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Menata Hidup di Bawah Naungan
Nama-nama dan Sifat-sifat 

Khutbah Pertama

ind

َ  َو ُﻣ َﻜ ﱢﻮر اﻟ ﱠﻠ ْﻴ ِﻞ َﻋ، اﻟ َﻌ ِﺰ ْﻳ ُﺰ اﻟ َﻐ ﱠﻔﺎر،اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ اﻟ َﻮ ِاﺣ ِﺪ اﻟ ّﻘ ﱠﻬﺎر
،ﻮب َواﻷ ْﺑ َﺼﺎر
َ ِ  َﺗ ْﺒ،ﲆ اﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ ِر
َ
ِ ﴫ ًة ﻷ ْو ِﱄ اﻟ ُﻘ ُﻠ
َ  َو َﻋ،ﲆ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ ا ُﳌ ْﺼ َﻄ َﻔﻰ ا ُﳌ ْﺨﺘَﺎر
َ اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ
ْ ﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ
َ ْ ﺎت ا ُﳌ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
ني
ِ  َوأ ْز َو ِاﺟ ِﻪ أ ﱠﻣ َﻬ،اﻷﺧﻴﺎَر
َو ﱠ
اﻟﺼﻼ ُة َو ﱠ
ْ
 أﻣﺎ ﺑﻌﺪ؛ ﻓﺎﺗ ُﻘﻮا.  َإﱃ َﻳ ْﻮ ِم َﺗ ْﺸ َﺨ ُﺺ ِﻓ ْﻴ ِﻪ اﻟ ُﻘ ُﻠ ْﻮ ُب َواﻷ ْﺑ َﺼﺎر، َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ٍﺎن ِﻣﻦْ اﻷ ْﺑ َﺮا ِر،اﻷﻃ َﻬﺎر
َ اﻟﻠﻪ أ ﱡﻳ َﻬﺎ ا ُﳌ ْﺴ ِﻠ ْﻤ
َ ْ اﻟﺼﺎ ِد ِﻗ
. َﻓﺈِ ﱠن اﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى ﻧﻌﻢ َﻣﺎ َﻳ َﺘ َﺰ ﱠو ُد ِﺑ ِﻪ اﻟ ِﻌ َﺒﺎ ُد ﻟِ َﻴ ْﻮ ِم اﻟ َﻘ َﺮا ِر،ني اﻷ ْﺑ َﺮار
 َو ُﻛ ْﻮ ُﻧ ْﻮا َﻣ َﻊ ﱠ،ﻮن
[١٠٢: ; < = > ? @( ]آل ﻋﻤﺮان: 9 8 7 6 5 4)
َ َﻗ ُﺎل اﻟﻠ ِﻪ َﺗ َﺒﺎ ُر ِك َو َﺗ َﻌ
[١۸٠:( ]اﻷﻋﺮافGFEDC) :ﺎﱃ

nb
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[٣٦:( ]اﻹﺮﺳاءÒ

mi

Kaum Muslimin sidang jama’ah Jum`at, rahimanillahu waiyyakum...

w.

Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, yang telah menjadikan kita
umat yang beriman dan berkeyakinan kepada-Nya, sehingga kita menjadi
umat yang berbahagia dengan predikat sebaik-baik umat yang pernah dikirim
kepada umat manusia.

ww

Shalawat dan salam sama-sama kita ucapkan sebagai bingkisan tanda cinta
kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi
penerang jalan kita, pembimbing tujuan kita dan yang sangat menyayangi dan
memperhatikan kita. Semoga kita dapat berjumpa dengannya dalam keadaan
selamat dari fitnah dan kesesatan.
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Sesungguhnya di antara penyebab terbesar yang menjadikan kita terasa
asing dan jauh dari Allah adalah tidak kenalnya kita dengan Allah Subhanahu wa
Ta’ala. Seperti pepatah ‘tak kenal kita tak sayang, dan tak sayang maka tak cinta’.
Orang yang mengenal Allah, pasti jatuh cinta pada Allah. Mendengar namaNya saja sudah cukup bagi seseorang untuk mencintai-Nya. di antara jalan
mengenali Allah dan termasuk bagian integral daripada keimanan kepada-Nya
adalah meyakini bahwa Allah mempunyai Al-Asma’ Al-Husna dan Ash-Shifat
Al-`Ula (nama-nama yang Maha Baik serta Indah dan Sifat-sifat yang Maha
Tinggi) Mengimani Asmaul Husna dan Ash-Shifat Al-`Ula pasti akan melahirkan
rasa cinta pada Allah. Ibnul Qoyyim rahimahullah mengatakan, “Barangsiapa
mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat-Nya pasti akan mencintai
Allah, tidak dapat tidak.”

