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Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
َ َﻗ َﺎل اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ
[۵۶:( ]ا ارﻳﺎتI H G F E D C) :ﺎﱃ
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Jamaah Jum’at yang berbahagia …
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala tidak menjadikan makhluk ini
sia-sia dan tidak meninggalkan mereka tanpa guna. Allah tidak menciptakan
manusia secara sia-sia dan batil, akan tetapi Allah menciptakannya karena
suatu hikmah yang agung. Allah ‘‘Azza wa Jalla berfirman, “Dan Kami tidak
menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah.
yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orangorang kafir itu, karena mereka akan masuk ke dalam neraka.” (Shaad: 27)
Allah Subhanahu wa Ta’ala juga berfirman,
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“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya
dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan
haq, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Ad-Dukhan: 38-39)
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Kemudian Allah ‘‘Azza wa Jalla menjelaskan tujuan yang hak dari penciptaan
makhluk. Allah berfirman,
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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi
kepada-Ku.” (Adz-Dzariat: 56)
Jamaah kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!..
Hikmah dari penciptaan makhkluk ini adalah memerintahkan beribadah
dan melaksanakan semua kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta’ala mengutus para
Rasul sebagai pemberi kabar gembira sekaligus peringatan untuk mengenalkan
makhluk dengan Tuhan mereka, serta menjelaskan tujuan penciptaannya. Siapa
yang menerima, dia akan mendapatkan petunjuk. dan, siapa yang menolak,
maka ia tetap akan kembali kepada-Nya, karena hujjah Allah telah tegak atas
hamba-hamba-Nya.
Ibadah mempunyai pengertian yang umum. Pokok dan landasan ibadah ini
adalah keikhlasan kepada Allah ‘‘Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah dalam setiap
ibadah serta menghadapkan hati kita kepada Allah disertai dengan kecintaan,
rasa takut, dan pengharapan. Setiap ibadah harus diserahkan kepada Allah,
baik itu shalat, doa, kebutuhan, rasa takut, pengharapan yang sempurna, dan
keyakinan yang kokoh hanya kepada Allah. Tidak ada pengagungan di dalam
hati kita kecuali hanya kepada Allah. Karena, pengagungan yang sesungguhnya
itu hanya hak Allah saja.
Pemahaman ibadah dalam Islam merupakan pemahaman yang umum,
universal, dan mencakup semua jenis kebaikan. Baik itu untuk urusan agama
maupun urusan dunia. Maka hakikat ibadah adalah nama untuk semua bentuk
perkataan, perbuatan yang dicintai dan diridhai oleh Allah ‘‘Azza wa Jalla.
Di dunia ini seorang Muslim, pasti mengetahui bahwa ibadah yang benar
itu hanya ibadah kepada Allah. Dia harus berusaha untuk merealisasikan ibadah
tersebut sehingga menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kemuliaan dan
keutamaannya ditentukan keberadaannya sebagai hamba Allah yang sebenarbenarnya, dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi laranganlarangan-Nya. Tidak melanggar larangannya serta menjalankan perintahnya.
Tanda kasih sayang dan karunia Allah kepada kita adalah dijadikannya
ibadah itu beraneka ragam serta bermacam-macam. Ada yang disebut ibadah
hati, yaitu ibadah yang dilaksanakan dengan hati seperti keikhlasan kepada
Allah, dan menjalankan semua ibadah ditujukan kepada Allah ‘‘Azza wa Jalla.
Ada juga yang disebut dengan ibadah badan, seperti shalat lima waktu. Ada
juga yang disebut dengan ibadah harta, seperti zakat yang dikeluarkan dengan
penuh keimanan dan keridhaan untuk mendekatkan diri kepada Allah semata.
Ada juga ibadah yang di dalamnya ada menahan hawa nafsu, menghindari
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perkara-perkara yang disukai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, seperti
ibadah puasa. Ada juga ibadah yang harus dengan mengorbankan harta dan
raga seperti haji, ibadah yang menggabungkan harta dan raga. Serta jihad di
jalan Allah yang merupakan ibadah yang paling utama.
Kemudian Allah ‘‘Azza wa Jalla menambah karunia-Nya kepada kita dengan
mensyariatkan ibadah-ibadah sunnah, seperti shalat sunnah, sedekah, puasa
sunnah, haji dan juga umrah. Semua itu akan menguatkan iman, mengangkat
derajat, dan menambah kebaikan kita. Milik Allah-lah segala kemulian dan
karunia kepada kita. Kita tidak dapat menghitung pujian atas-Nya sebagaimana
Dia memuji atas diri-Nya sendiri.
