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Taubat Dari Dosa

Khutbah Pertama

ind

َ ٍ اﻟﻈﺎﻟِ ِﻤني ِﺑ َﺠ َﻬﻨﱠﻢ َو َﻋ َﺬ
َ  َو َﺗ َﻮ ﱠﻋ َﺪ،ﱠﺎت َو َﻧ ِﻌﻴﻢ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ َﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي َو َﻋ َﺪ ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ
ْ َﻓ َام ﻟَ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻦ،ﻴﻢ
ٍ ني ِﺑ َﺠﻨ
َ
ِ ِاب أﻟ
َ ﴍ
َ َﺷﺎ ِﻓ ِﻌ
 َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه. ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
ٍ ني َو َﻻ َﺻ ِﺪ
ِ َ َ أﺷ َﻬﺪُ ْأن ﻻَ إﻟَ َﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ.ﻴﻢ
ٍ ﻳﻖ َﺣ ِﻤ
َ ﺤﻤﺪ َوﻋ
َ  اﻟﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َو َﺑﺎ ِرك َﻋ،َُو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ
ﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻﺤﺎ ِﺑ ِﺘﻪ َو َﻣﻦْ ﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن
ﲆ َﺳ ﱠﻴ ِﺪﻧﺎَ ُﻣ ﱠ
َ َر ﱠﺑﻨَﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟﻨَﺎ َ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 ﻟِ ﱠﻠ ِﺬﻳﻦ.ﻮم َﻋ ِﻈ ْﻴﻢ
ٍ َإﱃ َﻳ
ٌ َآ َﻣﻨُﻮا َر ﱠﺑﻨَﺎ إِ ﱠﻧ َﻚ َر ُء
، ا ﱠﺗ ُﻘﻮا اﻟﻠﻪ َ َو َﻗ ْﺪ َﻓﺎ َز ا ُﳌ ﱠﺘ ُﻘﻮن، ﻓ َﻴﺎ أ ﱡﻳﻬﺎ اﳌ ْﺆ ِﻣﻨُﻮن َر ِﺣ َﻤ ُﻜﻢ اﻟﻠﻪ: أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.وف َر ِﺣ ٌﻴﻢ
(@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4) :وﻗﺎل رﺑﻨﺎ ﺟﻞ وﻋﻼ
.[١٠٢:]آل ﻋﻤﺮان

nb
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Saudaraku kaum Muslimin Rahimahullah Marilah kita panjatkan puji
syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala. Atas segala nikmat yang telah
diberikan kepada kita, terutama ni`mat Iman dan Islam. Shalawat serta salam
semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Shallallahu alaihi
wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai hari kiamat.
Selanjutnya saya mengajak kepada diri sendiri dan saudara, untuk selalu
meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala.
Ketakwaan yang mampu membawa kepada kesucian jiwa dan keselarasan
amal sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta’ala.

mi

Sidang Jum’at yang Berbahagia

ww

w.

Hidup tak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian
sungai yang jernih. Kadang orang tak sadar kalau lumpur yang melekat di
kaki, tangan, badan, dan kepala bisa dibersihkan dengan air sungai. Boleh
jadi, kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia
yang bersih dari salah dan dosa. Karena ia bukan malaikat yang bersih dari
dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya,
terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. di luar dugaan, debu sudah
berubah menjadi kotoran pekat yang menutup hampir seluruh tubuh.
Menyadari bahwa manusia manapun punya kelemahan dan kekhilafan,
maka sudah saatnya kita merenung untuk senantiasa minta ampunan dan
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Rasulullah bersabda, ”Demi Allah
268
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sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepaNya dalam sehari lebih dari 70 kali.”
(HR. Bukhari)

Sebelum kita membahas tentang taubat, penting bagi kita untuk
mengetahui apa itu dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang dilahirkan akibat
melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah atau larangan Allah.
Orang yang melakukan dosa berarti telah bermaksiat. Macam maksiat ini oleh
ulama dibagi secara umum menjadi dua, yaitu shaghairr dan kabair.

1. Shaghairr atau dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak mengakibatkan
hukuman di dunia dan tidak ada ancaman khusus di akhirat.

ind

2. Kaba’irr atau dosa besar, menurut Ibnu Abbas adalah setiap dosa yang ketika
menyebutkannya Allah mengakhirinya dengan kata Naar,
r kemurkaan,
laknat, atau adzab.
Kaum Muslimin Rahimahullah...

ar

Taubat secara bahasa mempunyai arti kembali. Secara syar’i, taubat adalah
kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan meminta ampun atas segala
dosa dilakukan dan berjanji untuk sungguh-sungguh tidak mengulanginya di
waktu yang akan datang, serta menggantinya dengan menjalankan amAl-amal
shalih yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah.

nb

Seorang tabi’in Imam Al-Kalbi Rahimahullah mengatakan tentang taubat,
“mengucapkan istighfar dengan mulut, penyesalan dengan hati, meninggalkan
dosa dengan anggota, dan bertekad untuk tidak kembali berbuat dosa.”
Kapan Harus bertaubat?

mi

Taubat harus dilaksanakan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Karena
penundaan bertaubat merupakan indikasi ketidakseriusan. Di samping itu
penundaan dari taubat sangat membahayakan jiwa seseorang, bisa saja ia
meninggal tiba –tiba sebelum sempat bertaubat. Inilah kenapa Allah dalam
surat Ali-Imran:133 Allah berkalam,

(- , + * ) ( ' & % $ # " !)

w.

