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MENJAGA AQIDAH KITA

KHUTBAH PERTAMA
 

نا، م�ن به م�ن ش�ر�ور� أنف�س�ن�ا، و�م�ن� سيئات� أع�م�ال�  إن( ال&م�د� ل، ن�ح�م�د�ه، ونستعين�ه، ونستغفر�ه�، ونعوذ� 
.ي�ه�د�ه ال ف&ل م�ض�ل( ل&ه�، ومن ي�ض�ل�ل2، ف&ل ه�اد�ي ل&ه

.وأ&ش�ه�د� أن2 ل إل&ه� إل ال? و�ح�د�ه� ل ش�ر�يك� ل&ه�، وأشهد� أن( م�ح�م;د:ا عب�د�ه ور�س�ول�ه

 ي�ا أ&يRه�ا الن;اس� ات;ق�وا ر�ب;ك�م� ال(ذ�ي خ�ل&ق&ك�م� م�ن� ن�ف2سI و�اح�د�ةI و�خ�ل&ق� م�ن�ه�ا ز�و�ج�ه�ا و�ب�ث( م�ن�ه�م�ا ر�ج�الCا ك&ث�ي:ا
و�ن�س�اءX و�ات;ق�وا الل(ه� ال(ذ�ي ت�س�اءVل�ون& ب�ه� و�ال2أ&ر�ح�ام� إ�ن( الل(ه� ك&ان& ع�ل&ي�ك�م� ر�ق�يب:ا 

 ي�ص�ل�ح� ل&ك�م� أ&ع�م�ال&ك�م� و�ي�غ�ف�ر� ل&ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و�م�ن� ي�ط�ع ي�ا أ&يRه�ا ال(ذ�ين� آVم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� و�ق�ول�وا ق&و�لCا س�د�يد:ا 
الل(ه� و�ر�س�ول&ه� ف&ق&د� ف&از� ف&و�ز:ا ع�ظ�يم:ا

 

Jama'ah Jum;at yang dirahmati Allah SWT,

Hari demi hari kita lalui, hingga kita bertemu dengan Jum'at kembali.  Sebuah hari 
yang agung,  sayyidul ayyam,  yang penuh dengan barakah dari  Allah SWT. Maka 
keimanan yang dianugerahkannya kepada kita, ditambah dengan kesehatan yang kita 
miliki merupakan nikmat yang luar biasa besarnya. 

 

Terhadap segala nikmat yang dianugerahkan Allah Azza Wa Jalla, berlaku sebuah 
kaidah pelipatgandaan. Syaratnya: mensyukuri nikmat-nikmat itu.

 

ل&ئ�ن� ش�ك&ر�ت�م� ل&أ&ز�يد�ن;ك�م� و�ل&ئ�ن� ك&ف&ر�ت�م� إ�ن( ع�ذ&اب�ي ل&ش�د�يد_ 
 

Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu,  
dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. 
(QS. Ibrahim : 7)

 

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,

Sesaat  sebelum  Rasulullah  diutus  di  muka  bumi  ini,  umat  manusia  benar-benar 
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berada  dalam kegelapan.  Kehidupannya  benar-benar  jahiliyah  dan  penuh  dengan 
kemusyrikan,  kesesatan,  dan kekafiran.  Kompilasi  semua kejelekan ini  terhimpun 
dalam istilah dhalalun mubin "kesesatan yang nyata"

 

 Iم�ب�ي Iل� ل&ف�ي ض�ل&ال�ق&ب �و�إ�ن2 ك&ان�وا م�ن
 

..mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata (QS. Ali Imran : 164)

 

Setelah  diutusnya  Rasulullah,  zaman  berganti.  Hanya  dalam  tempo  23  tahun, 
terciptalah  sebuah  masyarakat  baru  yang  benar-benar  berbeda  secara  diametral 
dengan zaman sebelumnya. Al-Qur'an mengistilahkan mereka dengan khairu ummah 
"umat terbaik."

 

ك�ن�ت�م� خ�ي�ر� أ�م;ةI أ�خ�ر�ج�ت� ل�لن;اس� ت�أ2م�ر�ون& ب�ال2م�ع�ر�وف� و�ت�ن�ه�و�ن& ع�ن� ال2م�ن�ك&ر� و�ت�ؤ�م�ن�ون& ب�الل(ه�
 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada  
yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS. Ali 
Imran : 110)

 

Itulah generasi terbaik yang dipuji oleh Allah SWT. Dan syarat utama untuk menjadi 
generasi  terbaik itu  adalah beriman kepada Allah.  Artinya,  imannya harus kokoh. 
Ketauhidannya harus kuat. Aqidahnya harus selamat. Ulama' dan tokoh kebangkitan 
umat, Hasan Al-Banna mengistilahkannya dengan salimul aqidah.

