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Khutbah Pertama

ر اللَّْيِل َعَىل النََّهاِر، َتْبِرصًَة ألْوِيل الُقُلوِب َواألْبَصار، ار، َوُمَكوِّ ار، الَعِزْيُز الَغفَّ الَحْمُد للِه الَواِحِد الّقهَّ
َهاِت اُملْؤِمِننْيَ الَُم َعَىل النَِّبي اُملْصَطَفى اُملْخَتار، َوَعَىل آلِِه َوَصْحِبِه األْخياَر، َوأْزَواِجِه أمَّ الُة َوالسَّ َوالصَّ

ِ ِِ ِ

األْطَهار، َوَمْن َتِبَعُهم ِبإِْحَساٍن ِمْن األْبرَاِر، إَىل َيْوِم َتْشَخُص ِفْيِه الُقُلْوُب َواألْبَصار . أما بعد؛ فاتُقوا
ُد ِبِه الِعَباُد لَِيْوِم الَقرَاِر. اِدِقنْيَ األْبرَار، َفإِنَّ التَّْقَوى نعم َما َيَتَزوَّ َها اُملْسِلْموَن، وَُكْوُنْوا َمَع الصَّ الله أيُّ

ِ ٍ ِ ِ ِِ ٍ ِ ِ ِ

44(4 5 6 7 8 9 : ; > = < ? @)   [آل عمران:١٠٢]
G)   [األعراف:١۸٠] F E D C) :َقاُل اللِه َتَبارُِك َوَتَعاَىل
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[احلرش: ۲۲-۲٤]   (É È ÇÈÈ ÆÇÇ Å ÄÅ Ã Â
Ñ Ð Ï ÎÏÏ Í Ì Ë Ê É ÈÉÉ ÇÈ Æ Å Ä Ã Â Á) َتَعاَىل:  َوَقاُل 

Ò)   [اإلرساء:٣٦]
Kaum Muslimin sidang jama’ah Jum`at, rahimanillahu waiyyakum...

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.

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.

11
Menata Hidup di Bawah Naungan 
Nama-nama dan Sifat-sifat 
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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 nama-
Nya 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.”

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 daripada-
Nya. Allah sendiri sudah menegaskan dalam Al-Qur’an bahwa Dia mempunyai
nama-nama yang baik. Allah berfirman,

(G F E D C)   [األعراف:١۸٠]
“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)”

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;

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-sifat-
Nya. 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,w
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   (Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á)
[اإلرساء:٣٦]

“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:

ْيَت ِبِه َنْفَسَك، أَْو أَْنزَْلَتُه ِيفْ ِكَتاِبَك، أَْو َعلَّْمَتُه أََحًدا ِمْن َخْلِقَك، ((أَْسأَُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َسمَّ
أَِو اْسَتأَْثرَْت ِيفْ ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك..))  َرْواُه أََحْمَد َواِْبَن ُحبَّاِن َواْلحاِكَم ، وهوحديث َصِحيَح .
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

“(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)

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.

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

(H G F E D C)   [األعراف:١۸٠]
“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)”

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 w
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beruntung kita, umat yang beriman, mendapatkan karunia mengenali Nama-
nama Tuhan kita yang Mahaindah, yang tidak dimiliki oleh sesembahan yang
lain.

Di antara nama-nama yang husna itu adalah (اهللا)  Nama yang istimewa,
yang enak diucapkan lidah, dan senang diterima hati. (اهللا) adalah nama yang
mengandung arti cinta, kasih, keagungan dan rasa sayang. Karena itu, (اهللا)
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.

[األنفال:۲]   (> = < ; : 9 8 7)
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah hatinya
akan bergetar.” (Al-Anfaal: 3) Subhanallah! Sungguh menakjubkan ayat ini!

Mari kita hayati nama Allah yang lain, misalnya: yang :(الرحيم) dan (الرحمن)
Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia lebih penyayang kepada hamba-
hamba-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 sayang-
Nya.

[اجحل: ٥٣] (  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð    Ï   Î  Í  Ì)
“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 Maha :(امللك)
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,

[آل عمران:۲٦]   (b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X 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,

(. / 0 1)   [الفاحتة:٤]
“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 dikehendaki-
Nya serta mencabut kerajaan dari siapa yang dikehendaki-Nya, pasti merasa 
penuh percaya diri dalam semua keadaan dan tidak pernah putus harapan. di w
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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 .yang Maha Suci :(القدوس)
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  @  ?)
[ق:٣۸]

“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.

