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Pengaruh Dosa dan Maksiat Bagi Kehidupan
Seorang Hamba

Khutbah Pertama
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ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌ ْﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺤ َﻤﺪُ ُه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،اﻟﺤ ْﻤ َﺪ ِﻟﻠ ِﻪ
،ﴍو ِر أ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َو َﺳ ﱢﻴﺌﺎَ ِت أ ْﻋ َامﻟِﻨﺎ
َ إِ ﱠن
َ أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ، َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻠﻦْ َﺗ ِﺠ َﺪ ﻟَ ُﻪ َوﻟِﻴﺎً ُﻣ ْﺮ ِﺷﺪًا،َُﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ اﻟﻠ ُﻪ َﻓﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
 َو َﺟﺎﻫَ َﺪ ِﰱ، َو َﻧ َﺼ َﺢ اﻷ ﱠﻣﺔ، َوأدﱠى اﻷ َﻣﺎ َﻧ َﺔ، َﺑ ﱠﻠ َﻎ اﻟ ﱢﺮ َﺳﺎﻟَ َﺔ، َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
َِ
َ  َو َﻋ،َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َوﺳﻠﻢ َو َﺑﺎرك َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ّﻤﺪ.ﺘﻰ أ َﺗﺎ ُه اﻟ َﻴ ِﻘ ْني
ﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ
اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ ِﺟ َﻬﺎ ِد ِه َﺣ ﱠ
،ﱢﻳﻦ
ْ َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ
ِ ﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪ
5 4) : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز ا ْﻟ ُﻤ ﱠﺘ ُﻘ ْﻮ َن، َﻓﻴﺎَ ِﻋﺒﺎَ َد اﻟﻠ ِﻪ ُأ ْو ِﺻ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو َﻧ ْﻔ ِﴘ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ، ُأ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ
[١٠٢: ; < = > ? @( ]آل ﻋﻤﺮان: 9 8 7 6
Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah..

nb

Marilah kita jadikan pertemuan kita di tempat yang mulia ini, di hari yang
mulia ini, dan di waktu yang mulia ini, sebagai penumbuh dan penambah iman
dan takwa kita kepada Allah Ta’ala. Karena iman dan takwa adalah sebaik-baik
bekal kita untuk mengharungi kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat
kelak. Firman Allah,

mi

[١٩٧: ; < =( ]اﻛﻘﺮة: 9)

“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa”(Al-Baqarah:
197)
Kaum Muslimin Sidang Jum’at Rahimakumullah…

ww

w.

Sudah menjadi ketentuan di dalam kehidupan, bahwa kita sebagai makhluk
diberikan dua potensi oleh Sang Khaliq, yaitu potensi fujur (kecenderungan
berbuat maksiat dan dosa) dan potensi takwa. Dua keniscayaan yang sangat
berpengaruh terhadap gerak dan langkah kita, terhina dalam kubangan dosa
karena fujurr yang terpelihara di dalam diri kita, atau kebahagiaan yang tiada tara
dan tiada hingga karena takwa yang senantiasa terjaga dalam jiwa. Begitulah
manusia dengan fitrahnya.
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Potensi yang terdapat pada diri seorang hamba itulah yang kemudian
berkembang dari hari ke hari, mulai dari perkembangan pada individu maupun
perkembangan secara sosial. Bersyukurlah kita, apabila yang berkembang di
dalam diri setiap individu adalah ketakwaan yang akan berpengaruh positif
bagi kehidupan.

ind

Sebaliknya, hanya kepada Allah ‘Azza wa Jalla kita mampu berlindung ketika
yang berkembang pada diri setiap individu adalah sifat fujurr yang akan tampak
melalui kemaksiatan-kemaksiatan yang menodai kehidupan kita. Karena
sesungguhnya kemaksiatan itu hanya akan memurukkan kita ke dalam lembah
kahinaan dan kenistaan. Ia akan menjadikan kita menjadi sesosok hamba
yang tidak berharga di hadapan Sang Khaliq maupun makhluk. Kemaksiatan
juga yang akan memporak-porandakan kehidupan yang semestinya kita hiasi
dengan ketakwaan.