 

Akhwatal iman, hafidzakumullah.

Diantara  syarat  salimul  aqidah  adalah  selamatnya  aqidah  kita  dari  segala  bentuk 
takhayul dan kepercayaan ghaib yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah. Ini 
adalah salah satu hal melemahkan aqidah banyak orang.

 

Seperti peristiwa sepekan lalu di Jakarta. Pada peristiwa kebakaran hebat di pusat 
perbelanjaan Ramayana di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Salah satu foto 
yang mengabadikan kebakaran tersebut tampak kobaran api yang menyerupai wajah 
manusia.  Dalam foto  tersebut  dengan  jelas  terlihat  bagian-bagian  anggota  wajah. 
Memang  tidak  secara  utuh  membentuk  wajah.  Bagian  paling  jelas  adalah  yang 
menyerupai mata, alis, dan hidung.
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Maka dalam waktu singkat foto tersebut menyebar dan menjadi bahan perbincangan. 
Televisi  dengan cepat  menuangkannya menjadi  bahan gosip yang menghebohkan. 
Media cetak tidak ketinggalan.  Website,  blog,  dan jejaring sosial  di  internet  juga 
marak memperbincangkan. Yang menjadi masalah adalah, konten pembicaraannya 
sudah mengarah kepada hal-hal yang merusak aqidah.

 

Ada  yang  menyimpulkan  bahwa  itu  merupakan  refleksi  makhluk  ghaib  penjaga 
pasar. Ada yang menegaskan bahwa pasar tersebut memang angker dan menakutkan. 
Dan lain sebagainya.

 

Timbulnya kepercayaan-kepercayaan yang tidak berdasar ini kemudian berpengaruh 
pada sikap manusia.  Ada yang kemudian menjadi takut terhadap "penjaga" pasar. 
Ada yang tidak berani  keluar sendirian di  malam hari.  Sampai  yang lebih parah, 
merencanakan memberikan tumbal.

 

Kaum muslimin yang dirahmati Allah,

Tumbal  yang  merupakan  istilah  dari  bahasa  Jawa  dalam  kamus  umum  bahasa 
Indonesia diartikan sebagai "obat penangkal penyakit atau penolak kesialan." Namun 
dalam praktiknya, tumbal lebih luas dari itu. Seperti penangkal penyakit, penangkal 
bala', penangkal malapetaka, untuk mendatangkan keselamatan, kebaikan, dan lain-
lain.  Dalam  konteks  rencana  paska  kobaran  api  membentuk  wajah  tadi,  tumbal 
dimaksudkan agar "penjaga" pasar tidak mengganggu.

 

Tumbal yang biasanya berupa sembelihan, jelas bertentangan dengan aqidah Islam 
dan termasuk kesyirikan. Sembelihan adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan 
kepada selain Allah SWT.

 

ق�ل2 إ�ن( ص�ل&ات�ي و�ن�س�ك�ي و�م�ح�ي�اي� و�م�م�ات�ي ل�ل(ه� ر�بi ال2ع�ال&م�ي�
 

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-An'am : 162)

 

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini dalam Tafsirnya dengan mengatakan: "Allah Ta'ala 
memerintahkan nabi-Nya untuk mengabarkan kepada orang-orang musyrikin yang 
mengibadahi selain Allah Azza wa Jalla dan menyembelih untuk slein-Nya, bahwa 
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beliau hanya mengikhlaskan sholat dan penyembelihan kepada Allah Azza wa Jalla 
semata-mata, tidak ada sekutu baginya." 