ar

Mengimani Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hal ini adalah meyakini
asma dan sifat itu secara hakiki, seperti yang difirmankan Allah dan yang
disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, tanpa diubah-ubah,
tanpa ditakwilkan, tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa ada sedikit
pun penolakan terhadapnya. Apa yang dikatakan Allah dan Rasul-Nya, seperti
itulah yang kita katakan. Karena yang paling mengenali Allah dengan benar
adalah Allah sendiri, kemudian Rasul-Nya yang mendapatkan wahyu daripadaNya. Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Dia mempunyai
nama-nama yang baik. Allah berfirman,

nb

[١۸٠:( ]اﻷﻋﺮافG F E D C)

“Dan bagi Allah Nama-nama yang husna (paling baik dan indah); maka berdo`alah
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu.”” (Al-A`raaf: 180)

mi

Kaum Muslimin sidang jamaah Jum’at yang mudah-mudahan dimuliakan
Allah…
Beriman kepada Allah, khususnya dalam masalah Asma’ dan Sifat, kita
wajib mengacu kepada kaidah-kaidah yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. di
antara kaidah-kaidah tersebut ialah, antara lain;

ww

w.

Pertama, Asma Allah dan Sifat-sifat-Nya adalah termasuk dalam ruang
tauqifiah. Artinya, untuk mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita
mesti mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah. Akal sama sekali tidak punya
kemampuan dan hak untuk melekatkan nama-nama dan sifat-sifat kepada
Allah. Karena akal tidak diberikan kemampuan meliput Allah dan sifat-sifatNya. Kalau dipaksakan, berarti kita memaksa akal melakukan sesuatu di atas
kemampuannya, dan termasuklah kita mengada-ada ilmu dan mengikuti
sesuatu tanpa dasar ilmu yang jelas. Hal ini sangat terlarang. Allah Subhanahu
wa Ta’ala berfirman,
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[٣٦:]اﻹﺮﺳاء

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmunya, karena
sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai
pertanggungjawabannya.” (Al-Israa’: 36)

Kedua, Asma’ Allah tiada terhingga banyaknya. Seperti yang khatib katakan
tadi, bahwa tiada seorangpun yang ilmunya dapat meliputi Allah. Maka, tiada
seorangpun yang dapat mengetahui semua nama-nama dan sifat-sifat Allah
kecuali Dia sendiri. Mari kita simak doa Nabi Muhammad shallallahu `alaihi
wasallam dalam sebuah hadits masyhur berikut ini:

ind

، أَ ْو َﻋ ﱠﻠ ْﻤ َﺘ ُﻪ أَ َﺣﺪًا ِﻣﻦْ َﺧ ْﻠ ِﻘ َﻚ، أَ ْو أَ ْﻧ َﺰ ْﻟ َﺘ ُﻪ ِ ْﰲ ِﻛﺘَﺎ ِﺑ َﻚ، َﺳ ﱠﻤ ْﻴ َﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ َﺴ َﻚ،))أَ ْﺳﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱢﻞ ْاﺳ ٍﻢ ﻫُ َﻮ ﻟَ َﻚ
. ﻴﺢ
َ  وﻫﻮﺣﺪﻳﺚ َﺻ ِﺤ، (( َر ْوا ُه أَ َﺣ ْﻤ َﺪ َواِ ْﺑﻦَ ُﺣ ﱠﺒ ِﺎن َوا ْﻟﺤﺎ ِﻛ َﻢ..أَ ِو ْاﺳﺘ َْﺄ َﺛ ْﺮ َت ِ ْﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ ََك

