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Khutbah Pertama
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ind

َ  َو َﻓ ﱠﻀ َﻞ َﺑ ِﻨﻲ آ َد َم َﻋ،اﻟﺨ ْﻠ َﻖ َﻓﺄ ْﺗ َﻘﻦَ َو ْأﺣ َﻜ َﻢ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ ؛ َﺧ َﻠ َﻖ
 أَ ْﺣ َﻤﺪُ ُه،ﲆ َﻛ ِﺜ ْ ٍري ِﻣ ﱠﻤﻦْ َﺧ َﻠ َﻖ َو َﻛ ﱠﺮ َم
َ
َ  َو ْأﺷ ُﻜ ُﺮ ُه َوأ ْﺛﻨَﻲ َﻋ َﻠﻴ ِﻪ َﻋ، َﻳ ِﻠ ْﻴ ُﻖ ِﺑ َﺠﻼﻟِ ِﻪ اﻷ ْﻋ َﻈﻢ،ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َﻧ ُﻪ َﺣ ْﻤﺪاً َﻛ ِﺜ ْرياً َﻃ ﱢﻴﺒﺎً ُﻣﺒﺎَ َرﻛﺎً ِﻓﻴ ِﻪ
ﲆ َﻣﺎ َﺗ َﻔ ﱠﻀ َﻞ
ً َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن َﺳ ﱢﻴﺪَﻧﺎَ َو َﻧ ِﺒ ﱠﻴﻨﺎَ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪا،ﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَ ُﻪ اﻷ َﻋ ﱡﺰ اﻷ ْﻛ َﺮم
ِ َ َ َو ْأﺷ َﻬﺪُ ْأن ﻻَ إﻟَ َﻪ إ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،َوأ ْﻧ َﻌ َﻢ
َ ﺎﻟﴩ ِع
َ ﲆ اﻟﻠﻪ َوﺑﺎَ َر َك َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﻋ
 َﺻ ﱠ،اﳌﻄ ّﻬ ِﺮ َواﻟﺪﱢﻳﻦ اﻷ ْﻗ َﻮم
ْ َﻋ ْﺒﺪُ اﻟﻠ ِﻪ َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ُﻪ اﳌَ ْﺒ ُﻌ ْﻮ ُث ِﺑ ﱠ
ﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ
َ ْ  َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ،َو َﺳ ﱠﻠﻢ
: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ني َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ٍﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ
ﻘﻰ َر ﱠﺑ ُﻪ
ُ َﻓ ُﺄ ْو ِﺻ ُﻴﻜ ْﻢ أ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟﻨ
َ  َﻓ َﻤﻦْ ا ﱠﺗ،ُ َﻓﺎ ﱠﺗ ُﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ َر ِﺣ َﻤ ُﻜﻢ اﻟﻠﻪ،ﱠﺎس َو َﻧ ْﻔ ِﴘ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠﻪ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
(@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4): ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ.ََﻓﺎ َز َو َﺳ َﻌﺪ
[١٠٢:]آل ﻋﻤﺮان
Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

nb

Mungkinkah Anda hidup di dunia ini seorang diri? Coba Anda kembali
mengingat saat-saat Anda merasa kesepian. Anda ingin berbagi rasa dan
mencurahkan perasaan batin, akan tetapi tak seorangpun yang ada disekitar
Anda atau tak seorang pun yang sudi mendengarkannya dari Anda? Sedih,
kecewa dan galau bertambah galau, kira-kira demikianlah perasaan Anda saat
itu.

mi

Keinginan untuk bermasyarakat dan menjalin hubungan sosial
sesama adalah fitrah setiap anak keturunan Adam. Sebagai agama fitrah
Islam membenarkan adanya keinginan ini dan bahkan menjaganya dan
menyempurnakannya.

ww

w.

Suatu hari, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
melintasi gua yang di sekitarnya terdapat mata air dan tumbuh sayur-mayur.
Spontan terbetik di hatinya keinginan untuk menyendiri di gua tersebut,
menjauhi hiruk pikuk kehidupan dunia. Sebelum ia menjalankan keinginan
hatinya, ia menyampaikan rencana tersebut kepada Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam. Mendengar rencana sahabatnya itu, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,