mi
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Implikasi dari kemaksiatan yang dilakukan dalam kehidupan sesungguhnya
akan sangat berpengaruh dalam keseharian kita, baik pengaruh yang dirasakan
oleh individu secara langsung maupun pengaruh di tengah kehidupan. Ada
banyak pengaruh yang cenderung dirasakan oleh mereka yang membiasakan
dirinya larut dalam kemaksiatan. Pengaruh ketika mereka dikucilkan di tengahtengah lingkungan dan pengaruh ketika mereka menghadapi konflik dalam
bathin mereka karena keringnya ruh interaksi dengan Rabb-nya. Begitulah
kemaksiatan berpengaruh dalam kehidupan. Dimulai dari kerugian tidak
mendapat ilmu, tidak mendapat rezeki, kerisauan dan kesepian hati, kegelapan
di dalam hati, melemahkan hati dan badan, mengurangi umur dan mengikis
berkah, dan yang paling jelas tampak pada diri seorang pelaku maksiat adalah
kehilangan ketaatan yang membuat mereka lupa dengan posisinya sebagai
makhluk di sisi Khaliq-nya. Jika kondisinya demikian, maka kehancuran dan
kebinasaan lebih dekat kepada dirinya daripada tangan dan mulutnya sendiri.
Hadirin Rahimakumullah…

ww

w.

Akibat dari maksiat sesungguhnya menjadi sebuah momok yang
menakutkan bagi seorang hamba, namun kenikmatan sesaat dalam melakukan
kemaksiatan kadang menjadikan pelaku maksiat terbuai dan lalai dalam
kehidupannya. Hal yang paling utama digerogoti oleh kemaksiatan adalah
keimanan. Keimanan akan menurun bahkan hilang sama sekali disebabkan oleh
kemaksiatan. Ketakutan terhadap ancaman-ancaman Allah hilang seketika dan
berganti dengan pesona-pesona kenikmatan dunia yang menjadikan mereka
menjadi makhluk hina. Tidak hanya cukup sampai di situ, tetapi Allah melaknat
mereka dengan kematian hati mereka. Apalah artinya hidup ini, jika kita hanya
menjadi seonggok daging yang berjalan di permukaan bumi ini dengan
ketiadaan iman dan matinya hati menjadi keras membatu. Allah berfirman,
75
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“Tetapi mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami
jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah
dari tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian pesan yang telah
diperingatkan kepada mereka. Engkau (Muhammad) senantiasa akan melihat
pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka (yang tidak
berkhianat), maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh menyukai
orang-orang yang berbuat baik.”” (Al-Maa’idah: 13)

ind

Hadirin Rahimakumullah…

ar

Sesungguhnya kerasnya hati menjadi keras membatu merupakan implikasi
dari kekotoran hati para pelaku maksiat. Kekotoran hati itulah yang kemudian
menjadikan mereka tidak lagi mengenal dan menyeru kepada kebaikan dan
tidak pula menjadikan mereka mengingkari kemungkaran. Karena itu, Allah
memberikan hukuman atas kelupaan mereka dengan dua hukuman. Pertama,
Allah melupakan mereka. Kedua, Allah menjadikan mereka lupa diri.

mi

nb

Allah melupakan mereka berarti Allah membiarkannya, meninggalkannya
sendirian, dan menyia-nyiakannya. Jika kondisinya demikian, maka kehancuran
dan kebinasaan lebih dekat kepada dirinya daripada tangan dan mulutnya
sendiri. Sedangkan kelupaannya kepada dirinya sendiri berarti ia melupakan
bagian-bagiannya atau hak-hak yang seharusnya ia raih. Hak-hak itu adalah
bagian-bagian yang tinggi, faktor-faktor kebahagiaannya, kebaikan, dan
kepentingan-kepentingannya, dan semua yang menjadi penyempurna dan
pelengkap hidupnya di dunia dan akhirat lalu melupakan semua itu. Ia tidak
lagi peduli dan ingat dengan faktor-faktor tersebut atau mengalihkan perhatian
darinya. Akibatnya ia tak lagi senang dengan semua bagian kebaikan tersebut.

ww

w.