[١٣٣:]آل ﻋﻤﺮان

ww

“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang
yang bertakwa.” (Ali Imran: 133)
Kita perhatikan dalam ayat ini, Allah menggunakan kata (ﺳﺎﺭ ﹺ ﹸﻋﻮﺍ
 )ﻭﹶ ﹶyang
artinya bersegera, kemudian kata ( ) ﹶﻣ ﹾﻐ ﹺﻔﺮﹶ ﹴﺓmenggunakan redaksi kata nakiroh
atau kata yang masih bersifat umum. Ini memberikan salah satu isyarat,
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bahwa kita semua diperintahkan untuk bersegera, bercepat-cepat menggapai
ampunan yang mana belum tentu kita gapai, bisa saja kita lebih dulu dipanggil
Allah sebelum sempat bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah.
Karena pada hakikatnya semuanya yang ada di dunia ini, termasuk hidup mati
kita adalah milik Allah. Karena dijelaskan bahwa,

(¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥)
[١۲٩:]آل ﻋﻤﺮان

“Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia
mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki;
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Ali Imran: 129)

ind

Dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa diterimanya taubat seseorang
adalah taubat yang tidak ditunda-tunda, karena dalam menunda itu terdapat
ketidakseriusan. Allah berkalam dalam surah an-Nisa`: 17

ZYXWVUTSRQPONMLK
KJ)
[١٧:]اﻟﻨﺴﺎء
ﺎ
(_ ^ ] \ [

ar

“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang
mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat
dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An Nisaa’: 17). Diriwayatkan dari ibnu
Abbas, bahwa maksud dari kata

nb

[١٧: _( ]اﻟﻨﺴﺎءU T S)

“yang kemudian mereka bertaubat dengan segera)”, adalah sebelum seseorang
dalam keadan sakit atau sebelum meninggal.

mi

Ma`asyiral Muslimin Rahimakumullah…

Taubanya hamba Allah yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak
setengah-setengah. Benar-benar sebagai taubat nasuha, atau taubat yang
sungguh-sungguh. Karena itu, ada tiga syarat untuk taubat nasuha, yaitu:

w.

Pertama, menyesali secara serius kesalahan masa lalu, merasa bersalah,
bahkan jijik ketika mengingat masa lalu yang buruk.
Kedua, mencabut lepas secara total saat ini juga semua perbuatan buruk
yang bertentangan dengan agama.

ww

Ketiga, komitmen yang sungguh-sunggu untuk tidak kembali ke masa
lalu yang buruk. Namun, apabila kesalahan tersebut berhubungan dengan hakhak manusia maka, selain tiga syarat tersebut, harus ditambah syarat:
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Keempat,
t Meminta maaf atau ridha atas dosa-dosa yang dilakukan kepada
orang lain atau membayar ganti rugi atau memulangkan barang yang telah
diambil itu.

Dengan demikian inti dari taubat nasuha adalah menyesali dosa-dosa
yang dilakukan di masa lalu dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di
masa mendatang. Apabila dosa atau kesalahan tersebut terhadap sesama
manusia, maka caranya adalah dengan meminta maaf kepadanya. Rasulullah
pernah ditanya oleh seorang sahabat, ““Apakah penyesalan itu taubat?”, “Ya”, kata
Rasulullah (H.R. Ibnu Majah) Amr bin Ala pernah mengatakan: “Taubat Nasuha
adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu pernah
”mencintainya.

ind

أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ} | { z y x w v u t s) .
ُّ
]اﻟﺰ َﻣﺮ[۵٣:
~ ﮯ ¡ (« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢
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ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﱄ وﻟﻜﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،وﻫﺪاﻧﺎ وإﻳﺎﻛﻢ إﱃ ﴏاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﻧﻔﻌﻨﻲ وإﻳﺎﻛﻢ ﺑﺎﻵﻳﺎت
واﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ .أﻗﻮل ﻗﻮﱄ ﻫﺬا واﺳﺘﻐﻔﺮ اﻟﻠﻪ ﱄ وﻟﻜﻢ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﳌﺴﻠﻤني .ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه وﺗﻮﺑﻮا ﻋﻠﻴﻪ
إﻧﻪ ﻫﻮاﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ.
Khutbah Kedua

nb
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اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌني ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺳﻴﺪ اﻷﻧﺒﻴﺎء وإﻣﺎم اﳌﺮﺳﻠني وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺎﺑﺘﻪ
وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﻴﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ ،وﺣﺎﻓﻈﻮا ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻋﺔ
وﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺠامﻋﺔ .ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ( ' & % $ # " !) :
) * ] (7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +اﻟﺠﻤﻌﺔ[٩:
َ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 َ
ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ)L K J I H G F E D C B
] (P O N Mاﻷﺣﺰاب.[۵٦:
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 َ
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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

ar

) ~ } | { z y x w v uﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[٧٤:
)½ ¾ ¿ ] (Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àآل ﻋﻤﺮان[۸:

)¬ ® ¯ ] (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °اﻛﻘﺮة[۲٠١:

nb

ِ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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