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Hindari Prasangka Buruk

Khutbah Pertama
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ُ ُ ْإِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟﻠﻪ ُﻧ َﺤ ﱢﻤﺪُ ُه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ُه َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ
، ﺎت أَ ُﻋ ﱠامﻟَﻨَﺎ
ِ ﴍو ِر أَ َﻧ ْﻔ ُﺴﻨَﺎ َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ
َ ﴍ
ﻳﻚ
ِ َ  أَ ُﺷ ْﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ، ِﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَ ُﻪ َو ِﻣﻦْ ُﻳ َﻀ ﱢﻠ ُﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدي ﻟَ ُﻪ
> = < ; : 9 8 7 6 5 4) .ُﻟَ ُﻪ َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪَا َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَﻪ
.[١٠٢:? @( ]آل ﻋﻤﺮان
َ ﱠﺎس اِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ ا ﱠﻟ ِﺬي ﺧﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻦْ َﻧ ْﻔ ُﺲ واﺣ َﺪ ًة َو
ﺧﻠﻖ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َز ْو َﺟ َﻬﺎ َو َﺑ ﱠﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َام ُر ﱠﺟ َﺎﻻ
َ ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﻨ
َ َﻛ ِﺜ َريا َو َﻧ ﱠﺴﺎ َء َواِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي ُﺗ َﺴﺎ َء ُﻟ
 ﻳﺄﻳﻬﺎ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا. ﻮن ِﺑ ِﻪ واﻷرﺣﺎم إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻛ َﺎن َﻋ َﻠ ُﻴﻜ ْﻢ َرﻗﻴ َﺒﺎ
اِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ َو َﻗ ﱠﻮ ُﻟﻮا َﻗ ﱠﻮ َﻻ َﺳ ِﺪﻳﺪَا ُﻳ ْﺼ ِﻠ ُﺢ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَ ُﻋ ﱠامﻟَ ُﻜ ْﻢ َو َﻳ ْﻐ َﻔ ُﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُذ ُﻧﻮ َﺑ ُﻜ ْﻢ َو ِﻣﻦْ ُﻳ ِﻄ ْﻊ اﻟ ﱠﻠ َﻪ َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ
َ َ أَ َﻻ َﻓﺈِ ﱠن أ. َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز َﻓ ﱠﻮ َزا َﻋ ِﻈ َﻴام
َﺎب اﻟﻠ ِﻪ َو َﺧ ﱢ َري ا ْﻟ َﻬﺪْي ﻫَ ﺪﱠي ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ ﺻﺪق ا ْﻟ َﺤ
َ ﺪﻳﺚ › ِﻛﺘ
َﻋ َﻠﻴﻪ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َو َ ﱠ
.ﴍ اﻷﻣﻮر ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ِﺗ َﻬﺎ َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ًﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ﻳﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ َو ِﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ِ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻓ ْﺼ ِﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻲ ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
.  أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ.ﱢﻳﻦ
ِ اﻟﺪ
ُ َﻗ
0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !):ﺎل اﻟﻠ ِﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ

mi
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[١۲:]اﺤﻟ ُﺠﺮات
ُ (D
Jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala ….

w.

Puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dialah
satu-satu-Nya Dzat yang berhak menerima segala pujian dan ungkapan syukur.
Karunia dan rahmat-Nya telah banyak kita nikmati, hidayah dan inayah-Nya
telah banyak kita rasakan. Kesyukuran hakiki hanya dapat diwujudkan dalam
bentuk kesiapan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua
larangan-Nya. Tanpa itu maka kita termasuk orang-orang yang ingkar nikmat.

ww

Salam dan shalawat kita sampaikan dan kirimkan kepada Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam di
waktu siang dan malam, di kala sempit dan lapang. Dia mendakwahkan Islam
tanpa mengenal ruang dan waktu. Dia telah menunaikan amanah, memberikan
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nasihat kepada umat, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan
sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya. Hingga ia meninggalkan umat ini
dalam keadaan telah tercerahkan dengan nur hidayah, dan cahaya taufik dari
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidaklah seseorang meniti jalan lain melainkan ia
akan menjadi sesat di dunia dan binasa di akhirat.

