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Hadirin jamaah jumah hafidhohumullah  

Dalam kesempatan ini kami berwasiat kepada diri saya 
khususnya dan kepada kalian umumnya untuk selalu 
menigkatkan taqwa kita kepada Allah SWT. Karena apa, hanya 
takwa yang bisa menuntun seorang supaya dia mendapatkan 
ridho oleh Allah SWT. 
 

Alhamdulilah kita berkumpul pada siang hari ini tidak lain tidak bukan 
adalah kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat besar, 
kenimatan ini. Marilah kita jaga karena allah SWT. Memberikan 
kesempatan ini diberikan Cuma- Cuma supaya kita bisa merasakan 
kelezatan sebuah kenikmatan ketaatan kepada Allah SWT. seperti yang 
diterangkan.  Allah dalam Surah  As-Sajdah ayat 17: 
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وا   ُن ا َا َك ِب ًء  َزا َج ُُيٍ  ْع َأ رَِّة   ُ ق ْن  ِم ُْم  ََل َي  ِف ْخ ُأ ا  َم ٌس  ْف  َ ن ُم  َل ْع  َ ت ََل  َف
ونَ  ُل َم ْع  َ  ي

Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka 

yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyenangkan hati sebagai balasan 

terhadap apa yang mereka kerjakan (Surah  As-Sajdah[32] ayat 17 ). 

Oleh karena itu, Nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص mengingatkan kita utuk 

selalu menjadi ummat yang bersyukur, dan mengerti sehingga 

menjadikan ketaatan sebagi ajang kesalehan seorang menuju 

keridoaan Allah. karena balasan bagi orang saleh adalah nilainya 

sangat besar dan tidak akan terlintas oleh mata dan hati 

seseorang dalam hadits qudsi nabi Muhammad ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:  

 

تَ   ُ َعلَْيِه َوَسلهَم قَاَل: "قَاَل َّللاه  ُ ِ َصلهى َّللاه ُ َعْنهُ، َعِن َرُسوِل َّللاه عَالَى:  َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َرِضَي َّللاه

اِلِحيَن َما لَ   َعْيٌن َرأَْت، َوَل أُذٌُن َسِمعَْت، َوَل َخَطَر َعلَى قَْلِب َبَشٍر". قَاَل  أَْعَدْدُت ِلِعَباِدي الصه

ةِ أَْعيُنٍ    {أبو هريرة: فاقرؤوا إِْن ِشْئتُْم: }فَال تَْعلَُم َنْفٌس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُره

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu yang telah menceritakan 

hadis berikut dari Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam: Allah 

Subhanahu wa Ta'ala berfirman (dalam hadis Qudsi), "Aku telah 

menyediakan bagi hamba-hamba-Ku yang saleh, yaitu (bermacam-

macam nikmat) yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah 

terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdelik dalam hati seorang 

manusia pun.” Abu Hurairah mengatakan, "Bacalah oleh kalian jika 

kalian suka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut, 

yaitu: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan 

untuk mereka, yaitu (bermacam-macam 

nikmat) yang menyedapkan pandangan mata. 

 

Hadirin jamaah jumah hafidhohumullah.  
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Menjadi kesalehan itu kita harus mengerti, dan mengenal apa 

saja aturan Allah yang harus kita jaui sehingga kitak tidak 

terperosok kedalam perbuatan yang tidak disukai Allah, dan 

sebaliknya, kita kudu mengenal perantara atau yang harus 

dilakukan sehingga Allah ridho kepada kita. Sehingga nantilah 

muncul pandanggan rahmat Allah kepada kita dalam Surat An-

Najm ayat 32 di sebutkan :  

 

(Yaitu) mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali 

kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu Mahaluas ampunan-Nya. Dia 

mengetahui tentang kamu, sejak Dia menjadikan kamu, dari tanah, lalu ketika 

kamu, masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu, menganggap 

dirimu suci. Dialah yang 

paling mengetahui tentang 

orang yang bertakwa.  