Di antara nama-nama Allah yang tersebut dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
yaitu, (القوي القهار(( )  yang 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,

(K J I H G F E D C B A)   [احلج:٧٤]
“Mereka tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah 
benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hajj: 74)”

Allah memiliki sifat Maha Mengetahui (اْلَعِليُم)  Dia 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.

Dia Allah yang Maha Tinggi (األعىل Maha Tinggi Dzat-Nya; di atas ;(اْلَعِيلُّ 
`Arasy-Nya dan Maha Tinggi sifat-Nya.

Dialah (اْلُغُفوُر); yang Maha Pengampun. Dia mengampuni semua dosa,
menutupi kelemahan hamba-hamba-Nya, berapapun banyaknya. Dalam hadits 
Qudsi Dia berfirman,

((َيا اْبَن آَدَم، إِنََّك َما َدَعْوَتِنْي َورََجْوَتِنْي َغَفرُْت لََك َعَىل َما َكاَن ِمْنَك، َوالَ ُأَباِيل))
“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 (اْلَحِكيُم)  yang 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.

[األعراف:١۸٠]   (G F E D C)
“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, 

َمَواِت  ْيَك لََك، اْلَمنَّاُن، َبِدْيَع السَّ ْ أَْساَُلَك ِبأَنَّ لََك اْلَحْمَد، َال إِلََه إِالَّ أَْنَت َوْحَدَك، الَ َرشِ ((اللَُّهمَّ إيِنِّ
ْوُم))  ْواْألَرِْض، َذا اْلَجَالِل َواْإلِْكرَاِم، َيا َحيُّ َيا َقيُّ

ِ ِ ِ ِ

“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) 

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 ;(اْلَغُفوُر الرَِّحيُم)
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. di kala memohon diberikan anak,
disudahi dengan nama Allah (اْلوهاُب); yang Maha Pemberi. di waktu meminta
ilmu disudahi dengan nama Allah (اْلَحِكيُم yang Maha Mengetahuiw ;(اْلَعِليُم 
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lagi Maha Bijaksana. di saat memohon pertolongan dimulai atau ditutup
dengan nama Allah ( النَّاِرصُ ,yang Maha Melindungi lagi Maha Menolong ;(اْلَويلُّ 
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.

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)
S)   [األعراف:١۸٠]

“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)”

ْكِر الَحِكْيم، َوأْسَتْغِفُر باَرََك اللُه ِيل َولَُكْم ِىف الُقرآِن الَكِرْيم، َوَنَفَعِني َوإِيَّاُكْم مِبَاِ فْيِه ِمْن اآلياَِت َوالذِّ
اللَه ِيل َولَُكْم، َفاْسَتْغِفُرْوُه، إنَُّه ُهَو الَغُفْوُر الرَِّحْيُم.

ِ ِِ ِ

Khutbah Kedua

اْلَحْمُد لله َعَىل إحسانه ، َوالّشكَر لَُه َعَىل َتْوِفيِقُه َواِْمِتناَنُه ، أَُشْهَد أَْن َال إله إّال اللَه َوْحِدُه َال
َدا َعْبَدُه َورَُسولَُه ، َصىلَّ اللَُّه َعَليه َوَعَىل آله َوَصْحَبُه يَك لَُه َتْعِظياَم لشأنه ، َوأَْشَهَد أَْن ُمَحمَّ َرشِ

ِ ِ ِ ِ ِ

ِّ َوالنَّْجَوى ، َواِْسأَُلوُه َها اْلُمْسِلُموَن َحقَّ التَّْقَوى ، َورَاَقُبوُه ِيف الرسُّ وإخوانه . أََما َبْعَد ؛ َفاِتََّقْوا اللَه أَيُّ
ِ ِِ

  Ä  Ã  Â  Á):ى . َوَقاُل َتَعاَىل بأسامئه اْلحسنى وبالصفاته العىل ، ُتَناُلوا بَها ُكلَّ َغاَيَة َتَرجَّ
ِِ

Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å   )[اإلرساء: ٣٦]
ِ

Kaum Muslimin sidang jamaah jum`at yang berbahagia!