ind

Membangun komunikasi dan menjalin hubungan dengan orang lain
menjadi keharusan dalam kehidupan seorang di dunia ini. Terlebih lagi bagi
seorang Muslim yang berprofesi sebagai duta dan dai kepada agama Allah
Subhanahu wa Ta’ala tentu ia harus membangun komunikasi dengan orang
lain. Namun perlu disadari bahwa membangun hubungan yang sinergi dan
harmonis tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Memerlukan
ketulusan niat, kelapangan dada, dan fleksibiltas yang tinggi. Hubungan
harmonis mengharuskan seseorang membersihkan hatinya dari semua
penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad dan lainnya. Wajah yang
berseri, senyuman yang tulus dan sikap pemaaf sangat berperan besar dalam
mengharmoniskan hubungan antar sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta’ala.

nb

ar

Prasangka buruk terhadap sesama termasuk batu sandungan yang
besar dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Ia seharusnya
tidak diberi ruang sekecil apapun dalam hati setiap pribadi Muslim. Sebab
kemunculannya tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali perselisihan dan
pertengkaran yang tak berujung.
Jamaah Jum’at yang berbahagia ….

ww

w.

mi

Seorang yang memperhatikan dan merenungi realita hubungan dan
komunikasi antar sesama kaum Muslimin dewasa ini, pasti akan merasa
bersedih dan prihatin karena hubungan komunikasi yang telah terputus dan tali
persaudaraan pun telah tercerai-berai. Seluruhnya disebabkan oleh kumpulan
prasangka, keraguan, kekhawatiran dan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar.
Berapa banyak majelis-majelis ilmu atau pertemuan-pertemuan yang berubah
menjadi majelis ghibah, materi kajiannya berpusat pada fulan mengatakan
ini, berbuat ini... Fulan melakukan itu… Semuanya hanya didasarkan pada
prasangka belaka. Sebagai bukti, ketika sang penceramah ditanya tentang
keotentikan informasi yang disampaikannya, jawabannya selalu mengatakan,
“oh iya nanti saya coba mencari informasi lebih jauh.” Atau dikatakan, “Oh iya
nanti saya cek kembali kebenaran informasinya.”
Bermula dari prasangka buruk, lalu berkembang menjadi tuduhan dusta,
dilanjutkan dengan upaya mencari-cari kesalahan orang lain, berakhir dengan
ghibah, ditutup dengan hujatan, cercaan dan makian. Allahu Al-musta’an, berapa
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banyak terminAl-terminal dosa yang diciptakan oleh prasangka buruk. Hasil
yang dipetik dari prasangka buruk berupa pola komunikasi yang terbangun
di atas pondasi kedustaan, serang menyerang tudingan, redupnya rasa saling
percaya antar sesama, kebencian, permusuhan dan saling memboikot menjadi
hal yang lumrah dan biasa. Padahal kesemuanya itu menjadi faktor-faktor yang
melemahkan kaum Muslimin dan menghilangkan wibawa mereka di hadapan
umat-umat lain. Tidak heran jika Allah Subhanahu wa Ta’ala mengharamkan
berprasangka buruk terhadap orang lain dan menggolongkannya sebagai
perbuatan dosa. Friman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

ind

4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !)
[١۲:]اﺤﻟ ُﺠﺮات
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“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan),
karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan
orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara
kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah
kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Al-Hujuraat: 12)

nb

Ayat di atas berisi seruan bagi kaum Muslimin untuk saling menjaga harga
diri mereka, dan tidak memberikan peluang sedikit pun bagi prasangka buruk
bercokol dalam hati. Seorang mukmin tidak pantas merobek-robek harga diri
dan kehormatan orang lain hanya karena sebuah prasangka atau isu yang
beredar. Diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dalam kitab AlMushannaff nya menyebutkan etika standar yang wajib disadari oleh setiap
Muslim agar tercipta sebuah masyarakat yang harmonis. Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,

