعة ضاللة )ابو داود 

(والترميذي  

3. Attasalluh bililmi asyar’i ( التسلح ب،لعلم الشرعي) 

َإنَمنَأشراطَالساعةَأنَيرفعَالعلمَويظهرَالجهلَويفشوَالزنى

ينَويشربَالخمرَويذهبَالرجالَوتبقىَالنساءَحتىَيكونَلخمس

)البخ،ري ومسلم(.امرأةَقيمَواحد  

نور  الن،سإذا انقطع عن   ”  -رحمه هللا -ق،ل شيخ اْلسالم ابن تيمية  

  شر بينهمالنبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدٱ والفجور ووقع ال

4.Bergabung dengan ulama rabbaniyin dan para da’i 

yg jujur 

ي عن بشير بن عمرو ق،ل  شيَّعن، ابن مسعود حين خرج، فنزل ف

ح على عريق الق،دسية، فدخل بست،ن،ً فقضى ح،جته، ثم توضأ ومس

لين،، خرج وإن لحيته ليقطر منه، الم،ء، فقلن، له  اعهد إ جوربيه، ثم

اتقوا  ”فإن الن،س قد وقعوا في الفتن، وال ندري هل نلق،ك أم ال، ق،ل  

، أو يُستراح من ف،جر، وعلي كم هللا واصبروا، حتى يستريح بَرٌّ

 ب،لجم،عة، فإن هللا ال يجمع أمة محمد على ضاللة



94 

 

 في اِْلسالم ابن تيمية رحمه هللا ق،ل ابن القيم عن دور شيخه شيخ

،قت بن، وكن، إذا اشتد بن، الخوف وس،ءت من، الظنون وض” التثبيت   

ن،ونسمع كالمه فيذهٍ ذلك كله ع األرض أتين،ه فم، هو إال أن نراه  

5. Tetap adil dan bijaksana dalam menyikapi segala 

hal. 

- harus selalu tenang 

- menjaga muru-ah 

-  في قصيدته المشهورة –رضي هللا عنه  -ل كعٍ بن زهيرق،  

 ال يفرحون إذا ن،لت رم،حهم *** قوم،ً وليسوا مج،زيع،ً إذا نيلوا

6. Tetap lemah lembut dan menghindari kekasaran 

dan kekerasan 

 اذهب، إلى فرعون إنه عغى * فقوال له قوال لين، لعله يتذكر أو

(33-31)عه     يخشى  

ه الرفق ال يكون  في شيئ إال زانه وال ينزٱ من شيئ إال ش،ن إن

 )مسلم(

7. Kepastian  perkataan yg akan disampaikan 

ُسوِل  اْلَخْوفِ َوإِذَا َج،َءُهْم أَْمٌر ِمَن اأْلَْمِن أَِو  أَذَاُعوا بِِه َولَْو َردُّوهُ إِلَى الرَّ

ِ الَِّذيَن يَْستَْنبُِطونَهُ ِمْنُهْم َولَْواَل فَضْ َوإِلَى أُوِلي اأْلَْمِر ِمْنُهْم لَعَِلَمهُ  ُل اَّللَّ

(81َعلَْيُكْم َوَرْحَمتُهُ اَلتَّبَْعتُُم الشَّْيَط،َن إاِلَّ قَِليًل )النس،ء    

 كفى ب،لمرء كذب،ً أن يحد  ث بكل م، سمع )مسلم(

8. Sabar 

َ لَعَلَّكُ يَ، أَيَُّه، الَِّذيَن آَمنُوا اْصبُِروا َوَص،بُِروا َوَرابِطُ  ْم وا َواتَّقُوا اَّللَّ

(500تُْفِلُحوَن )آل عمران     

9. Budaya tasyawur 

َ)الشورى:َ م  َش وَرىَبَي نَه  ه م  ر  (83َوأَم   
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ٍِ اَلنفَضُّ  ِ ِلنَت لَُهْم ۖ َولَْو ُكنَت فَظًّ، َغِليَظ اْلقَْل َن اَّللَّ وا ِمْن فبَم، َرْحَمٍة م ِ

اْستَْغِفْر لَُهْم َوَش،ِوْرُهْم فِي اأْلَْمِر ۖ فَإِذَا َعَزْمَت َحْوِلَك ۖ فَ،ْعُف َعْنُهْم وَ 

ِليَن )آل  ٍُّ اْلُمتََوك ِ َ يُِح ِ ۚ إِنَّ اَّللَّ (951عمرانَ:َفَتََوكَّْل َعلَى اَّللَّ  

10. Tetap berjama’ah 

 َ ْرَحُموَن  لَعَلَُّكْم تُ إِنََّم، اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ فَأَْصِلُحوا بَْيَن أََخَوْيُكْم ۚ َواتَّقُوا اَّللَّ