 

Adapun hadits yang lain 

mengatakan tentang 

perbuatan perbuatan keji 

yaitu lamam apa itu :  

 

ِ َصلهى  َعِن اْبِن َعبهاٍس قَاَل: َما َرأَْيُت َشْيئًا أَْشبَهَ بالل  ا قَاَل أَبُو ُهَرْيَرةَ َعِن النهبِي  َمم ِممه

نَا، أَْدَرَك ذَِلَك   َ تَعَالَى َكتََب َعلَى اْبِن آَدَم َحظههُ ِمَن الز ِ ُ َعلَْيِه َوَسلهَم، قال: "إن َّللاه َّللاه

ْفُس تَمنهى وتَْشتَِهي، َواْلفَْرُج َل َمَحالَةَ، فَِزنَا اْلعَْيِن النهَظُر، َوِزنَا الل َِساِن النُّْطُق، َوالنه 

به ق ذَِلَك أَْو يَُكذ ِ   .”يُصد ِ

Dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa menurutnya tiada sesuatu pun yang 

lebih mirip untuk dikatakan lamam selain dari apa yang dijelaskan oleh Abu 

Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam yang telah 

bersabda: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta’ala telah mencatatkan pada 

 undak Ibnu Adam bagian dari perbuatan zinanya, yang pasti 

dilakukannya. (Yaitu) zina mata adalah memandang, zina lisan adalah berucap, 

dan zina jiwa ialah berharap dan berselera, sedangkan yang membenarkan dan 

yang mendustakannya adalah farji (kemaluan)nya.  
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Nah oleh karenah itu maka sebagai orang yang beriman. Kita kudu 

ngerti sehingga menjadi orang yang benar-benar bertakwa dan 

menjahui perbuatan dosa, karena di sebutkan bahwasanya Surga pasti 

dikelilingi oleh ketidak nyamanan (saat di dunia). Sedangkan 

neraka pasti dikelilingi oleh syahwat (keinginan hawa nafsu) : 

 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات  

Seperti : 1. Zina, 2. Riba, 3. Berani kepada orang tua, 4. Homo seksual, 5. 

Minuman keras, 7. Meninggalkan sholat, 8. Senang dunia (rakus), 9. 

Riya' 10. Sombong, Adalah sifat yang kudu kita jahui sehingga 

mendpatkan pandangan langsung dari Allah. Adapun balasan orang 

yang bisa meniggalkan hal hal yang di benci oleh Allah adalah : 

  ۚ لٌَّة  ِذ َوََل  ََتٌ  َق ْم  ُه وَه ُوُج ُق  ْرَه  َ َوََل  ي  ۖ ٌة  َد َوِزََي ََنٰ  ْْلُْس ا وا  ُن َس ْح َأ َن  ي لَِّذ ِل
ونَ  ُد ِل ا َخ ا  َه ي ِف ْم  ُه  ۖ َنَِّة  ْْل ا ُب  ا َح ْص َأ َك  ِئ ولَٰ  ُأ

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan 

tambahannya (kenikmatan melihat Allah). Dan wajah mereka tidak ditutupi 

debu hitam dan tidak (pula) dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, 

mereka kekal di dalamnya.[Surat Yunus[10]: 26] 

 

Hadirin jamaah jumah 

hafidhohumullah. 

Seoarang yang benar-benar beriman, 

Harus punya pahala yang menghantarkan 

ke surga. Seperti mengerjakan sesuatu 

tidak melupakan Allah sehingga dia tidak 

dikatakan sobong, atau menyekutukan 

Allah,  karena Allah itu tidak mau 

diduakan karena Alloh bersifat Esa. 

Makanya kalau beribadah jangan 

mengharapkan apapun kecuali pahalanya 

adalah Alloh. Dan amal salih yang lain 
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adalah Setiap aktivitas biasakan dengan mengucapkan yang didahului 

dengan bacaan BASMALAH kaerana itu bisa menjadi ladang pahala 

bagi kita, Tapi, ada hal yang bisa merusak semuanya itu sombong dan 

kesyirikan karena termasuk perbuatan yang menduakan Alloh.  