 

Rasulullah SAW bersabda,

 

ل&ع�ن� الل(ه� م�ن� ذ&ب�ح� ل�غ�ي�ر� الل(ه�
 

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. (HR. Muslim) 

 

Imam  Nawawi  dalam  Syarh  Shahih  Muslim  menjelaskan  hadits  ini:  "Adapun 
menyembelih  untuk  selain  Allah,  maksudnya  adalah  menyembelih  dengan  selain 
nama Allah Ta'ala,  seperti orang yang menyembelih untuk berhala atau salib atau 
untuk Musa a.s atau Isa a.s atau untuk kab'bah atau selainnya. Semuanya ini adalah 
haram dan sembelihannya tidak halal, baik penyembelih seorang muslim atau nasrani 
atau  yahudi  sebagaimana  pendapat  Imam Syafi'i  dan  yang  disepakat  oleh  ulama 
syafi'iyah.  Jika  bersamaan  dengan  itu  ia  mengagungkan  sesuatu  dengan  tujuan 
penyembelihan selain Allah dan beribadah kepadanya, maka itu adalah kekufuran. 
Jika yang menyembelih sebelumnya adalah seorang muslim maka ia telah menjadi 
murtad disebabkan penyembelihan itu."

 

Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah,

Tumbal juga menyebabkan apakah seseorang itu masuk surga atau masuk neraka. 
Meskipun hanya seekor lalat yang menjadi tumbalnya. Seperti hadits dari Thoriq bin 
Syihab:

 

Nabi SAW bersabda " Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat,  dan ada 
seseorang  masuk  neraka  karena  seekor  lalat  pula."  Para  sahabat  bertanya:  
"Bagaimana hal itu, ya Rasulullah?" Beliau menjawab: "Ada dua orang berjalan  
melewati  suatu  kaum  yang  mempunyai  berhala,  yang  mana  tidak  seorangpun 
melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya suatu kurban. Ketika  
itu,  berkatalah  mereka  kepada  salah  seorang  dari  kedua  orang  tersebut:  
"Persembahkan kurban kepadanya." Dia menjawab: "Aku tidak mempunyai sesuatu 
yang  dapat  kupersembahkan  kepadanya."  Merekapun  berkata  kepadanya  lagi:  
"Persembahkan sekalipun seekor lalat." Lalu orang itu mempersembahkan seekor  
lalat dan merekapun memperkenankan dia untuk meneruskan perjalanannya, maka  
dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang 
lain:  "Persembahkan  kurban  kepadanya."  Dia  menjawab:  "Aku  tidak  patut  
mempersembahkan sesuatu kurban kepada selain Allah 'Azza wa Jalla." Kemudian  
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mereka  memenggal  lehernya.  Karenanya,  orang  ini  masuk  surga." (H.R.  Imam 
Ahmad).   

 

Kaum muslimin yang dirahamati Allah,

Karenanya marilah kita jaga aqidah agar tetap bersih, agar tetap selamat. Janganlah 
kita  menjerumuskan diri  ke  dalam dosa  yang  tidak  terampuni.  Yang hanya  akan 
membuat kita mendapatkan kemurkaan Allah dan siksa neraka-Nya.

 

إ�ن( الل(ه� ل&ا ي�غ�ف�ر� أ&ن2 ي�ش�ر�ك� ب�ه� و�ي�غ�ف�ر� م�ا د�ون& ذ&ل�ك� ل�م�ن� ي�ش�اء? و�م�ن� ي�ش�ر�ك� ب�الل(ه� ف&ق&د� اف2ت�ر�ى إ�ث2م:ا ع�ظ�يم:ا 
 

Sesungguhnya  Allah  tidak  akan  mengampuni  dosa  syirik,  dan  Dia  mengampuni  
segala  dosa  yang  selain  dari  (syirik)  itu,  bagi  siapa  yang  dikehendaki-Nya.  
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah,  maka sungguh ia  telah  berbuat  dosa 
yang besar. (QS. An-Nisa : 48)

 

وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي
 

KHUTBAH KEDUA
 

ال2ح�م�د� ل�ل(ه� ال(ذ�ي أ&ر�س�ل& ر�س�ول&ه� ب�ال2ه�د�ى و�د�ين� ال2ح�قi ل�ي�ظ2ه�ر�ه� ع�ل&ى الدiين� ك�لqه� و�ل&و� ك&ر�ه� ال2م�ش�ر�ك�ون&
.أ&ش�ه�د� أن2 ل إل&ه� إل ال? و�ح�د�ه� ل ش�ر�يك� ل&ه�، وأشهد� أن( م�ح�م;د:ا عب�د�ه ور�س�ول�ه

] 102: آل عمران} [ي�اأ&يRه�ا ال(ذ�ين� آم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� ح�ق; ت�ق&ات�ه� و�ل ت�م�وت�ن; إ�ل و�أ&ن�ت�م� م�س�ل�م�ون& { 