(اﻟﺴ ْﻤ َﺤ ِﺔ )رواه أﺣﻤﺪ واﻟﻄﱪاين
َ ْ إِ ﱢين ﻟَ ْﻢ ُأ ْﺑ َﻌ ْﺚ ِﺑﺎ ْﻟ َﻴ ُﻬﻮ ِد ﱠﻳ ِﺔ َو َﻻ ِﺑﺎﻟﻨ
ﱠﴫا ِﻧ ﱠﻴ ِﺔ َوﻟَ ِﻜﻨﱢﻲ ُﺑ ِﻌ ْﺜ ُﺖ ِﺑﺎ ْﻟ َﺤ ِﻨﻴ ِﻔ ﱠﻴ ِﺔ ﱠ
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“Sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi atau nasrani,
akan tetapi aku diutus untuk mengajarkan agama yang lurus dan mudah.”” (HR.
Ahmad dan At-Thabrani). Subhanallah, rencana menyendiri di dalam gua, jauh
dari kegaduhan dunia dinyatakan bertentangan dengan syariat Rasulullah.
Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

Tidak aneh bila Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan
peringatan kepada umatnya agar senantiasa hidup bermasyarakat, bahu
membahu dan saling melengkapi.

ind

اﻟﺼ َﻼ ُة إِ ﱠﻻ َﻗ ِﺪ ْاﺳﺘ َْﺤ َﻮ َذ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ُﻢ ﱠ
اﻟﺸ ْﻴ َﻄ ُﺎن َﻓ َﻌ َﻠ ْﻴ َﻚ
َﻣﺎ ِﻣﻦْ َﺛـ َﻼ َﺛ ٍﺔ ِﰱ َﻗ ْﺮ َﻳ ٍﺔ َوﻻَ َﺑ ْﺪ ٍو ﻻَ ُﺗ َﻘﺎ ُم ِﻓﻴ ِﻬ ُﻢ ﱠ
ﺎﺻ َﻴ َﺔ
ِ ِﺑﺎ ْﻟ َﺠ َام َﻋ ِﺔ َﻓﺈِ ﱠمنَﺎ َﻳ ْﺄ ُﻛ ُﻞ اﻟ ﱢﺬ ْﺋ ُﺐ ا ْﻟ َﻘ

“Tidaklah ada tiga orang di suatu desa atau perkampungan, tidak ditegakkan
shalat berjamaah di tengah-tengah mereka, melainkan syetan benar-benar telah
menguasai mereka. Karena itu, hendaknya engkau senantiasa bergabung dengan
al jamaah (mayoritas umat Islam), karena biasanya serigala itu memangsa hewan
yang menyendiri.” (Riwayat Abu Dawud dan An Nasai)

ar

Lebih jauh dari itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menjadikan
keberhasilan Anda dalam bergaul dan bermasyarakat sebagai standar mutu
keimanan dan keislaman Anda,

nb

ﱠﺎس َو َﻻ َﻳ ْﺼ ِ ُﱪ
َ ﱠﺎس َو َﻳ ْﺼ ِ ُﱪ َﻋ َﲆ أَ َذاﻫُ ْﻢ أَ ْﻋ َﻈ ُﻢ أَ ْﺟ ًﺮا ِﻣﻦْ ا ﱠﻟ ِﺬي َﻻ ُﻳ َﺨﺎﻟِ ُﻂ اﻟﻨ
َ )ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻦُ ا ﱠﻟ ِﺬي ُﻳ َﺨﺎﻟِ ُﻂ اﻟﻨ
َﻋ َﲆ أَ َذاﻫُ ْﻢ(رواه أﺣﻤﺪ وﻏريه وﺣﺴﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ

mi

“Orang beriman yang berhasil dalam bergaul dengan masyarakat, dan ia tabah
menghadapi gangguan mereka, mendapatkan pahala lebih besar dibanding orang
beriman yang tidak bergaul dengan mesyarakat dan tidak tabah menghadapi
gangguan mereka.”” (HR. Ahmad dan lainnya, dinyatakan hasan oleh Ibnu Hajar)

w.

Betapa bahagianya Anda bila berhasil menemukan sahabat yang baik,
berguna untuk Anda dan tabah menghadapi kekurangan Anda. Sebaliknya,
betapa bahagianya sahabat Anda bila mereka menemukan Anda adalah
sahabat yang selalu mendatangkan kebaikan untuk mereka dan tabah
menghadapi kekhilafan mereka. Tentu Anda mendambakan untuk bisa
menjalin persahabatan semacam ini.

ww

Hadirin jamaah shalat Jum’at yang berbahagia!
Persahabatan telah terbukti memiliki peranan yang begitu besar dalam
menentukan masa depan dan perjalanan hidup Anda. Betapa banyak orang
yang beruntung menggapai rahmat Allah di dunia dan akhirat karena sentuhan
lembut sahabat-sahabatnya yang tulus. Sebaliknya, betapa banyak orang
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yang sengsara dan celaka akibat dari pengaruh dan ulah sahabat buruknya.
Selanjutnya, sebagai seorang yang berakal sehat dan berjiwa luhur, Anda pasti
bisa menilai, kepada siapa Anda menjatuhkan pilihan.