Oleh karena ia tidak memedulikan semua kebaikan tersebut, maka ia
tidak pernah bermaksud melakukan semua itu atau tidak mendulukannya.
Salah satu contoh makna lupa diri adalah ia melupakan aib, kekurangan dan
penyakit pada dirinya. Akibatnya tak terlintas olehnya untuk memperbaiki
atau menghilangkan hal-hal tersebut. Ia juga lupa dengan penyakit-penyakit
hatinya. Karena itu tak terbersit dalam dirinya untuk mengobati atau berusaha
menghilangkannya. Padahal ia sakit dan terpenjara yang akan mengantarkannya
kepada kebinasaan dan kehancuran.
Hadirin Rahimakumullah…
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Setelah Allah mencabut keimanan dari para pelaku maksiat Allah juga
dengan mudah akan menutup hati-hati mereka. Padahal kekuatan seorang
mukmin terpancar dari kekuatan hatinya. Jika hatinya kuat maka kuatlah
badannya. Tapi bagi pelaku maksiat, meskipun badannya kuat, sesungguhnya
dia sangat lemah jika kekuatan itu sedang dia butuhkan, hingga kekuatan
pada dirinya sering menipu dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana kekuatan fisik
dan hati kaum Muslimin yang telah mengalahkan kekuatan fisik bangsa Persia
dan Romawi, dua kekuatan yang saling berkorelasi sehingga memunculkan
akumulasi kekuatan yang didasari oleh ketaatan dan ketakwaan.

ind

Selain dari melemahkan hati dari kebaikan, tertutupnya hati seorang
hamba juga sebaliknya akan menguatkan kehendak untuk berbuat maksiat
yang lain. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu tak ubah seperti sebuah
mainan baru yang menarik dan asyik bagi anak-anak, dan menjadi kebiasaan
yang mengasyikkan bagi para pelakunya. Merasa enak melakukan sebuah
perbuatan maksiat, sehingga terpancing untuk melakukan kemaksiatan yang
lain hingga terakumulasi dalam sebuah kebiasaan yang tak tertinggalkan, dan
pada akhirnya menjadi pemutus keinginan untuk bertobat. Inilah yang akan
menjadi penyakit hati yang paling besar. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ar

[١٤:]اﻤﻟﻄﻔﻔﻦﻴ
(S R Q P O N M L K J I)
ِّ

nb

“Bahkan apa (dosa) yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati-hati
mereka.”” (Al-Muthaffifin: 14)
Hadirin rahimakumullah…

w.

mi

Ada kerugian yang tidak kalah pentingnya diperhatikan oleh seorang
pelaku maksiat, yakni tercabutnya ilmu dan hilangnya hafalan atau ingatan
kepada pengetahuan. Ilmu adalah cahaya yang dipancarkan ke dalam hati.
Namun, kemaksiatan dalam hati dapat menghalangi dan memadamkan cahaya
tersebut. Ketika Imam Malik melihat kecerdasan dan daya hafal Imam Syafi’I
yang luar biasa, beliau (Imam Malik) berkata, ““Aku melihat Allah telah menyiratkan
dan memberikan cahaya di hatimu, wahai anakku. Janganlah engkau padamkan
cahaya itu dengan maksiat.”
Begitulah pesan agung sang imam kepada muridnya, pesan yang
menyiratkan makna kekhawatiran yang mendalam terhadap pengaruh maksiat
kepada ilmu pengetahuan. Pesan yang mengingatkan kita kepada ayat Allah,

ww
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“Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya
dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan Kami akan mengumpulkannya
pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, “Ya Tuhanku, mengapa
Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?”
Allah berfirman, “Demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat Kami,
dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.” dan
demikianlah Kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak
percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan
lebih kekal.”” (Thaha: 124-127)

ind

Demikianlah Allah Maha Teliti dengan kemaksiatan yang kita lakukan dan
dengan apa yang telah dikaruniakan-Nya kepada makhluk-Nya. Tiada keraguan
di sisi Allah untuk mencabut kembali apa yang telah diberikan kepada hambaNya, ketika sang hamba tidak lagi taat kepada-Nya, namun justru bermaksiat
kepada-Nya.
Hadirin Rahimakumullah…
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Telah banyak bukti yang Allah tunjukkan kepada kita akibat kemungkaran
dan kemaksiatan umat terdahulu kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Kehancuran dan
kebinasaan menjadi harga mati atas hukuman Allah kepada mereka. Maka
sesungguhnya, tiada mustahil bagi kita di zaman sekarang ini mendapat
ancaman serupa dari Allah atas kemaksiatan yang dilakukan umat pada hari ini.
Hal itu disebabkan ulah umat manusia yang masih saja berbuat kemungkaran
dan kemaksiatan yang menjadi warisan dari umat terdahulu yang telah
mendapatkan kehancuran dan kebinasaan dari Allah.

mi

Kita lihat saja misalnya, homoseksual adalah warisan umat nabi Luth
alaihissalam. Perbuatan curang dengan mengurangi takaran adalah peninggalan
kaum Syu’aib alaihissalam. Kesombongan di muka bumi dan menciptakan
berbagai kerusakan adalah milik Fir’aun dan kaumnya. Sedangkan takabur dan
congkak merupakan warisan kaum Hud alaihissalam. Dengan demikian pelaku
maksiat zaman sekarang adalah kaum yang memakai baju atau mencontoh
kebiasaan umat terdahulu yang menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

ww

w.