mi

 َﻓﺈِ ﱠن ﱠ، اﻟﻈﻦﱠ
إِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ َو ﱠ
 َو َﻻ،  َو َﻻ َﺗ َﺤ َﺎﺳﺪُ وا،  َو َﻻ َﺗ َﺠ ﱠﺴ ُﺴﻮا،  َو َﻻ َﺗ َﺤ ﱠﺴ ُﺴﻮا، ﺪﻳﺚ
ِ ﻛﺬب ا ْﻟ َﺤ
َ َاﻟﻈﻦﱠ أ
 َو َﻛ ﱠﻮ ُﻧﻮا ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إﺧﻮاﻧﺎ،  َو َﻻ َﺗ َﺒﺎ َﻏ ُﻀﻮا، ُﺗﺪَا ِﺑ ُﺮوا

w.

“Hindarilah oleh kalian prasangka buruk, sebab ia termasuk kedustaan besar,
janganlah kalian saling menyindir, saling mencari-cari kesalahan, saling
memendam rasa dendam, saling berselisih, dan saling bertengkar, namun jadilah
kalian orang-orang yang bersaudara.”

ww

Sekali lagi, prasangka buruk tidak akan memberikan sesuatu yang positif
walau sekecil apapun. Bahkan sebaliknya memicu lahirnya sikap permusuhan,
perselisihan, memutuskan hubungan yang baik, meretakkan ikatan
kekeluargaan, dan menghancurkan solidaritas dan persaudaraan sesama kaum
Muslimin.
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Orang-orang yang mengikhlaskan dirinya menjadi korban prasangka
buruk senantiasa akan terjerembab ke dalam perbuatan dosa yang tak terbatas.
Sebab satu perbuatan dosa akan mengundang dan memaksa pelakunya untuk
melakukan perbuatan dosa yang lain, hukuman akhiratnya pun akan semakin
berat. Coba kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini,

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â)
á àßÞÝÜÛ ÚÙØ× ÖÕÔÓ Ò
)( '&%$#"! éèçæåäãâ
[٣۶-۲٩:]اﻤﻟﻄﻔﻔﻔﻦﻴ
(+ *
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“Sesungguhnya orang-orang yang berdosa, adalah mereka yang menertawakan
orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu di
hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. dan apabila
orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan
gembira dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan,
“sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat, padahal orangorang yang berdosa itu tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin.
Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir,
mereka (duduk) di atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orangorang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.” (AlMuthaffifiin: 29-36)

mi

nb

Ulama tafsir mengatakan, “Orang-orang yang dianggap oleh orang-orang
musyrik sebagai orang-orang jahat adalah mereka yang menyatakan keislaman
dan keimanan mereka. Mereka menghina kaum Muslimin dan menganggap
mereka tidak pantas mendapatkan kenikmatan dan kebaikan dari Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Akan tetapi di kehidupan akhirat kelak, orang-orang
beriman yang telah menjadi penduduk surga diberikan kesempatan untuk
membalas ejekan dan olok-olokan orang-orang musyrik dengan ejekan dan
olokan yang sama.
Jamaah Jum’at yang berbahagia ….

ww

w.

Sebagian ulama mengatakan, “prasangka yang wajib dihindari oleh setiap
Muslim adalah semua prasangka yang dialamatkan kepada seseorang yang
tidak bermaksiat secara terang-terangan tanpa didukung oleh indikasi-indikasi
yang kuat atau petunjuk-petunjuk hukum yang jelas. Namun bagi mereka yang
membanggakan diri dengan lumuran dosa dan kemaksiatan, maka prasangka
buruk yang dialamatkan kepada mereka tidak termasuk prasangka yang
diharamkan.”
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Said ibnu Al-Musayyib berkata, “saya menulis sebuah nasihat kepada
beberapa sahabat yang isinya berupa ajakan untuk menghukumi orang lain
berdasarkan keadaan terbaik baginya selama tidak ada pelanggaran yang jelas.
Dan jangan kalian menghukumi orang lain hanya dengan satu kalimat yang
berbau pelanggaran, selama ucapan tersebut dapat dipahami dengan cara
yang baik.”