Islam mengajarkan agar Anda waspada dalam menjalin persahabatan
dengan orang lain. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

(ﻳﻦ َﺧ ِﻠﻴ ِﻠ ِﻪ َﻓ ْﻠ َﻴﻨ ُْﻈ ْﺮ أَ َﺣﺪُ ُﻛ ْﻢ َﻣﻦْ ُﻳ َﺨﺎﻟِ ُﻞ
ِ )اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َﻋ َﲆ ِد

“Setiap orang biasanya mengikuti agama sahabat karibnya. Karena itu hendaknya
engkau memperhatikan siapa yang hendak engkau jadikan sahabat karib.”
(Riwayat Abu Dawud, At Tirmizy dan lainnya)

ind

Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

Persahabatan yang diinginkan dalam Islam bukan hanya persahabatan
sesaat dan atas dasar manfaat sesaat pula. Persahabatan yang diinginkan dalam
Islam ialah persahabatan yang kekal abadi, bukan hanya di dunia, akan tetapi
kekal. Tiada terputus oleh sesuatu, sampai ajal menjemput dan memisahkan.

ar

o n m k j i h g f e d c b a)
ُّ
ُ ]اﻟﺰ
[۶٧-۶۶:ﺧﺮف
(s r q p

nb

“Adakah yang mereka nantikan selain hari Kiamat, yang datang dengan tiba-tiba,
sedangkan mereka tidak menyadarinya. Para sahabat kala itu sebagian mereka
menjadi musuh bagi sebagian lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa.” (AzZukhruf: 66-67)

mi

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, “Maksudnya, setiap persahabatan yang
berasaskan kepentingan selain mencari keridhaan Allah, niscaya pada hari kiamat
akan berbalik menjadi permusuhan. Berbeda dengan persabatan yang dilandasi
atas kesamaan mencari ridha Allah ‘Azza wa Jalla. Persahabatan ini kekal abadi
bersama kekelan Ilahi.”” (Tafsir Ibnu Katsir 4/162) Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam berpesan,

w.

(ﺎﺣ ْﺐ إِ ﱠﻻ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َوﻻَ َﻳ ْﺄ ُﻛ ْﻞ َﻃ َﻌﺎ َﻣ َﻚ إِ ﱠﻻ َﺗ ِﻘ ﱞﻰ)رواه أﺑﻮداود واﻟﱰﻣﺬي
ِ ﻻَ ُﺗ َﺼ

“Janganlah engkau bersahabat kecuali dengan orang yang beriman dan jangan
pula ada yang memakan hidanganmu melainkan orang yang bertakwa.” (Riwayat
Abu Dawud dan At Tirmizi)

ww

Al-Munawi menyatakan, “Duduk sambil menyantap hidangan
membangkitkan kedekatan, dan menjadi awal dari pergaulan. Bahkan hal itu
merupakan tali perekat terkuat bagi setiap pergaulan. Padahal tidak diragukan
bahwa berinteraksi dengan orang yang tidak bertakwa dapat mengikis keimanan,
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dan menjerumuskan Anda ke dalam limbah kebingungan dan perbuatan haram.
Interaksi dengan mereka sarat dengan berbagai kerugian, bisa berupa hanyut
dalam ulah, atau toleransi dengan kemungkaran mereka. Andaipun ia selamat dari
itu semua, sangat dimungkinkan orang lain akan terperdaya oleh persahabatnnya
itu.”” (Faidhul Qadir,
r 6/404)
Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

Persahabatan yang dibangun atas asas keikhlasan dan jauh dari asas
manfaat, pastilah indah dan langgeng, walau berbagai bagai dan cobaan
menerpa.