ar

“(Ya Allah), aku meminta kepada-Mu dengan (menyebut) semua nama yang
menjadi hak-Mu, yang dengannya Engkau menamakan diri-Mu, atau Engkau
turunkan dalam Kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang di antara
makhluk-Mu, atau yang hanya Engkau sendiri mengetahuinya dalam ilmu ghaib
di sisi-Mu….” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Hadits ini adalah shahih)

mi

nb

Nah, ilmu ghaib di sisi Allah tidak seorangpun yang dapat meliputinya
dan menghinggakannya. Adapun hadits yang artinya, “Sesungguhnya Allah
mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barangsiapa yang menghapalkannya
akan masuk surga”, bukanlah maksudnya membatasi nama-nama Allah pada
angka sembilan puluh sembilan. Tetapi, maksudnya adalah bahwa siapa yang
menghapalkan dan mengamalkan nama-nama yang sembilan puluh sembilan
itu akan masuk surga. Wallahu a’lam.

w.

Ketiga, semua nama Allah itu adalah Husna (sangat baik dan indah) sampai
kepada puncaknya keindahan. Allah berfirman,

[١۸٠:( ]اﻷﻋﺮافH G F E D C)

“Dan bagi Allah Nama-nama yang husna (paling baik dan indah); maka berdo`alah
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu.”” (Al-A`raaf: 180)

ww

Kaum Muslimin sidang jamaah Jum’at yang mudah-mudahan dimuliakan
Allah
Untuk membuktikan bahwa nama-nama Allah itu adalah paling indah dan
bagaimana pengaruhnya pada kehidupan seorang Muslim, mari kita telaah
beberapa nama Allah yang disebutkan dalam Kitab-Nya, Al-Qur’an. Sungguh
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beruntung kita, umat yang beriman, mendapatkan karunia mengenali Namanama Tuhan kita yang Mahaindah, yang tidak dimiliki oleh sesembahan yang
lain.

Di antara nama-nama yang husna itu adalah ( )ﺍﷲNama yang istimewa,
yang enak diucapkan lidah, dan senang diterima hati. ( )ﺍﷲadalah nama yang
mengandung arti cinta, kasih, keagungan dan rasa sayang. Karena itu, ()ﺍﷲ
sangat dicintai, digandrungi dan dikasihi serta diagungkan oleh setiap Muslim.
Orang yang beriman hatinya akan dipenuhi cinta bila mendengar Allah disebut.
Bergetar hatinya karena rindu, berdebar dadanya karena cinta, terenyuh jiwanya
karena sayang dan tunduk jiwa dan raganya karena mengagungkan.

[۲: ; < = >( ]اﻷﻧﻔﺎل: 9 8 7)

ind

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya
akan bergetar.” (Al-Anfaal: 3) Subhanallah! Sungguh menakjubkan ayat ini!

ar

Mari kita hayati nama Allah yang lain, misalnya: ( )ﺍﻟﺮﺣﻤﻦdan ()ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ: yang
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia lebih penyayang kepada hambahamba-Nya dari seorang ibu terhadap bayinya. Apapun kenikmatan yang
didapat, tidak lain karena rahmat kasih sayangnya. dan apapun bencana yang
tertolak, tidak lain dan tidak bukan kecuali karena pengaruh dari kasih sayangNya.

[٥٣ : ( ]اﺠﺤﻞÙ Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì)

nb

“Nikmat apapun yang ada pada kamu, maka itu datangnya dari Allah.”(An Nahl: 53)
Di antara Al-Asma’ Al-Husna yang dapat kita telaah pula, yaitu ()ﺍﳌﻠﻚ: Maha
Raja, yang memiliki seluruh alam; yang di atas (langit) dan yang di bawah (bumi)
Tiada sesuatupun yang bergerak kecuali sepengetahuan-Nya dan menurut
kehendak-Nya. Allah berfirman,

mi

[۲٦:( ]آل ﻋﻤﺮانb a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W)

w.