(30)الحجرات     

ك،ن الن،ُس يسألون رسوَل هللاِ صلَّى هللاُ عليه وسلََّم عن الخيرِ  . وكنُت 

أسأله عن الشِر   . مخ،فةَ أن يُدرَكني . فقلُت   ي، رسوَل هللاِ ! إن، كن، في 

ق،ل )  ؟ ج،هليٍة وشٍر  . فج،َءن، هللاُ بهذا الخيِر . فهل بعد هذا الخير شرٌّ 

.  نعم ( فقلُت   هل بعد ذلك الشِر  من خيٍر ؟ ق،ل  نعم . وفيه دََخٌن (

ير هديي قلت   وم، دَخنُه ؟ ق،ل ) قوٌم يستنُّون بغيِر ُسنَّتي . ويَهدون بغ

)  . تعرف منهم وتنكُر ( . فقلُت   هل بعد ذلك الخيِر من شٍر  ؟ ق،ل

ُِ جهنَم . من أج،به ُت   ي، م إليه، قذفوه فيه، ( . فقلنعم . دُع،ةٌ على أبوا

ٌم من رسوَل هللاِ ! فقلُت   ي، رسوَل هللاِ ! ِصْفهم لن، . ق،ل ) نعم . قو

ى إن أدركني ِجلدتِن، . ويتكلمون بألسنتِن، ( قلُت   ي، رسوَل هللاِ ! فم، تر

لهم  ذلك ! ق،ل ) تلزُم جم،عةَ المسلمين وإم،َمهم ( فقلُت   فإن لم تكن

لى ال إم،ٌم ؟ ق،ل ) ف،عتزْل تلك الفرَق كلَّه، . ولو أن تعََُّّ عجم،عةٌ و

)مسلم( أصِل شجرةٍ . حتى يدركَك الموُت ، وأنت على ذلك  

قول عبد هللا بن مسعود   لو أن فقيه،ً على رأس جبل لك،ن هو 

  الجم،عة

11. Percaya dan yakin kepada Alloh Ta’ala 

(kemenangan bersama orang-orang yg bertaqwa) 

ِ يُ  ِ َواْصبُِروا ۖ إِنَّ اأْلَْرَض َّلِلَّ وِرثَُه، قَ،َل ُموَسىل ِلقَْوِمِه اْستَِعينُوا بِ،َّللَّ

(358َمن يََش،ُء ِمْن ِعبَ،ِدِه ۖ َواْلعَ،قِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن )االعراف     

اَل ا فِي اأْلَْرِض وَ تِْلَك الدَّاُر اْْلِخَرةُ نَْجعَلَُه، ِللَِّذيَن اَل يُِريدُوَن ُعلُوًّ 

(81اْلية  -فََس،دًا ۚ َواْلعَ،قِبَةُ ِلْلُمتَِّقيَن )القصص   
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Manajemen Masjid 

 Tahap-tahap manajemen masjid 

 Langkah-langkah manajemen masjid 

 Prinsip manajemen masjid 

 Pelayanan 

 Bentuk pelayanan 

 Strategi pelayanan 

 Pembinaan 

 Strategi pembinaan 

Tiga Tahap Manajemen Masjid 

 How to Image 

 How to Manage 

 How to Make Success 

Prinsip Manajemen Masjid 

 Melayani 

 Memahamkan 

 Mensosialisasikan 

 Mempertanggungjawabkan 

Langkah-Langkah Manajemen Masjid 

 Menentukan Wilayah Da’wah Masjid 

 Melakukan Pendataan Jamaah Masjid 

 Merencanakan Kegiatan Masjid 

 Mensosialisasikan Kegiatan Masjid 

 Membuat Laporan Kegiatan Masjid   

Pelayanan 
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Latar Belakang : 

- Tidak tertariknya warga untuk ke masjid 

- Warga merasa canggung untuk ke masjid 

Tujuan :  

- Mendekatkan warga ke masjid dan familier dengan 

masjid 

- Menciptakan ikatan dengan warga  

Bentuk Pelayanan : Kesehatan, Pendidikan, 

Kesenian, Sosial, Ibadah, Olah Raga 

Strategi Pelayanan 

 Harus jeli membidik potensi dalam masyarakat 

 Harus pandai melihat peluang yang ada dalam 

masyarakat 

 Harus cermat melihat kebutuhan masyarakat 

Pembinaan, tujuan :  

1. Memahamkan Warga tentang sistem Islam 

2. Meningkatkan peran warga dimasjid 

3. Mempererat ikatan yang sudah terbentuk 

4. Terbentuknya masyarakat yang madani 

Strategi Pembinaan 

Mulai dari yang : 

1. Paling sederhana 

2. Paling mudah 

3. Paling ringan 
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“DAKWAH YANG EFEKTIF” 

Oleh: Drs. H. Chariri Shofa, M.Ag. 
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