ind

َ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
ني ِﰱ َﺗ َﻮاد ِﱢﻫ ْﻢ َو َﺗ َﺮ ُاﺣ ِﻤ ِﻬ ْﻢ َو َﺗ َﻌ ُﺎﻃ ِﻔ ِﻬ ْﻢ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ْﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ إِ َذا ْاﺷﺘ ََىك ِﻣ ْﻨ ُﻪ ُﻋ ْﻀ ٌﻮ َﺗﺪَا َﻋﻰ ﻟَ ُﻪ َﺳﺎ ِﺋ ُﺮ
(ﺎﻟﺴ َﻬ ِﺮ َوا ْﻟ ُﺤ ﱠﻤﻰ ) َر ْوا ُه ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ
ا ْﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ ِﺑ ﱠ

“Persahabatan orang-orang yang beriman, kasih, sayang dan solidaritas di antara
mereka bak satu tubuh, bila ada satu anggota tubuh yang menderita sakit, niscaya
seluruh tubuh turut merasakan susah tidur dan demam.”” (HR. Muslim)

ar

Keharmonisan yang mendatangkan kedamaian dan kebagiaan hidup di
dunia dan akhirat.

nb

َ َﺛـ َﻼ ٌث َﻣﻦْ ُﻛﻦﱠ ِﻓﻴ ِﻪ َو َﺟ َﺪ َﺣ َﻼ َو َة اﻹِ َمي ِﺎن أَ ْن َﻳ ُﻜ
 َوأَ ْن ُﻳ ِﺤ ﱠﺐ،ﻮن اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو َر ُﺳﻮ ُﻟ ُﻪ أَ َﺣ ﱠﺐ إِﻟَ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ﱠام ِﺳ َﻮاﻫُ َام
( َوأَ ْن َﻳ ْﻜ َﺮ َه أَ ْن َﻳ ُﻌﻮ َد ِﰱ ا ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َﻛ َام َﻳ ْﻜ َﺮ ُه أَ ْن ُﻳ ْﻘ َﺬ َف ِﰱ اﻟﻨﱠﺎ ِر) ُﻣ ﱠﺘ ِﻔ ُﻖ َﻋ َﻠﻴﻪ،ا ْﻟ َﻤ ْﺮ َء ﻻَ ُﻳ ِﺤ ﱡﺒ ُﻪ إِ ﱠﻻ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ

mi

“Tiga hal yang bila ketiganya ada pada diri seseorang, niscaya ia dapat merasakan
betapa manisnya iman, Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai dibanding yang lain.
Ia mencintai orang lain, bukan lain kecuali karena mencari kridhaan Allah. dan ia
benci untuk kembali kepada kekufuran, bak kebenciannya bila hendak diceburkan
ke dalam kobaran api.”” (HR. Bukhari dan Muslim)
Persahabatan yang tulus tidak dicampuri oleh faktor lain, baik nasab, ras,
bahasa atau lainnya. Hanya ada satu pemersatu, yaitu iman dan takwa. Semakin
besar iman dan ketakwaan seseorang, semakin erat tali perajut persahabatan
Anda dengannya.

w.

[۵۵:( ]اﻤﻟﺎﺋﺪةÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶)

“Sesungguhnya pembelamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman
yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat.”” (Al-Maidah: 55)

ww

Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

Tepat dalam memilih sahabat, pasti beruntung. Sebaliknya, salah
menjatuhkan pilihan, pasti buntung. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
menggambarkan fakta ini dengan bersabda,
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ﺎﺣ ِﺐ
ﻴﺲ ﱠ
ِ  ﻻَ َﻳ ْﻌ َﺪ ُﻣ َﻚ ِﻣﻦْ َﺻ، َو ِﻛ ِري ا ْﻟ َﺤﺪﱠا ِد،ﺎﺣ ِﺐ ا ْﻟ ِﻤ ْﺴ ِﻚ
ِ اﻟﺴ ْﻮ ِء َﻛ َﻤ َﺜ ِﻞ َﺻ
ِ اﻟﺼﺎﻟِ ِﺢ َوا ْﻟ َﺠ ِﻠ
ِ َﻣ َﺜ ُﻞ ا ْﻟ َﺠ ِﻠ
ﻴﺲ ﱠ
ﻳﺤﺎ َﺧ ِﺒﻴ َﺜ ًﺔ
ً  َو ِﻛ ُري ا ْﻟ َﺤﺪﱠا ِد ُﻳ ْﺤ ِﺮ ُق َﺑ َﺪ َﻧ َﻚ أ ْو َﺛ ْﻮ َﺑ َﻚ أ ْو َﺗ ِﺠﺪُ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ِر،ُﻳﺤﻪ
َ  أ ْو َﺗ ِﺠﺪُ ِر،ا ْﻟ ِﻤ ْﺴ ِﻚ إِ ﱠﻣﺎ َﺗ ْﺸ َ ِﱰﻳ ِﻪ
() ُﻣ ﱠﺘ ِﻔ ُﻖ َﻋ َﻠﻴﻪ
“Gambaran sahabat baik dan sahabat buruk bak pedagang minyak wangi dan
pandai besi. Dari pedagang minyak wangi, engkau pasti mendapatkan satu dari
dua hal, engkau membeli atau paling kurang mencium semerbak harumnya.
Sedangkan pandai besi, maka engkau pasti merasakan satu dari dua hal:
bajumu terbakar karenanya atau paling kurang engkau mencium bau asapnya.”
(Muttafaqun Alaih)