“Katakanlah, “Ya Allah yang memiliki semua kerajaan! Engkau memberikan
kerajaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa
saja yang Engkau kehendaki.” (Ali Imran: 26) Dialah Allah yang menguasai hari
pembalasan. Allah berfirman,

[٤:( ]اﻟﻔﺎﺤﺗﺔ1 0 / .)

ww

“Yang menguasai hari pembalasan.” (Al-Fatihah: 4)
Orang yang mengenal Allah dengan baik, bahwa Dia adalah Sang Maha Raja,
yang menguasai dan memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendakiNya serta mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki-Nya, pasti merasa
penuh percaya diri dalam semua keadaan dan tidak pernah putus harapan. di
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saat diberikan kekuasaan, ia sadar sepenuhnya itu adalah dari Allah, sehingga
ia menggunakannya sesuai dengan ridha Allah. di saat kekuasaan diambil alih
daripadanya, ia sadar bahwa itu adalah kehendak Allah, sehingga ia ikhlas
mengembalikannya kepada yang Maha Memiliki.

Di antara Al-Asma’ Al-Husna yang kita imani, yaitu ()ﺍﻟﻘﺪﻭﺱ: yang Maha Suci.
Maha Suci dari segala kekurangan. Maha Suci dari segala cela. Maha Suci dari
segala kelemahan. Dia menciptakan semua makhluk tanpa merasakan lelah
sedikit pun.

(L K J I H G F E D C B A @ ?)
[٣۸:]ق

ind

“Sesungguhnya Kami benar-benar telah menciptakan langit dan bumi dalam
masa enam hari, dan Kami sedikit pun tidak merasakan kelelahan.”” (Qaaf: 38)
Allahu Akbar! Demikian besar kekuatan-Nya, menciptakan langit dan
seisinya tanpa merasakan kelelahan sedikit pun. Sungguh Maha Sempurna
Engkau ya Allah! Dan sungguh lemah kami hamba-hamba-Mu ini.

ar

Di antara nama-nama Allah yang tersebut dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
yaitu, (( )ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻘﻬﺎﺭyang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Tiada satu makhluk pun
kecuali berada di bawah kekuasaan-Nya dan tiada yang menyombongkan diri
melainkan tunduk dan hina di bawah kebesaran dan keperkasaan-Nya. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

nb

[٧٤:( ]اﺤﻟﺞK J I H G F E D C B A)

“Mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah
benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.”” (Al-Hajj: 74)

mi

Allah memiliki sifat Maha Mengetahui (ﻴﻢ
ُ  )ا ْﻟ َﻌ ِﻠDia mengetahui semua
rahasia dan yang lebih tersembunyi dari itu. Dia mengetahui apa yang ada di
laut dan di darat. Tiada sehelai daun pun yang gugur kecuali diketahui-Nya,
tiada sebutir bijipun di dalam kegelapan perut bumi, tidak pula daun yang
basah dan kering melainkan dalam kitab catatan yang nyata.

w.

Dia Allah yang Maha Tinggi (اﻷﻋﲆ
`Arasy-Nya dan Maha Tinggi sifat-Nya.

;)ا ْﻟ َﻌ ِ ﱡ
ﲇ

Maha Tinggi Dzat-Nya; di atas

ww

Dialah ( ;)ا ْﻟ ُﻐ ُﻔﻮ ُرyang Maha Pengampun. Dia mengampuni semua dosa,
menutupi kelemahan hamba-hamba-Nya, berapapun banyaknya. Dalam hadits
Qudsi Dia berfirman,

(( َوﻻَ ُأ َﺑﺎِﱄ، إِ ﱠﻧ َﻚ َﻣﺎ َد َﻋ ْﻮ َﺗ ِﻨ ْﻲ َو َر َﺟ ْﻮ َﺗ ِﻨ ْﻲ َﻏ َﻔ ْﺮ ُت ﻟَ َﻚ َﻋ َﲆ َﻣﺎ َﻛ َﺎن ِﻣﻨ َْﻚ،)) َﻳﺎ ا ْﺑﻦَ آ َد َم