 ي�ص�ل�ح� ل&ك�م� أ&ع�م�ال&ك�م� و�ي�غ�ف�ر� ل&ك�م� ذ�ن�وب�ك�م� و�م�ن* ي�اأ&يRه�ا ال(ذ�ين� آم�ن�وا ات;ق�وا الل(ه� و�ق�ول�وا ق&و�ل س�د�يد:ا { 
].71، 70: الحزاب} [ي�ط�ع� الل(ه� و�ر�س�ول&ه� ف&ق&د� ف&از� ف&و�ز:ا ع�ظ�يم:ا 

 

Banyak orang yang menyangka bahwa dengan tumbal, manusia tidak akan diganggu 
jin dan sebagainya. Namun sesungguhnya, persangkaan ini keliru sama sekali. Yang 
benar adalah sebaliknya,  bahwa orang yang memberi tumbal justru akan semakin 
cemas dan takut, sebagaimana jin yang diibadahi semakin bangga dan sombong.
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و�أ&ن;ه� ك&ان& ر�ج�ال� م�ن� ال2إ�ن�س� ي�ع�وذ�ون& ب�ر�ج�الI م�ن� ال2ج�نi ف&ز�اد�وه�م� ر�ه�قCا
 

Dan  bahwasanya  ada  beberapa  orang  laki-laki  di  antara  manusia  meminta  
perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah 
bagi mereka rahaqa.(QS. Al-Jin : 6)

 

Rahaqa, selain diartikan dengan kesesatan atau dosa, oleh sebagian mufassirin juga 
diartikan dengan sombong dan takaburnya jin tatkala melihat manusia mengibadati 
mereka dan berlindung kepada mereka.

 

Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah SWT sehingga 
aqidah kita terjaga, sampai menghadap Allah kelak.

 

 � و�ع�ل&ى آلم�ح�م;دI، ك&م�ا ص�ل(ي�ت� وس�ل�م�ت� ع�ل&ى إ�ب�ر�اه�ي�م الل(ه�م; ص�لq وس�لqم� ع�ل&ى م�ح�م;دI و�ع�ل&ى آل 
 ع�ل&ى إ�ب�ر�اه�ي�م� و�ع�ل&ى آل� إ�ب�ر�اه�ي�م�، ف�ي م�ح�م;دI و�ع�ل&ى آل� م�ح�م;دI، ك&م�ا ب�ار�ك2ت إ�ب�ر�اه�ي�م�، و�ب�ار�ك� ع�ل&ى

 ال�ؤ�م�ن�ي�ن�، و�ع�ن خ�ل&ف&ائ�ه� الر;اش�د�ي�ن�، و�ع�ن� أ&ز�و�اج�ه� أ�م;ه�ات الع�ال&م�ي�ن� إ�ن;ك� ح�م�ي�د_ م�ج�ي�د_، و�ار�ض� الل(ه�م; ع�ن
 م�ع�ه�م� ب�ر�ح�م�ت�ك� ي�ا أ&ر�ح�م ال�ؤ�م�ن�ي�ن� و�ال�ؤ�م�ن�ات� إ�ل&ى ي�و�م� الدiي�ن�، و�ع�ن;ا س�ائ�ر� الص;ح�اب�ة� أ&ج�م�ع�ي�ن�، و�ع�ن

.الر;اح�م�ي�ن

 م�ن� ب�ع�د�ه� ت�ف&رRقCا م�ع�ص�و�م:ا، و�ل ت�د�ع� ف�ي�ن�ا و�ل اج�ع�ل2 ج�م�ع�ن�ا ه�ذ&ا ج�م�ع:ا م�ر�ح�و�م:ا، و�اج�ع�ل2 ت�ف&رRق&ن�ا الل(ه�م 
.ش�ق�ي�ا و�ل م�ح�ر�و�م:ا م�ع�ن�ا