ind

Sahabat buruk benar-benar berbuntut panjang, bukan hanya menyusahkan
Anda di dunia, tapi hingga di akhirat andapun masih harus menelan pil
penyesalan.

ar

w v u t s r q p o n m l k j i h g)
(§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  { | } ~ ﮯz y x
[۲٩-۲٧:]اﻟﻔﺮﻗﺎن

nb

“Dan pada hari orang yang berbuat kelaliman menggigit kedua tangannya
(menyesal) sambil berkata: duhai dahulu aku bersahabat dengan Rasulullah
(utusan Allah) Duhai dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karib.
Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. dan
sungguh syetan itu telah banyak menyesatkan umat manusia dari kebenaran.”
(Al-Furqan: 27-29)

mi

Saudaraku, bagaimana batin Anda tatkala menyadari bahwa berbagai
kerugian dan kesengsaraan yang diderita ternyata datangnya dari sahabat
Anda? Berbagai kegagalan demi kegagalan ternyata biangnya adalah sahabat
Anda, yang selama ini Anda cintai dan hormati?

ww

w.

 أَ ُﻗ ْﻮ ُل،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، َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ،َﻣﺎ َﺗ ْﺴ َﻤ ُﻌ ْﻮ َن
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اﻟﻌ َﺼﺎة ِر ْد ًﻋﺎ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ْﻳﻦَ َو َﺻ َﻼ ًﺣﺎ ﻟِ ْﻠ َﺨ ْﻠ ِﻖ ْأﺟ َﻤ ِﻌ ْني َو َﻛ ﱠﻔﺎ َر ًة ﻟِ ﱠ
َ َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي
ﻠﻄﺎ ِﻏ ْني
ُ ﴍعَ ُﻋ ُﻘ ْﻮ َﺑ َﺔ
َ
 َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه،اﻟﺤﻖﱡ ا ُﳌ ِﺒ ْني
َ ﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَ ُﻪ اﳌـ ُ ْﻠ ُﻚ
ِ َ َ َو ْأﺷ َﻬﺪُ ْأن ﻻَ إﻟَ َﻪ إ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ا ُﳌ ْﻌ َﺘ ِﺪ ْﻳﻦ
َ ﲆ اﻟﻠﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﻋ
ني َﺻ ﱠ
َ ْ ني َوﻗﺎَ ِﺋﺪُ ا ُﳌ ْﺼ ِﻠ ِﺤ
َ ْ َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟ ُﻪ أ ْﻓ َﻀ ُﻞ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻴ
أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ٍﺎن
ْ ﲆ آﻟِ ِﻪ َو
:َ أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ. إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﺗ ْﺴ ِﻠ ْﻴ ًام
Hadirin jamaah shalat Jum’at yang mulia!

ind

Perhatian dan kedudukan sahabat baik dalam syariat Islam begitu tinggi,
maka wajar bila Anda bertanya, sebesar apakah keberuntungan saya bila
memiliki sahabat baik?

Dari mencermati teks-teks di atas, Anda bisa menarik beberapa keuntungan
bersahabat dengan orang baik:
1. Mendapat Naungan Allah di Hari Kiamat

ar

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

ُ )إِ ﱠن اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳ ُﻘ
َ ﻮل َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ أَ ْﻳﻦَ ا ْﻟ ُﻤﺘ ََﺤﺎ ﱡﺑ
(ﻮن ِﺑ َﺠ َﻼ ِﱃ ا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم ُأ ِﻇ ﱡﻠ ُﻬ ْﻢ ِﰱ ِﻇ ﱢﲆ َﻳ ْﻮ َم ﻻَ ِﻇ ﱠﻞ إِ ﱠﻻ ِﻇ ﱢﲆ
() َر ْوا ُه ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ

nb

“Sesungguhnya Allah, kelak pada hari kiamat berfirman, Dimanakah
orang-orang yang saling mencintai berdasarkan keagungan-Ku. Pada hari ini
Aku menaungi mereka di bawah naungan-Ku, pada hari yang tiada naungan
selain naungan-Ku.” (HR. Muslim)

mi

Betapa beruntungnya Anda bila berhasil menemukan sahabat baik
semacan ini! Persahabatan yang dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada
Allah. di dunia menguntungkan dan di akhirat menghantarkan Anda kepada
naungan Allah di alam mahsyar dan ke pintu surga.

w.