Maka jangan sombong saat bisa melakukan ibadah dengan baik karena 

hal itu bagian dari menduakan Alloh. Ulama berkata :  

  جبكسيئة تسؤك خير من حسنة تع
Kejelekan (maksiat) yang membuat kamu merasa berdosa (bersalah) itu lebih 

baik dari pada kebaikan yang membuat kamu bangga (merasa sombong).  

Oleh karena itu marilah kita sama –sama berhati-hati dalam beramal 

usahakan setiap perbuatan atau tindakan hadikar Allah sehingga kita 

termasuk golongan orang orang yang saleh dan beriman kepada Allah  

 

ََّوتَعَالَىَّس ْبَحانَه َََّّوهللا ََّّالعاَلَمََِّّالََمِلكََِّّهللاََّكالَم َََّّّالَكالَمَََِّّّأَْحَسنَََّّإِن َّ

ْهتَد ْونَََّّيَْهتَِدىََّوبِقَْوِلهََِّّيَق ْول َّ ََّّفَاْستَِمع ْوالَه ََّّالق ْرانَََّّق ِرئََََّّوإِذَََّّالم 

ْونََََّّواَْنِصنت والَعَلَك مَّْ َّبِْسمََِّّالَرِجْيمََّّالَسْيَطانََِِّّمنََّّْهللاََِّّبِاَّاَع ْوذ ََّّت ْرَحم 

 .........................................ََّّالَرِحْيمََِّّالَرْحَمنََِّّهللاَِّ

 

بَاَرَكَّهللاَِّلىََّولَك ْمَّفِىَّاْلق ْرآِنَّاْلعَِظْيِم,ََّونَفَعَنِىََّوإِي اك ْمَّبَِمافِْيِهَِّمْنََّّ

ََّّ ه َوالس ِمْيع  َواِن ه َّ تاِلََوتَه َّ َوِمْنك ْمَّ ِمن اَّ هللا َّ َوتَقَب َلَّ اْلَحِكْيَمَّ َوْذك َرَّ آيَِةَّ

َهذََّ قَْولىَّ َّ َوأَق ْول  َّالعَِلْيم ,َّ الغَف ْور  ه َوَّ إِن ه َّ العَِظْيَمَّ هللاََّ َّ فَاْستَْغِفر  اَّ

ِحْيم  الر 

  

 

 



 
Halaman 6 dari 7 

 

 الثانية  الخطبة

 لَ  َوْحَدهُ  للاُ  إِله  إِلَهَ  له  اَنْ  َوأَْشَهدُ  اََمَر.  َكَما َحْمًدا للِ  اَلَحْمدُ  
ًدا َسيِ َدنَا أَنه  َوأَْشَهدُ  َوَكفَرَ  بِهِ  َجَحدَ  ِلَمنْ  إِرَغاًما لَهُ  َشِرْيكَ   ُمَحمه
 َعلَى َوَسِل مْ   َصِل   اَللهُهمُّ  َوالبََشِر. الَخالَئِقِ  َسيِ دُ  َوَرُسْولُهُ  َعْبُدهُ 
دٍ  َسيِ ِدنَا   َواُذُنٌ  بِنََظرٍ  َعْينٌ  اتهَصلَتْ  َما هِ َوَصْحبِ  اَِلهِ  َوَعلَى ُمَحمه
ا ,  بَِخبَرٍ    تَعَالَى  للاَ  إِتهقُْوا الُمْسِلِمْيَن…… َمعَاِشرَ  فَيَا  بَْعُد: أَمه
 َعلَى َوَحافُِظْوا يََطنَ  َوَما ِمْنَها  َظَهرَ  َما الفََواِخشَ  َوَذُرْوا
  أََمَرُكمْ  للاَ  أَنه  واَواْعلَمُ  َوالَجَماَعةِ  الُجُمعَةِ  َوُخُضْورِ  الطهاَعةِ 
  تَعَالىَ  فَقَالَ  قُْدِسِه، الُمَسبِ َحةِ  بَِمالَئَِكةِ  َوثَنهى بِنَْفِسهِ  فِْيهِ    بََدأَ  بِأَْمرٍ 
ِ  َعلَى يَُصلُّْونَ  َوَمالَئَِكتَهُ  للاَ  إِنه  َعِلْيًما قَائاِلً  يََزلْ  َولَمْ    يَااَيهَها  النهبِي 
 َعلَى َوَسِل مْ  َصِل   اَللهُهمه  تَْسِلْيًما. ِوَسل ُِمْوا َعلَْيهِ  اَصلُّوْ  أََمنُْوا الهِذْينَ 
دٍ  َسيِ ِدنَا    أَجَمِعْيَن, َوَصْحبِهِ  أَِلهِ  َوَعلَى ُمَحمه
اِشِدْينَ  الُخلَفَاءِ  َعنِ  َواْرضَ  اَللهُهمه   َوَكانُْوا بِالَحِق    قََضْوا الهِذْينَ  الره
ٍ  َوُعثَْمانَ  َوُعَمرَ  بَْكرٍ  أَبِى َساَداتِنَا يَْعِدلُْونَ  بِهِ   َسائِرِ  َوَعنْ  َوَعِلي 