Tidakkah kita pada zaman sekarang ini, terutama para pelaku maksiat
merasa takut dengan dahsyatnya azab Allah yang telah diceritakan-Nya
kepada kita di dalam Al-Qur’an yang agung melalui perantara Nabi-Nya yang
dipercaya, Muhammad Salallahu ‘alaihi wasallam. Al-Qur’an surat Al-Ankabut
telah bercerita kepada kita bagaimana kerasnya azab Allah bagi para pelaku
maksiat dari umat terdahulu. Begitu juga dengan ayat-ayat Allah yang berada
di sekeliling kita telah mengisyaratkan bahwa sesungguhnya kemaksiatan yang
dilakukan oleh penduduk bumi ini telah menuai hasil dalam bentuk berbagai
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“Juga ingatlah kaum ‘Ad dan Tsamud, sungguh telah nyata bagi kamu (kehancuran
mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Syetan telah menjadikan terasa
indah bagi mereka perbuatan (buruk) mereka, sehingga menghalangi mereka dari
jalan (Allah), sedangkan mereka adalah orang-orang yang berpandangan tajam.
dan ingat pula Qorun, Fir`aun dan Haman. Sesungguhnya telah datang kepada
mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, namun
mereka berbuat kesombongan di atas bumi, dan tiadalah mereka orang-orang
yang luput (dari kehancuran itu) Maka masing-masing (mereka itu) Kami siksa
disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya
hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang
mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi dan
di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan. dan Allah sekali-kali tidak hendak
menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.”
(Al-Ankabuut: 38-40)

mi

 َو َﺗ َﻘ ﱠﺒﻞ،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
، َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ، أَ ُﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا.اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠ ْﻴﻢ
ﻨﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗ َﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ ﱠ
ِﻣ ﱢ
َ ْ اﳌﺴ ِﻠ ِﻤ
. إ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ اﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ،ُ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوه،اﳌﺴ ِﻠ َامت
ْ ني َو
ْ َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ
Khutbah Kedua
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 أَ ُﺷ ْﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ، اﻟﺴﻼ َم َﻋ َﲆ َر ُﺳﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َو َﺻ ْﺤ َﺒ ُﻪ َو ِﻣﻦْ واﻻه
 َو ﱠ، ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ
ّ اﻟﺼ َﻼ َة َو
َ ﴍ
 َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠﻴﻪ،  َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ﻣﺤﻤﺪاً َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ وﻣﺠﺘﺒﺎه، ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ َﺟ ﱠﻞ ِﰲ ُﻋ ِﻼ ُه
ِ َ اﻟﻠ ِﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ
َ  أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ. َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َو َﺻ ْﺤ َﺒ ُﻪ َﺣ ْﻤ َﻠ َﺔ َد ْﻋ َﻮ ِﺗ ُﻪ َوﻫﱠ ﺪَا ُه
 َو َرا َﻗ ُﺒﻮ ُه، ﻮن اِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ ِﻪ ُﺣﻖﱢ اﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى
(@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4) اﻟﴪ َواﻟﻨ ْﱠﺠ َﻮى؛
ِﰲ ﱡ ﱢ
[١٠٢:]آل ﻋﻤﺮان
Kaum Muslimin yang berbahagia…

Mendengar kisah-kisah umat yang terdahulu, kelakuan mereka yang
ingkar dan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta azab dan siksa Allah yang
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mendera mereka, tentu kita yang memiliki iman dan yang masih dapat melihat
puing-puing keruntuhan umat tersebut, pasti merasa takut dan khawatir,
jangan-jangan azab dan siksa Allah turun kepada kita. Atau jangan-jangan
ajal menjemput di saat kita berbuat dosa, apa yang akan kita katakana nanti
dan apa yang akan kita kemukakan nanti. Oleh itu, wahai saudara-saudaraku
yang mulia, sudah saatnya kita berbenah diri. Sudah waktunya kita melakukan
muhasabah, untuk segera kembali kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nya
serta meminta bimbingan dan hidayah. Sesungguhnya Allah sangat senang
menerima hamba-hamba-Nya yang mau kembali dan bertaubat kepada-Nya.
Kenapa tidak? Bukankah Dia sendiri yang memanggil hamba-hamba-Nya
untuk bertaubat?