2. Kejayaan di Dunia Menjadi Milik Anda.
Mungkin Anda telah mencoba berbagai teori dan kiat untuk sukses, akan
tetapi Anda belum beruntung? Tapi pernahkah Anda mencoba kiat sukses yang
satu ini? Simaklah janji Allah Ta’ala kepada hamba-Nya berikut ini,

ww

[۵۶: ( ]اﻤﻟﺎﺋﺪةÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å)

“Barangsiapa yang cinta dan loyal kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang
beriman, maka sesungguhnya kelompok Allah-lah yang berjaya.” (Al-Maidah 56)
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3. Mengalir Beraneka Keuntungan
Sahabat baik senantiasa menguntungkan, sehingga digambarkan bak
penjual minyak wangi yang selalu menyenangkan Anda, dengan hadiahnya,
atau paling kurang mencium aroma harumnya. Jiwa patriotik Anda dalam
mengarungi perjuangan hidup bangkit dan berkobar. Sentuhan petuah dan
nasihatnya menyelamatkan Anda dari kesalahan dan kesesatan. Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

َ  َﻳﺎ َر ُﺳ:ﺎك َﻇﺎﻟِ ًام أَ ْو َﻣ ْﻈ ُﻠﻮ ًﻣﺎ( َﻓ َﻘ َﺎل َر ُﺟ ٌﻞ
َ ﴫ أَ َﺧ
 أَ َﻓ َﺮأَ ْﻳ َﺖ إِ َذا َﻛ َﺎن،ﴫ ُه إِ َذا َﻛ َﺎن َﻣ ْﻈ ُﻠﻮ ًﻣﺎ
ُ ُ  أَ ْﻧ،ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ ُ )ا ْﻧ
 ) َﺗ ْﺤ ُﺠ ُﺰ ُه أَ ْو َ ْمتﻨ َُﻌ ُﻪ ِﻣﻦَ ﱡ:ﴫهُ؟ َﻗ َﺎل
ﴫهُ( ُﻣ ﱠﺘ ِﻔ ُﻖ َﻋ َﻠﻴﻪ
ُ ْ  َﻓﺈِ ﱠن َذﻟِ َﻚ َﻧ،اﻟﻈ ْﻠ ِﻢ
ُ ُ َﻇﺎﻟِ ًام َﻛ ْﻴ َﻒ أَ ْﻧ

ind

“Tolonglah saudaramu, ketika ia berbuat lalim atau ketika didzalimi. Salah
seorang sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, wajar bila aku menolongnya ketika
sedang didzalimi, akan tetapi ketika ia sedang berbuat kelaliman, bagaimana
mungkin aku menolongnya? Rasulullah menjawab, “Engkau menghalanginya
atau mencegahnya dari perbuatan lalim, karena dengan itu sejatinya engkau
telah menolongnya.” (Muttafaqun ‘alaih)

ar

4. Doa baiknya Senantiasa Menyertai Anda.

nb

Sepanjang apapun umur Anda, suatu saat ajal pasti menjemput. Amalan
kebajikan terputus, dan Anda harus menanggung balasan atas amalan, di alam
kubur hingga hari kiamat. Betapa bahagianya diri Anda bila ternyata sahabat
Anda senantiasa mengalirkan pahala dan memanjatkan doa-doa kebaikan
untuk Anda. Raga Anda telah terpisah dengannya, namun kasih sayang hatinya
terus memancarkan sinarnya. Dari hatinya yang tulus mengalir doa, memintakan
ketetapan dan ampunan untuk Anda. Lisan mereka senantiasa mengucapkan,

mi

) َر ﱠﺑﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِﻹِ ْﺧ َﻮا ِﻧﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ َﺳ َﺒ ُﻘﻮ َﻧﺎ ِﺑ ْﺎﻹِ َمي ِﺎن َو َﻻ َﺗ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِﰲ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ ِﻏ ٍّﻼ ﱢﻟـ ﱠﻠ ِﺬﻳﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َر ﱠﺑﻨَﺎ إِ ﱠﻧ َﻚ
ٌ َر ُؤ
(وف ﱠر ِﺣ ٌﻴﻢ

w.