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!..
Allah yang Mahabijaksana menetapkan dua syarat untuk diterimanya
ibadah seseorang. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka
ibadah tersebut akan rusak sehingga menjadi seperti debu yang berterbangan.
Syarat pertama, ibadah tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan
kepada Allah dan bersih dari semua bentuk riya’’ (ingin dilihat orang) dan sum’ah
(ingin didengar orang) . Syarat kedua, ibadah tersebut harus sesuai dengan
syariat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Tidak ada
tambahan dan bid’ah di dalamnya. Karena Rasulullah telah menyampaikannya
secara jelas dan nyata, tidak satupun dari pokok-pokok agama maupun cabangcabangnya kecuali telah beliau jelaskan. Maka yang hak dan yang benar adalah
yang sesuai dengan ajaran dan sunnah beliau, dan yang batil serta sesat adalah
yang menyimpang petunjuk beliau seperti yang dibuat-buat oleh sekelompok
manusia yang mengikuti hawa nafsu mereka.
Wahai kaum Muslimin ketahuilah, setiap perbuatan apabila diniatkan
untuk mengharap ridha Allah dan untuk mendekatan diri kepada Allah, maka
itu adalah ibadah karena Allah. Seorang Muslim, beribadah kepada Allah
dengan berbakti kepada kedua orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam
hadits dari Abdullah bin ‘Amru bin Ash Radhiyallahu Anhuma, dia berkata,
“Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam untuk
meminta izin ikut berjihad. Lalu Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
‘Apakah orangtuamu masih hidup? Laki-laki tersebut menjawab, ‘Masih’. Lalu
Nabi bersabda, “Berbaktilah kepada keduanya kemudian berjihad.” (HR. Bukhari,,
Muslim,Abu Dawud, dan Nasa’i) Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam menjadikan
berbakti kepada kedua orangtua seperti berjihad di medan perang.
Wahai kaum Muslimin, usaha kita untuk menyambung silaturahim
merupakan ibadah. Infak yang kita berikan kepada anak-anak merupakan
ibadah kepada Allah. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berkata kepada Sa’ad
bin Abi Waqqash, “Sesungguhnya tidaklah nafkah yang diniatkan untuk mencari
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keridhaan Allah kecuali akan diberi balasan, sampai saat kamu berhubungan
intim dengan istrimu (juga diberi balasan) ” (HR. Bukhari dan Muslim)
Menjalankan usaha perdagangan jual beli dan roda bisnis yang lain,
Pernikahan yang bertujuan untuk menjaga diri, kemaluan dan menahan
pandangan, menjauhkan diri dari semua perbuatan yang hina dan yang
diharamkan, jika diniatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah maka akan
diberi pahala atas niat yang mulia tersebut. Karenanya, sebagian ulama salaf
berkata tentang tafsir hakikat takwa, “Takwa itu adalah beramal dengan penuh
ketaatan kepada Allah di atas cahaya-Nya, serta mengharapkan dari itu semua
balasan dari Allah, dan meninggalkan maksiat karena Allah di atas cahaya-Nya
dan takut dari siksa-Nya.” (Thalaq bin Habib Rahimahullah disarikan oleh Ibnu
Al-Mubarak dalam Kitab Az-Zuhd,
d hal.1343 dan oleh Hanad dalam Az-Zuhd, hal.
522)
Inilah syariat Islam yang mengajak kaum Muslimin kepada kebaikan. Allah
menjadikan kebaikan itu bermacam-macam yang tujuannya untuk menambah
kebaikan dan mengangkat derajat serta mempersempit ruang kejelekan dan
kesalahan.
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!
Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mengabarkan tentang pahala tasbih,
takbirr dan tahmid,
d Nabi bersabda, “dan bersetubuh dengan istri merupakan
sedekah. Para sahabat bertanya, ‘Ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di
antara kami menyalurkan hasrat biologisnya (kepada istrinya) juga mendapat
pahala?’ Nabi menjawab, ‘Bukankah kalau dia menyalurkan hasrat biologisnya
pada yang haram, dia berdosa? Maka demikian juga kalau dia menyalurkan
pada yang halal, maka ia juga akan mendapatkan pahala.”