ind

[٣١: ( ]اﺠﻮرÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í)

“Dan bertaubatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang
beriman, mudah-mudahan kamu beruntung”

[۸: & ' (( ]اﺤﻛﺤﺮﻳﻢ% $ # " !)

ar

“Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat
nasuha (yang sebenar-benarnya taubat) ”
Kaum Muslimin jamaah Jum`at yang berbahagia

mi

nb

Seperti amAl-amal yang lain, taubat yang benar ialah yang melengkapi
syarat-syaratnya. Yaitu menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, berniat untuk
tidak kembali melakukannya selama-lamanya dan serta merta meninggalkan
maksiat yang sedang dilakukan itu. Apabila berkaitan dengan hak manusia,
harus meminta maaf atau mengembalikannya. Ini tentu saja di saat pintu taubat
belum tertutup, tatkala maut menjemput dan di saat matahari terbit dari arah
barat.
Jamaah Jum`at rahimkumullah...

Agar kita selamat dari maksiat yang berujung pada siksa Allah, baik di dunia
maupun di akhirat, ada beberapa langkah yang mesti kita lakukan, antara lain:

w.

Pertama, membiasakan diri menaati aturan Allah dan Rasul-Nya, karena
inilah puncak keselamatan dan kesuksesan. Allah berfirman,

[٧١: « ¬ ® ¯( ]اﻷﺣﺰابª © ¨ § ¦)

ww

“Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia mendapatkan
keberuntungan yang besar.”
Kedua, selalu melakukan amar ma`ruf nahi mungkarr dalam masyarakat
beriman secara khusus dan umat manusia secara umum. Sebab kalau tidak,
maksiat akan semakin merajalela, sukar dihilangkan. Rasulullah shallallahu
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 ﻟَﺘ َْﺄ ُﻣ ُﺮ ﱠن ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َوﻟَ َﺘ ْﻨ َﻬ ُﻮ ﱠن َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ أَ ْو ﻟَ ُﻴ ْﻮ ِﺷ َﻜﻦﱠ اﻟﻠ ُﻪ أَ ْن َﻳ ْﺒ َﻌ َﺚ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ،ﴘ ِﺑ َﻴ ِﺪ ِه
ْ ِ )) َوا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﻧ ْﻔ
ﺎب ﻟَ ُﻜ ْﻢ(( أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ اﻟﱰﻣﺬي
ُ ِﻋ َﻘﺎﺑﺎً ِﻣ ْﻨ ُﻪ ُﺛ ﱠﻢ َﺗﺪ ُْﻋ ْﻮ َﻧ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻳ ْﺴﺘ ََﺠ

“Demi (Dzat) yang jiwaku berada di Tangan-Nya, kamu bersungguh-sungguh
melakukan amar ma`ruf dan nahi mungkar, atau Allah benar-benar ember
mengirimkan kepadamu siksaan dari sisi-Nya, kemudian kamu berdo`a kepadaNya, namun (do`a) kamu tidak dikabulkan-Nya lagi.”

Kaum Muslimin rahimakumullah…

ind

Ketiga, pemerintah kaum Muslimin wajib memainkan peran utama dalam
mendirikan amar ma`ruf nahi mungkarr dalam masyarakat, agar mereka menjadi
masyarakat yang taat dan jauh dari maksiat, khususnya maksiat yang dilakukan
dengan terang-terangan. Ulil amrii wajib menegakkan aturan Allah di tengahtengah masyarakat sehingga mereka terbiasa dengan peraturan-peraturan
Allah.

ar

Mudah-mudahan Allah selalu memberi kita kekuatan, kemauan dan
keikhlasan dalam beribadah kepada-Nya, serta jauh dari berbuat maksiat dan
ingkar kepada-Nya.

nb

O N M L K J I HG F E D C B) !ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ِ  اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َر.[۵٦:( ]اﻷﺣﺰابP
ﴈ اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ ﻋَﻦْ ُﻛ ﱢﻞ َﺻ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ

w.