“Duhai Tuhan kami! Ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah
mendahului kami dengan keimanan, dan jangan Engkau biarkan di hati kami
terpendam kedengkian kepada orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami
sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”

ww

Adapun sahabat yang buruk, hanya kesialan belaka yang menimpa kita, sial
di dunia dan tersiksa di akhirat. Pada saat paman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam Abu Thalib, sedang menghadapi sakaratul maut, di sisinya duduk Abu
Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah, dua tokoh kafir Quraisy. Menyaksikan
pamannya yang sesaat lagi menemui ajalnya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam berusaha memanfaat kesempatan terakhir.
243

www.minbarindo.com

Beliau berkata kepada pamannya,

o.c
om

( َﻛ ِﻠ َﻤ ًﺔ ُأ َﺣ ﱡﺎج ﻟَ َﻚ ِﺑ َﻬﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ُ) أَ ْى َﻋ ﱢﻢ ُﻗ ْﻞ ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠﻪ

“Duhai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu ucapan yang dengannya
aku dapat memberi pembelaan untukmu di hadapan Allah.”” Serasa tidak mau
ketinggalan, kedua tokoh kafir Quraisy di atas balik mengobarkan fanatik
golongan pada diri Abu Thalib. Mereka berkata kepadanya:,“wahai Abu Thalib,
apakah engkau telah membenci agama Abdul Mutthalib, ayahmu sendiri?”” Mereka
berdua terus mengobarkan jiwa fanatik pada Abu Thalib, hingga akhirnya ia
meregang nyawa dalam kekafiran. (HR. Bukhari)
Jamaah shalat Jum’at yang mulia.

ind

Ketahuilah bahwa masing-masing Anda di dunia mengemban tugas suci
dari Allah sebagai pemimpin.

ٌ ﱠﺎس َر ٍاع وَﻫْ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺌ
ٌ ) ُﻛ ﱡﻠ ُﻜ ْﻢ َر ٍاع َﻓ َﻤ ْﺴ ُﺌ
 َواﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َر ٍاع،ﻮل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ِ  َﻓﺎﻷَ ِﻣ ُري ا ﱠﻟ ِﺬى َﻋ َﲆ اﻟﻨ،ﻮل ﻋَﻦْ َر ِﻋ ﱠﻴ ِﺘ ِﻪ
ٌ َﻋ َﲆ أَﻫْ ِﻞ َﺑ ْﻴ ِﺘ ِﻪ وَﻫْ َﻮ َﻣ ْﺴ ُﺌ
( َوا ْﻟ َﻤ ْﺮأَ ُة َرا ِﻋ َﻴ ٌﺔ َﻋ َﲆ َﺑ ْﻴ ِﺖ َﺑ ْﻌ ِﻠ َﻬﺎ َو َوﻟَ ِﺪ ِه وَﻫْ َﻰ َﻣ ْﺴ ُﺌﻮﻟَ ٌﺔ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ،ﻮل َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ

nb

ar

“Seluruh kalian adalah pemimpin, dan pasti dimintai pertanggungjawaban
tentang rakyatnya. Penguasa rakyat adalah pemimpin dan pasti dimintai
pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang ayah adalah pemimpin
atas angota keluarganya, dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang
rakyatnya. dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suami dan anak-anaknya,
dan ia pasti dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya.” (Muttafaqun
‘alaih)

mi

Sudahkah Anda menjalankan kepemimpinan ini dengan baik? Tahukah
Anda tentang apa yang dilakukan oleh istri, putra dan putri Anda? Sudahkah
Anda mengetauhi, kemana mereka pergi, untuk apa dan dengan siapa?
Akankah Anda menanti petaka yang menimpa buah hati Anda, untuk mulai
memberikan pengarahan kepada mereka? Bila demikian sikap Anda, maka
hanya air liur penyesalan yang Anda rasakan esok hari.

w.