Lihatlah kenikmatan dan kelezatan balasan ibadah dan ketaatan kepada
Allah. Ini merupakan bagian dari nikmat Allah kepada seorang Muslim yang
bisa mengubah sesuatu yang bersifat mubah menjadi ibadah dan ketaatan
kepada Rabb semesta alam. Bahkan, tidur dan istirahatnya seorang hamba
yang diniatkan untuk bertakwa kepada Allah di atas kebaikan juga meruapakan
ibadah. Aisyah Radhiyallahu Anha berkata,“Dia (Nabi) berpuasa sampai
kami mengatakan dia tidak pernah berbuka dan dia itu berbuka sampai kami
mengatakan dia tidak pernah berpuasa.” (HR. Bukhari dan Muslim, dalam Bab
Puasa)
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya amal yang
paling dicintai itu adalah amalan yang konsisten walaupun sedikit.” (HR. Bukhari
dan Muslim dari aisyah). Amalan yang sedikit tapi dikerjakan tiap hari itu
lebih baik dari amalan yang banyak namun tidak konsisten. Seorang Muslim,
mempunyai bermacam-macam ibadah dan dia bisa menjalankan sesuai dengan
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kemampuannya. Kebaikan juga beraneka ragam. Inilah yang dituntut dari
seorang Muslim sehingga hubungannya dengan Allah, agama, dan Nabinya
menjadi lebih kuat.
Seorang hamba wajib untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Ibadah
merupakan tanda kemuliaan, mahkota kebaikan, dan pada hakikatnya lebih
mahal dari semua perhiasan dunia. Ketika ibadah merupakan amalan yang
paling agung dan mulia, maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dipanggil
dengan panggilan yang paling agung, yaitu panggilan peribadatan kepada
Allah. Allah berfirman,
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“Dan bahwa tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya
(mengerjakan ibadat) hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.”
(Al-Jinn: 19)
Inilah tanda kemuliaan yang seyogianya kita bangga membawanya di
dalam peribadatan kita kepada Allah. Karena dalam ibadah tersebut terdapat
kemuliaan, kebahagiaan serta kebaikan dunia dan akhirat. Maka orang-orang
yang mengklaim mengangkat kemuliaan Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dan
derajatnya secara berlebih-lebihan bahkan sampai menuhankannya, pada
hakikatnya mereka telah salah. Karena Nabi pun dipanggil oleh Allah dengan
panggilan peribadatan kepada Allah.

Khutbah Kedua

nb

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ

mi

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
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Jamaah shalat Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala ….
Ibadah merupakan satu nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang
diharamkan darinya. Coba tanyakan kepada para materialis dan orang-orang
yang merasakan kenikmatan dunia, mempunyai harta yang berlimpah hingga
bisa merasakan apa yang mereka rasakan, menaiki apa yang bisa mereka
menaiki, dan memakai apa yang ingin mereka pakai serta merasakan semua
kenikmatan dunia ini. Apakah mereka mendapatkan ketenangan batin tanpa
mengiringinya dengan beribadah kepada Allah?
Kemudian apa yang akan terjadi bila iman tidak tertanam di dalam lubuk
hati manusia? Siapakah orang yang dapat hidup tanpa iman? Siapakah orang
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yang dapat hidup tanpa akidah? dan siapakah orang yang bisa memahami
hakikat hidup tanpa beribadah kepada Allah? Tentu mereka seperti binatang
liar yang hidup di hutan atau binatang ternak yang hidup di dalam kandangnya.
Sementara jika mereka beriman dan bertauhid secara benar, mereka akan
merasakan manisnya iman dan berpegang teguh dengan ajaran Islam. Mereka
mengaplikasikan aturan yang diakui oleh seluruh manusia. Tidak ada aturan
yang lebih baik dari aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Untuk itu, pantas kita ketahui bahwa orang-orang yang terpedaya serta
terpengaruh oleh musuh-musuh Islam dan meminta agar umat Islam jauh dari
agama mereka, sesungguhnya dia itu musuh akidah dan agama.
Pada hakikatnya mereka menginginkan kecelakaan bagi kita dan iri dalam
keimanan. Umat Islam tidak akan mendapatkan kemulian, pertolongan, taufik,
kebahagiaan, dan juga petunjuk kecuali jika mereka merealisasikan Islam. Inilah
kenyataan yang datang dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam.
Tidak ada keraguan tentang keimanan kita di dalam hati, meskipun hanya
sebesar biji zarrah (atom). Bahkan kita yakin dan percaya bahwa keimanan
pada Allah akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Akan tetapi, kita takut
kalau generasi-generasi Muslimin terpengaruh oleh slogan-slogan dunia yang
membuai, yang disampaikan lewat tulisan, televisi, radio atau media masaa
lainnya.