  إِلَى بِإِْحَسانِ  تَبِعَُهمْ  َوَمنْ  التهابِِعْينَ  َوَعنِ  أَْجَمِعْينَ  نَبِيِ كَ  أَْصَحابِ 
  يَْومِ  إِلَى َكِلَمتَكَ  َوأَْعلِ  َوالُمْسِلِمْينَ  مَ اإِلْسالَ  أَِعزه  اَللهُهمه  الِد ْيِن. يَْومِ 

 الُمْسِلِمْيَن. َخذَلَ  َمنْ  َواْخذُلْ  الِد ْينَ  نََصرَ  َمنْ  اْنُصرْ  اَللهُهمه  الِد ْيِن,
 َواْلُمْشِرِكْيَن. َواْلَكفََرةَ  َوالنهَصاَرى اليَُهْودَ  أَهِلكِ  اَللهُهمه 

  ِولَيَتَنَا اللهُهمه  َواْجعَلِ  أَُمْوِرنَا ُولَةَ  َوأَْصِلحْ  اُدْوِرنَ فِى  اَِمنها اَللهُهمه  
بَا َوالَوبَاءَ  الغاَلَءَ  َعنها اْدفَعْ  اَللهُهمه  َواتهقَاَك. َخافَكَ  فَِمنْ  نَا والِر   َوالِز 

لَِزلَ    َعنْ  بََطنَ  َوَما  ِمْنَها َظَهرَ  َما الِفتَنِ  َوُسْوءَ  َواْلِمَحنَ  َوالزه
ةً  َهذَا بِلَِدنَا ةً  الُمسِلِمينَ  باِلَدِ  َسائِرِ  َوَعنْ  َخاصه   يَاَربه   العَامه

 العَالَِميَن.

  َوالُمْؤِمنَاتِ  َوالُمْؤِمنِينَ  َوالُمسِلَماتِ  ِلْلُمْسِلِمْينَ  اْغِفرْ  اللَُهمه  
اِحِمْيَن. يَاأَْرَحمَ  بَِرْحَمتِكَ  َواألَْمَواتِ  ِمْنُهمْ  اأَلَْحيَاءِ    َمعَاِشرَ  الره
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ْحَسانِ  بِالعَْدلِ  يَأُمرُ  للاَ  إِنه   الُمسِلِميَن……   ِذى  َوإِْيتَاءِ  َواإْلِ
  لَعَلهُكم يَِعُظُكم َوالبَْغيِ  َوالُمْنَكرِ  الفَْخَشاءِ  َعنِ  َويَْنَهى  القُربَى

  نِعَِمهِ  َعلَى َواْشُكُرْوهُ  يَْذُكْرُكمْ  العَِظْيمَ  للاَ  فَاْذُكُرْوا تََذكهُرْوَن,
 أَكبَُر…. للاِ  َولَِذْكرُ   يُْعِطُكمْ  فَْضِلهِ  ِمنْ  َواْسأَلُْوهُ  يَِزْدُكمْ 

 وبركاته للا  ورحمة عليكم والسالم
 

 

 