mi

ُ  َوا ْر َض َﻋﻦ.ََر ُﺳ ْﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ أَ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْني
اﻟﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻷ ْر َﺑ َﻌﺔ أ ُﺑﻮ َﺑ ْﻜﺮ َو ُﻋ َﻤﺮ َو ُﻋ َﺜام َن َو َﻋ ِﲇ َو ﻋَﻦْ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو
.َﺗﺎَ ِﺑ ِﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو َﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن َإﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱠﺪ ْﻳ ِﻦ َو ا ْر َﺣ ْﻤﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﻳﺎ أ ْر َﺣ َﻢ اﻟ ﱠﺮ ِاﺣ ِﻤ ْني
َ ْ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
َ ْ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ات اِ ﱠﻧ َﻚ َﺳ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ
ِ َﺎت اَﻷَ ْﺣ َﻴﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻷَ ْﻣ َﻮ
ِ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
. َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌﺐ ُﻣ ِﺠ ْﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮات
ْ َر ﱠﺑﻨﺎَ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨﺎَ َو
ﺎﻹميﺎَ ِن َوﻻَ َﺗ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِﰲ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨﺎَ ِﻏﻼ ﻟِ ﱠﻠ ِﺬ ْﻳﻦَ آ َﻣﻨُﻮا َر ﱠﺑﻨﺎَ إِ ﱠﻧ َﻚ
ْ ﻹﺧ َﻮا ِﻧﻨﺎَ ا ﱠﻟ ِﺬ ْﻳﻦَ َﺳ َﺒ ُﻘ ْﻮﻧﺎَ ِﺑ
.َر ُؤ ْو ٌف ﱠر ِﺣ ْﻴ ٌﻢ

[۸: ( ]آل ﻋﻤﺮانÍ Ì Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½)

ww

َ َْرﺑ ﱠﻨﺎَ َﻇ َﻠ ْﻤﻨﺎَ أ ْﻧ ُﻔ َﺴﻨﺎَ َو ْإن ﻟَ ْﻢ َﺗ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨﺎَ َو َﺗ ْﺮ َﺣ ْﻤﻨﺎَ ﻟَﻨ َُﻜ ْﻮ َﻧﻦﱠ ِﻣﻦ
. َﺎﴎ ْﻳﻦ
ِ ِ اﻟﺨ
آﺧ َﺮ َﺗﻨَﺎ
ِ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ِد ْﻳﻨَﻨﺎَ ا ﱠﻟ ِﺬى ﻫُ َﻮ ِﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْﻣ ِﺮ َﻧﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ُد ْﻧ َﻴ َﺎن ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ ُﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ
ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌﺎ ُد َﻧﺎ َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ َﻴﺎ َة ِز َﻳﺎ َد ًة ﻟَﻨَﺎ ِﰱ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ْ ٍري َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ ًﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ ﱟ
ﴍ
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ﴫ َﻧﺎ َﻋ َﲆ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻟ َﻜﺎ ِﻓ ِﺮ ْﻳﻦَ .
َر ﱠﺑﻨَﺎ أَ ْﻓ ِﺮ ْغ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ َﺻ ْ ًﱪا َو َﺛ ﱢﺒ ْﺖ أَ ْﻗﺪَا َﻣﻨَﺎ َوا ْﻧ ُ ْ
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)¬ ® ¯ ] (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °اﻛﻘﺮة[۲٠١:

ِﻋﺒﺎَ َد اﻟﻠ ِﻪU T S R Q P O N M L K J) ،
] (\ [ Z Y X W Vاﻟﻨﺤﻞ[٩٠:

ُا ْذ ُﻛ ُﺮ ْوا اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ُﻛ ْﻢَ ،و ْاﺷ ُﻜ ُﺮو ُه َﻋ َ
ﲆ ِﻧ َﻌ ِﻤ ِﻪ َﻳ ِﺰ ْد ُﻛ ْﻢَ ،و ْاﺳﺄ ُﻟ ْﻮ ُه ِﻣﻦْ َﻓ ْﻀ ِﻠ ِﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻄ ُﻜ ْﻢَ ،وﻟِ ِﺬ ْﻛﺮ اﻟﻠ ِﻪ أ ْﻛ َﱪ،
اﻟﺼ َﻼة
َواﻟﻠﻪ ُ َﻳ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣﺎ َﺗ ْﺼﻨ َُﻌ ْﻮ َن ،أ ِﻗ ْﻴ ُﻤ ْﻮا ﱠ
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