“Wahai anak Adam! Sungguh, selama engkau tetap berdo`a kepada-Ku dan
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berharap kepada-Ku, pasti Aku ampuni engkau bagaimanapun keadaanmu, dan
Aku tidak peduli (betapa banyak dan besar dosamu) ”

Dan di antara Al-Asma Al-Husna yang kita imani adalah (ﻴﻢ
ُ  )ا ْﻟ َﺤ ِﻜyang Maha
Bijaksana dalam menetapkan syari`at dan takdir-Nya. Dialah yang Maha Kaya,
berdiri sendiri tidak butuh kepada makhluk-makhluk-Nya.
Hadirin sidang jama’ah jum’at rahimakumullah…

Sesungguhnya di antara bentuk beriman kita kepada Asma’ Al-Husna
ialah berdoa dengan menyeru nama-nama Allah tersebut. Ayat tadi jelas-jelas
mengajak kita berdoa dengan menyebut nama-nama Allah.

[١۸٠:( ]اﻷﻋﺮافG F E D C)

ind

“Dan bagi Allah Nama-nama yang husna (paling baik dan indah), maka berdoalah
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu.”” (Al-A`raaf: 180)

Nabi shallallahu `alaihi wasallam sendiri menyetujui seseorang berdoa
dengan mengatakan,

ar

ات
ِ اﻟﺴ َﻤ َﻮ
 َﺑ ِﺪ ْﻳ َﻊ ﱠ، ا ْﻟ َﻤﻨ ُﱠﺎن،ﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَ َﻚ
ِ َ َ ﻻ، َﻻ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ أَ ْﻧ َﺖ َو ْﺣﺪ ََك،َ))اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢ ْين أَ ْﺳﺎَ ُﻟ َﻚ ِﺑﺄَ ﱠن ﻟَ َﻚ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪ
(( َﻳﺎ َﺣ ﱡﻲ َﻳﺎ َﻗ ﱡﻴ ْﻮ ُم، َذا ا ْﻟ َﺠ َﻼلِ َو ْاﻹِ ْﻛ َﺮ ِام،ْو ْاﻷَ ْر ِض

mi

nb

“Ya Allah! Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu dengan (mengucapkan),
“Semua pujian adalah bagi-Mu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan
sebenarnya selain Engkau sendiri, tiada sekutu bagi-Mu,(ya Allah) yang Maha
Pemberi, Pencipta langit dan bumi. Ya (Allah) yang menciptakan langit dan bumi
(tanpa contoh) wahai (Tuhan) yang memiliki kemuliaan dan kebesaran. Wahai yang
Maha Hidup, lagi yang Maha Mengurusi hamba-hamba-Nya.”” Nabi shallallahu
`alaihi wasallam memberikan komentar kepadanya, “Sungguh engkau telah
meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan menyebut Nama-Nya yang
paling agung, yang mana bila diminta kepada-Nya dengan menyebut nama itu,
pasti Dia kabulkan.”” (HR. Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. dan ini adalah
lafazh riwayat Abu Daud)

ww

w.

Nabi Shallallahu `alaihi wasallam bukan hanya membenarkannya, tetapi
juga memberikan apresiasi, bahwa cara yang dilakukannya dalam berdoa itu
adalah salah satu cara yang membuat doa dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab
itu, banyak sekali doa-doa para nabi yang disebutkan dalam Al-Qur’an ditutup
dengan Al-Asma’ Al-Husna yang biasanya muhasabah (sesuai) dengan jenis
permintaan. Bila meminta ampunan disudahi dengan nama Allah (ﻴﻢ
ُ ;)ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. di kala memohon diberikan anak,
disudahi dengan nama Allah (ﻮﻫﺎب
ُ  ;)ا ْﻟyang Maha Pemberi. di waktu meminta
ilmu disudahi dengan nama Allah (ﻴﻢ
ُ ﻴﻢ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ
ُ  ;)ا ْﻟ َﻌ ِﻠyang Maha Mengetahui
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lagi Maha Bijaksana. di saat memohon pertolongan dimulai atau ditutup
dengan nama Allah (ﱠﺎﴏ
ُ ِ  ;)ا ْﻟ َﻮ ِ ﱡﱄ اﻟﻨyang Maha Melindungi lagi Maha Menolong,
dan begitulah seterusnya. Asy-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al`Utsaimin rahimahullah dalam hal ini mengatakan –ketika menjelaskan makna
firman Allah ‘… maka berdoalah kamu dengan (menyebut)nya’, “Yaitu dengan
menjadikan Al-Asma’ Al-Husna sebagai wasilah (sarana) mendapatkan apa yang
kamu inginkan. Tatkala meminta ampunan, kamu meminta dengan menyebut,
“Ya Ghafur (Wahai yang Maha Pengampun)”, ampunilah aku. Tidaklah pas saat itu
meminta dengan mengatakan, “Ya Syadiidal `Iqoob (Wahai yang Maha Dahsyat
azab-Nya), ampunilah aku. Sebab, ini sama dengan olok-olokan. Akan tetapi,
katakanlah, “Lindungilah aku dari azab-Mu.” Al-Qowaa`id Al-Mutslaa.