ind

Sebuah nasihat yang sangat mulia. Terutama dalam menyikapi sebuah
pandangan hukum yang diucapkan oleh mereka yang dikenal sebagai orangorang yang menjaga diri dari pelanggaran agama secara terang-terangan.
Disampaikan Ibnu Qayyim dengan tegas dalam sebuah perkataannya, “sebuah
kata kadang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda jika disebutkan oleh
dua orang yang berbeda pula. Salah seorang meniatkan kebaikan dan yang
lain menginginkan keburukan. Dalam menentukan status hukum kata tersebut
dapat dilakukan melalui pendekatan track record
d sumber dan biografi orang
yang menyebutkannya.”

ar

Sebuah contoh yang sangat brilian diperlihatkan oleh Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyah tatkala ia mengomentari sebuah perkataan yang diucapkan
oleh mereka yang berbeda pendapat dengannya. Ia berkata, “ungkapan ini
masih bersifat general (umum), orang yang lurus niatnya akan memahami dan
membawanya ke arah yang positif, sedang yang lain memahaminya dengan
cara yang keliru.”

nb

Sikap Ibnu Taimiyah tersebut menggambarkan objektivitas dan sportivitas
yang tinggi. Ia jauh dari pretense pribadi, dan tidak serta merta menghukumi
perkataan orang lain berdasarkan pemahaman dan penafsiran personalnya. Ini
hanya gambaran kecil dari kehidupan ulama yang mengikuti manhaj salaf.

ww

w.

mi

Manhaj salaf shalih tidak menakwilkan salah perkataan orang lain, tidak
pula menafsirkan ucapan orang lain dan menghukuminya berdasarkan
pemahaman pribadi, apalagi merasa bergembira ketika melihat kaum Muslimin
yang lain terjatuh ke lembah kekeliruan dan dosa atau memiliki pola interaksi
tak terpuji dengan pihak luar. Al-Qala’i berkata, “kadang sebuah kata yang
terucap terasa kasar namun menyimpan segudang kecintaan. Kadang pula
seseorang mengucapkannya karena keterpaksaan, seperti budaya Arab jika
mereka terusik oleh sebuah urusan yang memicu munculnya emosi, mereka
berkata, la aba laka (bapakmu semoga lekas tiada), atau qaatalahullah (semoga
ia cepat mati aja) atau wailun ummuhu (celakalah ibunya) dan ungkapan lainnya.
Mereka tidak berniat mencaci atau memaki orang lain, namun kata tersebut
sudah menjadi kebiasaan mereka. Karena itu seseorang yang mendengarkan
ucapan-ucapan yang secara zhahir-nya kasar, hendaknya menengok siapa yang
mengucapkannya. Kalau sekiranya orang itu dikenal sebagai orang baik-baik,
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maka tidak boleh dipahami secara negatif. Sebaliknya jika orangnya adalah
orang jahat maka ucapan manisnya pun kadang mengandung racun.”

Membesar-besarkan kesalahan orang lain merupakan salah satu bentuk
prasangka buruk. Demikian pula melancarkan tuduhan-tuduhan keji kepadanya
tanpa menganalisa sebab-sebab orang tersebut melakukan kesalahan. Seperti
yang diketahui, setiap ucapan yang kita dengar memiliki dua penafsiran,
penafsiran positif dan penafsiran negatif. Mendahulukan prasangka baik
terhadap sesama, tidak menerka-nerka niat dan maksud terselubung pelaku,
serta menghukum orang berdasarkan prilaku yang zhahir menjadi kewajiban
kita sebagai seorang Muslim.

ar

ind

Abdul Razzaq dalam Mushannaf-nya menulis sebuah riwayat dari
Abdullah Ibnu ‘Utbah Ibnu Mas’uud ia berkata, saya mendengar Umar ibnu
Al-Khattab berkata, “kesalahan manusia di zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam senantiasa dinilai dan dihukum dengan perantaraan wahyu, dan
sekarang wahyu telah berhenti, sehingga seseorang akan dinilai dan dihukum
berdasarkan perilaku yang tampak darinya. Jika ia berbuat baik maka kita
percaya kepadanya dan mendukung perilakunya, dan tidak ada hak bagi orang
lain untuk menebak-nebak niat dan maksudnya. Sebaliknya barangsiapa yang
memperlihatkan perilaku buruk maka kita tidak mempercayainya dan tidak
pula mendukungnya.”

nb

Karena itu, sepatutnyalah setiap pribadi senantiasa melakukan muhasabah
(introspeksi) dan mawas diri terhadap setiap kata yang diucapkan atau setiap
hukum yang ditetapkan bagi orang lain. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu
wa Ta’ala,

mi
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[٣۶:]اﻹﺮﺳاء

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Al-Israa’: 36)

ww

w.