[٤۶:]ﻓ ِّﺼ َﻠﺖ
ُ ( í ì ë ê é èç æ å äã â á à)

“Barangsiapa mengerjakan amal kebajikan, maka pahalanya hanya untuknya
sendiri. dan sebaliknya, orang yang berbuat kejahatan, maka dosanya menjadi
tanggungan dirinya sendiri. dan tidaklah Allah menzhalimi hamba-Nya.”” (Fusshilat

ww

46)
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]اﻷﺣﺰاب[۵۶:

ar

ind

ﲆ آلِ َﺑ ْﻴ ِﺘ ِﻪ ﱠ
دق اﻷ ِﻣ ْنيَ ،و َﻋ َ
اﻟﻄ ﱢﻴ ِﺒ ْ َ
ني
اﻟﺼﺎِ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ وﺳﻠﻢ َو َﺑﺎرك َﻋ َﲆ َﻋ ْﺒ ِﺪ َك َو َر ُﺳ ْﻮﻟِ َﻚ ُﻣ َﺤﻤ ٍﺪ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ ﱠ
ﱠ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ ْأﺟ َﻤ ِﻌ ْنيَ ،و َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ،
اﻟﻄ ِﺎﻫﺮ ْﻳﻦَ َ ،و ُﺧ َﻠ َﻔﺎ ِﺋ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪ ْﻳﻦ َ .و َﺳﺎ ِﺋﺮ ﱠ
َو َﻋﻨﱠﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﻔ ْﻀ ِﻠ َﻚ َو َر ْﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ َﻳﺎ أ ْر َﺣ َﻢ اﻟ ﱠﺮ ِاﺣ ِﻤ ْني.
ﴩ ِﻛ ْنيََ ،و ْاﺣ ِﻤﻲ ﺣ ْﻮ َز َة اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ َو ْاﺟ َﻌ ْﻞ َﺑﻠﺪﻧﺎَ ﻫَ َﺬا أ ِﻣﻨﺎً
اﻹﺳ َﻼ َم َوا ُﳌ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْنيََ ،وأ ِذل ﱢ ْ
اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ أ ِﻋﺰ ْ
اﻟﴩ َك َوا ُﳌ ْ ِ
ُﻣ ْﻄ َﻤ ِﺌﻨًﺎ ﻳﺄﻣﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفَ ،وﻳﻨ َﻬﻰ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜﺮ.
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أﺑﺮم ﻟِ َﻬ ِﺬ ِه اﻷ ﱠﻣﺔ أ ْﻣ َﺮ ُر ْﺷ ٍﺪ ُﻳ ِﻌ ﱡﺰ ِﻓ ْﻴ ِﻪ أﻫْ ﻞ َﻃﺎ َﻋ ِﺘ َﻚ َوﻳ ِﺬل ِﻓ ْﻴ ِﻪ أﻫْ ﻞ َﻣ ْﻌ ِﺼ ﱠﻴ ِﺘﻚ وﻳﺄﻣﺮ ِﻓ ْﻴ ِﻪ
أﺻ ِﻠﺢ ُوﻻَ َﺗ ُﻬ ْﻢ ،اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ
اﳌﺴ ِﻠ ِﻤني .اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮوفَ ،وﻳﻨ َﻬﻰ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜﺮ .اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
أﺻ ِﻠ ْﺢ ْأﺣ َﻮ َال ْ
أﺻ ِﻠ ْﺢ َذ َرا ِر ْﻳ ِﻬﻢ  .اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺗﻮﻟﻬﻢ
أﺻ ِﻠ ْﺢ ِﻧ َﺴﺎ ِﺋ ِﻬﻢ ،اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
أﺻ ِﻠ ْﺢ َﺷ َﺒﺎ ِﺑ ِﻬﻢ ،اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
أﺻ ِﻠ ْﺢ ُﻋ َﻠ َام ِﺋ ِﻬﻢ ،اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
ْ
اب اﻟﻨﱠﺎر
ِﰲ ُﻛ ﱢﻞ أ ُﻣ ْﻮ ِر ِﻫﻢ َ .ر ﱠﺑﻨَﺎ اَ ِﺗﻨَﺎ ِﰱ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َو ِﰱ اﻷَ ِﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َو ِﻗﻨَﺎ َﻋ َﺬ َ
ﻟﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ َر ﱢب اْﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ ْ َ
ُﺳ ْﺒ َﺤ َﺎن َر ﱢﺑ َﻚ َر ﱢب اْﻟ ِﻌ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠام َﻳ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳ َﻼ ٌم َﻋ َﲆ اْ ُﳌ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْ َ
ني
ني َواْ َ
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