Ada juga sebagian lain yang iri kepada Islam meskipun mereka memakai
atribut Islam. Ada juga yang silau oleh musuh-musuh Islam dan ada juga yang
hatinya telah teracuni oleh slogan-slogan itu. Kepada Allah lah kita meminta
perlindungan dari hal itu semua.
Semoga Allah menguatkan kita semua dalam ketaatan dan memberi
hidayah kepada mereka. Karena nikmatnya hidayah itu tidak dapat dirasakan
oleh orang yang tidak mendapatkannya, yaitu orang-orang yang pada hari ini
diseru untuk kembali kepada Islam, orang-orang yang pernah mencoba semua
kejelekan, fitnah dan kehinaan, dan telah merasakan segala kenikmatan dunia
dan menuruti hawa nafsu mereka sepuasnya. Kemudian apa yang terjadi?
Mereka tentu akan merasakan kehampaan dan kekurangan dalam hidup ini.
Kesedihan, kegelisahan, kebimbangan, dan makin banyaknya dokter jiwa
tidak akan terjadi kecuali karena lemahnya iman dan keyakinan serta tidak
terealisasikannya ibadah dalam kehidupan manusia.
Disela-sela penjelasan tentang makna ibadah dan cakupan maknanya, maka
menjadi jelas bagi kita akan penyimpangan orang-orang yang menyimpang
dari makna ibadah sesungguhnya. Mereka itu terbagi kepada tiga kelompok:
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Kelompok pertama, mereka yang memahami ibadah secara sempit dan
parsial. Mereka menyangka ibadah itu tidak lebih dari ibadah-ibadah yang
dikenal secara umum saja seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ketika di masjid
mereka beribadah kepada Allah, dan ketika keluar masjid mereka berinteraksi
dengan riba, berzina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, berprilaku
buruk kepada teman-teman sekerja, istri dan anaknya juga tidak menutup
aurat. di dalam masjid dia bersama Allah dari satu sisi, dan di luar masjid dia
bersama Allah dan orang lain dari sisi yang lain. Mereka mau menjalankan
firman Allah,“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa”
(Al-Baqarah: 183), namun tidak mau menjalankan firman Allah, “Hai orangorang yang beriman, diwajibkan atas kamu qish’alahissalam”(Al-Baqarah: 178)
Kelompok kedua, mereka yang memalingkan ibadah kepada selain
Allah. Mereka Beribadah kepada selain Allah, menyembelih kepada selain
Allah, bersumpah dengan selain Allah, dan tawaf juga bukan di Ka’bah dan
disertai pengagungan kepada selain Allah, menyerahkan nazar kepada selain
Allah, minta tolong kepada selain Allah, menyerahkan urusan bukan kepada
selain Allah dan bertawakkal kepada selain Allah. Mereka lebih percaya dan
yakin kepada umat manusia dari pada pencipta langit dan bumi. Bahkan
ada yang berkata, “Apabila Anda mengalami masalah, maka minta tolonglah
kepada pemilik kuburan ini.” Ada juga yang berkata, “Kami percaya dan yakin
bahwa alam semesta mempunyai poros dan pasak-pasak yang mengatur dan
menjalankan alam ini secara natural.”
Kelompok ketiga, mereka yang beribadah kepada Allah dan mengharapkan
ridha-Nya, keikhlasannya tidak perlu diragukan lagi, namun ibadahnya kepada
Allah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Mereka beribadah tidak sesuai dengan sunnah, karena itu ibadahnya akan
tertolak langsung dan tidak diterima oleh Allah. Allah berfirman,
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“Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah
ia mengerjakan amal yang shalih dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun
dalam beribadah kepada Tuhannya.”” (Al-Kahfi: 110)
Dari sini jelas bahwa ibadah manusia kepada Allah dan mengerjakan
kewajibannya tidak dibatasi oleh suatu batasan, tidak pula oleh tujuan. Tidak
ada yang menghalangi dari ibadah dan ketaatan serta mengerjakan semua
perintah Allah kecuali kematian, yaitu meninggalkan dunia yang fana ini. Pada
hakikatnya kematian itu merupakan hal yang berat bagi jiwa manusia dan pada
fitrahnya mereka tidak menginginkannya.
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َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
ﻮن َﻓ َﻘ َﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
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ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ )U T S R Q P O N M L K J
] (\[ ZYXX W Vاﺠﺤﻞ[٩٠:

ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
اِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
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