ﻴﻢ َو َﺗ َﻘ ﱡﺒ َﻞ
َ ﻳﻢ َو َﻧ ﱢﻔ ِﻌﻨﱠﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓﻴﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎت َواﻟ ّﺬﻛ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ
َ َﺑﺎ ﱡر َك اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
ُ . ﻴﻢ
أﻗﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ
َ ِﻣﻨْﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧﻪ ﻫﻮاﻟﺴﻤﻴﻊ ا ْﻟ َﻌ ِﻠ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ﻴﻢ
ُ  َﻓﺎِ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧﻪ ﻫُ َﻮ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ، ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
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 َو ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 َو ُأ ْﺷ ِﻬﺪُ أَ ْن َﻻ إﻟ َﻪ ّإﻻ اﻟﻠ ُﻪ َو َﺣ َﺪ ُه َﻻ، اﻟﺸ ْﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋ َﲆ
َ ﴍ
 اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ.  َو ُأ ْﺷ ِﻬﺪُ أَ ْن ُﻣﺤ َﻤﺪاً َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إِ َﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ َﺗ ْﻌ ِﻈ َﻴام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
َِ
.  أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ. ﱢﻳﻦ
ِ ﻳﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو ِﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪ
ِ َو َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َﻋ َﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
Jamaah shalat Jum’at yang berbahagia …

ar
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Ada beberapa faktor yang mendorong munculnya prasangka buruk dalam
hati seseorang. yang terpenting adalah lingkungan yang buruk dan tidak baik,
termasuk lingkungan rumah tangga, teman sejawat atau para penyembah
hawa nafsu. Berapa banyak orang yang dulunya berkarakter baik dan terpuji
akan tetapi berubah menjadi penjahat akibat pengaruh lingkungan keluarga
dan pertemanan. Tidak jarang kita dengarkan orang yang dulunya sangat
taat menunaikan kewajiban-kewajibannya namun akibat lingkungan tempat
tinggal, lingkungan kerja menjadikannya orang yang paling jauh dari syariat
Allah Subhanahu wa Ta’ala. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mewantiwanti kita dalam mencari teman dan sahabat, karena kualitas keberagamaan
seseorang akan dipengaruhi oleh kualitas keberagamaan sahabatnya.
Jika prasangka buruk memiliki faktor pemicu, maka ia pun memiliki
penawar dan obat yang dapat menghilangkannya. Setidaknya ada dua hal
yang perlu kita perhatikan:

nb

Pertama, mendahulukan prasangka baik. Umar Ibnu Al-Khattab berkata,
“jangan engkau berprasangka buruk terhadap setiap kata yang diucapkan
oleh saudaramu, selama masih memungkinkan untuk memahaminya dengan
positif.”

mi

Kedua, mencari alasan-alasan positif bagi orang lain saat mereka melakukan
kekeliruan. Kecuali dalam hal-hal yang telah jelas keharamannya. Tinggalkan
upaya mencari-cari kesalahan orang lain.

w.

Kedua obat inilah yang diharapkan mampu mengobati penyakit prasangka
buruk jika telah bercokol dalam hati. Khatib berharap semoga kita senantiasa
mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta’ala sehingga kita tetap
konsisten berjalan di atas jalannya sampai ajal menjemput kita.
Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala….

ww

َ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
َ ﻮن َﻓ َﻘ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ
L K J I H G F E D C B) ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋﻞ

.[۵٦:( ]اﻷﺣﺰابP O N M
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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
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

 ~ } | { zyﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[٧٤:
)z y x w v u
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ﻋﺒﺎد اﻟﻠﻪ )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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