ind

Sebagaimana berdoa dengan memakai Al-Asma’Al-Husna merupakan bukti
iman kepadanya, maka meninggalkan doa dengan memakainya dikhawatirkan
menjadi bukti penolakan terhadapnya. Allah berfirman,

R Q P O N M L K J I H G F E D C)
[١۸٠:( ]اﻷﻋﺮافS

ar

“Dan bagi Allah Nama-nama yang husna (paling baik dan indah), maka berdoalah
kepada-Nya dengan menyebut nama-nama itu, dan biarkanlah orang-orang
yang tidak beriman terhadap nama-nama-Nya itu, mereka akan diganjar sesuai
dengan apa yang mereka lakukan.”” (Al-A`raaf: 180)

Khutbah Kedua

nb

 َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ،اﻟﺤ ِﻜ ْﻴﻢ
ِ ﺑﺎَ َر َك اﻟﻠ ُﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰱ اﻟ ُﻘ
َ  َو َﻧ َﻔ َﻌ ِﻨﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِ ﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎَ ِت َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ،ﺮآن اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳﻢ
. إ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ اﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ،ُ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوه،اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ

w.

mi

ّ  َو، ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ َﻋ َﲆ إﺣﺴﺎﻧﻪ
 أَ ُﺷ ْﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ، اﻟﺸﻜ َﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗ ْﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ُﻪ َواِ ْﻣ ِﺘﻨﺎ َﻧ ُﻪ
َ ﴍ
 َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠﻴﻪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َو َﺻ ْﺤ َﺒ ُﻪ،  َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪَا َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ، ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ َﺗ ْﻌ ِﻈ َﻴام ﻟﺸﺄﻧﻪ
َِ
َ  أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ؛ َﻓﺎِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ. وإﺧﻮاﻧﻪ
 َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه، اﻟﴪ َواﻟﻨ ْﱠﺠ َﻮى
 َو َرا َﻗ ُﺒﻮ ُه ِﰲ ﱡ ﱢ، ﻮن َﺣﻖﱠ اﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى
ُ  َو َﻗ.  ُﺗﻨَﺎ ُﻟﻮا ِﺑ َﻬﺎ ُﻛ ﱠﻞ َﻏﺎ َﻳ َﺔ َﺗ َﺮ ﱠﺟﻰ، ﺑﺄﺳامﺋﻪ ا ْﻟﺤﺴﻨﻰ وﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﲆ
Ä Ã Â Á):ﺎل َﺗ َﻌ َﺎﱃ
[٣٦ : (]اﻹﺮﺳاءÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å
Kaum Muslimin sidang jamaah jum`at yang berbahagia!

ww

Mentauhidkan Allah melalui Al-Asma’ Al-Husna merupakan bagian
dari beriman kepada yang ghaib. Oleh sebab itu, tiada jalan bagi kita untuk
mengetahuinya dengan benar kecuali melalui Al-Kitab dan As-Sunnah yang
shahih. Sebab, seperti yang telah khatib sebutkan dalam khutbah pertama,
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nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Artinya, untuk mengetahuinya
harus melalui berita yang mutlak benar, dan berita yang mutlak benar adalah
Al-Kitab dan As-Sunnah.
Jamaah jum`at yang mulia!