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,

 ¡ ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m)
 ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢

v )
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±

¬ ª §¬ ª

[۲٤-۲۲ [احلرش:   (É È Ç Æ Å Ä
“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)”

Allah juga berfirman,

 1 0 / . - , + * )( ' &% $ # " !)
[اإلخالص:١-٤]   (3 2

“Katakanlah, Allah itu Maha Esa, Allah tempat meminta, tidak beranak dan tidak 
pula diperanakkan.” (Al-Ikhlash: 1-4)

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

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,
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Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengucapkan,

د َعَىل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، دْ ََْنَت، َخَلْقَتِنْي، َوأََنا َعْبُدَك َوأََنا ، الَ إِلََه إِالَّ ْ ََ َريبِّ َ((اللَُّهمَّ اَْنت
ُْوَب إِالَّ أَْنَت، أَُعوُذ

ِ
ْ إِنَُّه الَ َيْغِفُر الذُّ َ

ِ
و وُ ، ف إِِْبْي؛ َفاْغِفْر ِيلْ إَ ، َوأَُبْوُء ِبَذن َيلَّ َ

ِ
ِب بْ َك الَِّتْي أَْنَعْمَت ع

ِ ِ
يل يلَ كِكَُبْوُء لََك ِبِنْعَمت

َنِبَك ِمْن َرشِّ َما صَنْعُت))، نَ
“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. Al-”
Bukhari) 

Kaum Muslimin jama’ah jum’at yang berbahagia! 

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.

 O N M L K J I H G F E D C B) !ِعَباُد اللَِّه)
[األحزاب:۵٦]. (P

. ٍد َورَِيضَ اللُه َتَعاَىل َعْن ُكلِّ َصَحاَبِة رَُسْوِل اللِه أَْجَمِعنْيَ ٍد َوَعَىل آِل ُمَحمَّ . اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ
َوارَْض َعن الُخَلَفاِء األْرَبَعة أُبوَبْكر َو ُعَمر َو ُعثاَمَن َو َعِيل َو َعْن التَّاِبِعنْي َو تاَِبِع التَّاِبِعنْي َوَمْن

ِ ٍ ٍِ ٍ ٍ

. ْيِن َو ارَْحْمَنا َمَعُهْم َيا أرَْحَم الرَّاِحِمنْيَ َتِبَعُهم ِبإْحَساٍن إَىل َيْوِم الدَّ
ِ

َسِمْيٌع اِنََّك  َواألَْمَواِت  ِمْنُهْم  اَألَْحَياِء  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِننْيَ  َواْلُمْسِلاَمِت  لِْلُمْسِلِمنْيَ  اْغِفْر  اَللَُّهمَّ 
ْعَوات . َقِرْيٌب ُمِجْيُب الدَّ

 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &(  )
6 7 8)   [احلرش:١٠]

[آل عمران:۸]  (   Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½)
[األعراف:۲٣]   (- , + * ) ( ' & % $ # ")
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 اَللَُّهمَّ أَْصِلْح لََنا ِدْيَنناَ الَِّذى ُهَو ِعْصَمُة أَْمرَِنا َوأَْصِلْح لََنا ُدْنَياَن الَِّتى ِفْيَها َمَعاُشَنا َوأَْصِلْح لََنا آِخرََتَنا 
الَِّتى ِفْيَها َمَعاُدَنا َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة لََنا ِىف ُكلِّ َخرْيٍ َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ رشٍّ

ِ

   (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)

)   [الصافات:١۸٠-١۸۲]   Û
ÌÌ))

ِعباََد اللِه، 
 V  U  T  S  R  Q  P  O N  M  L  K  J)

Z Y X W ] \)   [اجحل:٩٠]
P OO N )

ُاْذُكُرْوا اللَه َيْذُكْرُكْم، َواْشُكُروُه َعَىل ِنَعِمِه َيزِْدُكْم، َواْسأُلْوُه ِمْن َفْضِلِه ُيْعِطُكْم، َولِِذْكر اللِه أْكَرب، 
الَة َواللهُ َيْعَلُم َما َتْصَنُعْوَن، أِقْيُمْوا الصَّ
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