Al-Qur’an Al-Karim penuh dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya,
antara lain firman Allah,

ind

¡  { |} ~ ﮯz y x w v u t s r q p o n m)
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Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´³ ² ±
[۲٤-۲۲ :( ]اﺤﻟﺮﺸÉ È Ç Æ Å Ä

Allah juga berfirman,

nb
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“Dialah Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali
Dia, yang mengetahui yang ghaib dan yang nampak. Dialah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada tuhan yang berhak disembah
dengan benar kecuali Dia, yang Maha Merajai, yang Maha Suci, yang Maha
Menyelamatkan,yang Maha Mengamankan, yang Maha Menguasai, yang Maha
Perkasa, yang Maha Kuat dan yang Maha Sombong. Maha Suci Allah dari apa yang
mereka sekutukan. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Membuat dan
yang Maha Membentuk; bagi-Nya Al-Asma’ Al-Husna (Nama-nama yang baik),
semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih menyucikan-Nya, dan Dialah
yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”” (Al-Hasyr: 22-24)

mi

1 0 / . - , + * )( ' &% $ # " !)
[٤-١:( ]اﻹﺧﻼص3 2
“Katakanlah, Allah itu Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak
pula diperanakkan.” (Al-Ikhlash: 1-4)

w.

Di dalam hadits, “Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai keindahan.” (HR.
Muslim)

ww

Rasulullah Shallallahu `alaihi wasallam juga bersabda, “Sesungguhnya Allah
Maha Pemalu dan Maha Menutupi, mencintai sifat malu dan menutupi, apabila
seseorang di antara kamu mandi, hendaklah ia mandi di tempat tertutup.”” (HR.
Abu Daud dan An-Nasa’i)
Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam seringkali berdoa kepada Allah dengan
menyebut Asma Allah Al-Husna dan sifat-sifat-Nya. Dalam doa sayyidul istighfar
(penghulu istighfar) yang diriwayatkan oleh Syaddad bin Aus radiallahu ‘anhu,
100

www.minbarindo.com

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan,

o.c
om

َ  َوأَ َﻧﺎ َﻋ ْﺒ، َﺧ َﻠ ْﻘ َﺘ ِﻨ ْﻲ، ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ َ ْﻧ َﺖ،))اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ اَ ْﻧ َﺖ َر ﱢ ْيب
،ﺪُك َوأَ َﻧﺎ َﻋ َﲆ َﻋ ْﻬ ِﺪ َك َو َو ْﻋ ِﺪ َك َﻣﺎ ْاﺳﺘ ََﻄ ْﻌ ُﺖ
َ ُﺑ ْﻮ ُء ﻟَ َﻚ ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ َﻚ ا ﱠﻟ ِﺘ ْﻲ أَ ْﻧ َﻌ ْﻤ َﺖ َﻋ َ ﱠ
 َﻓﺈِ ﱠﻧ ُﻪ ﻻَ َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﱡ، َوأَ ُﺑ ْﻮ ُء ِﺑ َﺬ ْﻧ ِﺒ ْﻲ؛ َﻓﺎ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْﱄ،ﲇ
 أَ ُﻋ ْﻮ ُذ،اﻟﺬ ُ ْﻮ َب إِ ﱠﻻ أَ ْﻧ َﺖ
ِﺑ َﻚ ِﻣﻦْ َ ﱢ
،((ﴍ َﻣﺎ َﺻ َﻨ ْﻌ ُﺖ

ind

“Ya Allah! Engkau adalah Robbku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain
Engkau, aku adalah hamba-Mu, dan aku tetap berpegang pada janji dan ikrarku
sesanggupku, aku mengakui nikmat Engkau yang telah Engkau karuniakan
kepadaku dan akupun mengakui dosaku, maka ampunilah aku, karena tiada yang
mengampuni dosa selain Engkau, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa
yang aku perbuat.” Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan, “Apabila ia
mengucapkannya di waktu sore kemudian meninggal dunia, maka ia pasti masuk
surga, atau menjadi ahli surga. dan apabila ia mengucapkannya di waktu pagi
kemudian meninggal dunia, maka iapun seperti itu pula (masuk surga).”” (HR. AlBukhari)
Kaum Muslimin jama’ah jum’at yang berbahagia!

ar

Demikianlah sedikit contoh doa Nabi kita Shallallahu ‘alaihi wasallam.
di dalamnya terdapat banyak menyebut Nama dan Sifaf Allah, sebagai bukti
bahwa Allah menyenangi orang yang meminta kepada-Nya dengan menyebut
Nama-nama dan Sifat-sifat-Nya.

nb

ONMLKJIHGFEDCB) !ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.[۵٦:( ]اﻷﺣﺰابP
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َ ِ  اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َر.
.َﴈ اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ ﻋَﻦْ ُﻛ ﱢﻞ َﺻ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َر ُﺳ ْﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ أَ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْني
ُ َوا ْر َض َﻋﻦ
ْاﻟﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻷ ْر َﺑ َﻌﺔ أ ُﺑﻮ َﺑ ْﻜﺮ َو ُﻋ َﻤﺮ َو ُﻋ َﺜام َن َو َﻋ ِﲇ َو ﻋَﻦْ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو ﺗﺎَ ِﺑ ِﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو َﻣﻦ
.ََﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن َإﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱠﺪ ْﻳ ِﻦ َو ا ْر َﺣ ْﻤﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﻳﺎ أ ْر َﺣ َﻢ اﻟ ﱠﺮ ِاﺣ ِﻤ ْني
َ ْ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
َ ْ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ات اِ ﱠﻧ َﻚ َﺳ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ
ِ َﺎت اَﻷَ ْﺣ َﻴﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻷَ ْﻣ َﻮ
ِ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
. َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌﺐ ُﻣ ِﺠ ْﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮات
5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' &)
[١٠:( ]اﺤﻟﺮﺸ8 7 6
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[۸: ( ]آل ﻋﻤﺮانÍ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½)
[۲٣:( ]اﻷﻋﺮاف- , + * ) ( ' & % $ # ")
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آﺧ َﺮ َﺗﻨَﺎ
اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ِد ْﻳﻨَﻨﺎَ ا ﱠﻟ ِﺬى ﻫُ َﻮ ِﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْﻣ ِﺮ َﻧﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ُد ْﻧ َﻴ َﺎن ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ ُﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ِ
ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌﺎ ُد َﻧﺎ َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ َﻴﺎ َة ِز َﻳﺎ َد ًة ﻟَﻨَﺎ ِﰱ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ْ ٍري َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ ًﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ ﱟ
ﴍ

)(q p o n m l k j i h g
]اﻛﻘﺮة[۲۵٠:

)] (, + * ) ( ' & % $ #آل ﻋﻤﺮان[١٦:

)Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
] ( Ûاﻟﺼﺎﻓﺎت[١۸۲-١۸٠:

ِﻋﺒﺎَ َد اﻟﻠ ِﻪ،

ind

)V U T S R Q P O N M L K J
] (\ [ Z Y X Wاﺠﺤﻞ[٩٠:

ُا ْذ ُﻛ ُﺮ ْوا اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ُﻛ ْﻢَ ،و ْاﺷ ُﻜ ُﺮو ُه َﻋ َ
ﲆ ِﻧ َﻌ ِﻤ ِﻪ َﻳ ِﺰ ْد ُﻛ ْﻢَ ،و ْاﺳﺄ ُﻟ ْﻮ ُه ِﻣﻦْ َﻓ ْﻀ ِﻠ ِﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻄ ُﻜ ْﻢَ ،وﻟِ ِﺬ ْﻛﺮ اﻟﻠ ِﻪ أ ْﻛ َﱪ،
اﻟﺼ َﻼة
َواﻟﻠﻪ ُ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣﺎ َﺗ ْﺼﻨ َُﻌ ْﻮ َن ،أ ِﻗ ْﻴ ُﻤ ْﻮا ﱠ
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