.الل(ه�م; إ�ن;ا ن�س�أ&ل�ك� ال2ه�د�ى و�التRق&ى و�الع�ف&اف� و�الغ�ن�ى

 ز�اك�ي:ا، ص�اد�قCا ذ&اك�ر:ا، و�ق&ل2ب:ا خ�اش�ع:ا م�ن�ي�ب:ا، و�ع�م�لC ص�ال�ح:ا الل(ه�م; إ�ن;ا ن�س�أ&ل�ك� أ&ن2 ت�ر�ز�ق� ك�ل� م�ن;ا ل�س�ان:ا 
 ي�ا ذ&ا ال2ج�ل&ل و�ي�ق�ي�ن:ا ص�اد�قCا خ�ال�ص:ا، و�ر�ز�قCا ح�ل&لVC ط&يiب:ا و�اس�ع:ا، و�ع�ل2م:ا ن�اف�ع:ا ر�اف�ع:ا، و�إ�ي�م�ان:ا ر�اس�خ:ا ث&اب�ت:ا،

.و�ال�ك2ر�ام
 ك&ل�م�ت�ه�م� ع�ل&ى ال&قi، و�اك2س�ر� ش�و�ك&ة و�ال2م�س�ل�م�ي�ن�، و�و�حiد� الل(ه�م; ص�ف�و�ف&ه�م�، و�أ&ج�م�ع الل(ه�م; أ&ع�ز; ال�س�ل&م 
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.الس;ل&م� و�الVم�ن� ل�ع�باد�ك� أ&ج�م�ع�ي الظ(ال�م�ي�، و�اك2ت�ب

 و�أ&يiد� ب�ه� ال2ح�ق; ي�ا ر�ب اح�ف&ظ2 أ&و�ط&ان�ن�ا و�أ&ع�ز; س�ل2ط&ان�ن�ا و�أ&يiد�ه� ب�ال2ح�ق الل(ه�م; ر�ب;ن�ا 
                                 .الع�ال&م�ي�ن

 الذ(اك�ر�ي�ن� ل&ك� ف الل&ي�ل� و�الن;ه�ار�، ال2م�س�ت�غ�ف�ر�ي�ن� ل&ك ر�ب;ن�ا اس�ق�ن�ا م�ن� ف&ي�ض�ك� ال2م�د�ر�ار�، و�اج�ع�ل2ن�ا م�ن الل(ه�م 
                                     .ب�ال2ع�ش�يi و�الVس�ح�ار

 م�ن� خ�ي�ر�ات� الVر�ض�، و�ب�ار�ك� ل&ن�ا ف ث�م�ار�ن�ا و�ز�ر�و�ع�ن�ا الل(ه�م; أ&ن�ز�ل2 ع�ل&ي�ن�ا م�ن� ب�ر�ك&ات� الس;م�اء و�أ&خ�ر�ج� ل&ن�ا 
.وك�لq أ&رز�اق�ن�ا ي�ا ذ&ا ال2ج�ل&ل� و�ال�ك2ر�ام

.ر�ب;ن�ا آت�ن�ا ف الدRن�ي�ا ح�س�ن�ةC و�ف الخ�ر�ة� ح�س�ن�ةC و�ق�ن�ا ع�ذ&اب� الن;ار� 
.ر�ب;ن�ا ل ت�ز�غ2 ق�ل�و�ب�ن�ا ب�ع�د� إ�ذ2 ه�د�ي�ت�ن�ا، و�ه�ب� ل&ن�ا م�ن� ل&د�ن�ك� ر�ح�م�ةC، إ�ن;ك� أ&ن�ت� الو�ه;اب� 
.ر�ب;ن�ا ظ&ل&م�ن�ا أ&ن�ف�س�ن�ا و�إ�ن2 ل&م� ت�غ�ف�ر� ل&ن�ا و�ت�ر�ح�م�ن�ا ل&ن�ك�و�ن�ن; م�ن� ال&اس�ر�ي�ن� 
 و�ال2م�س�ل�م�ات�، الVح�ي�اء� م�ن�ه�م� و�الVم�و�ات�، إ�ن;ك� س�م�ي�ع الل(ه�م; اغ2ف�ر� ل�ل2م�ؤ�م�ن�ي�ن� و�ال2م�ؤ�م�ن�ات�، و�ال2م�س�ل�م�ي�ن 

.ق&ر�ي�ب_ م�ج�ي�ب� الدRع�اء

 ع�ن� ال2ف&ح�ش�اء� و�ال2م�ن�ك&ر� و�ال2ب�غ�ي ي�أ2م�ر� ب�ال2ع�د�ل� و�ال�ح�س�ان� و�إ�ي�ت�اء� ذ�ي الق�ر�ب�ى و�ي�ن�ه�ى إ�ن( ال :ع�ب�اد� ال 
ت�ذ&ك(ر�و�ن ي�ع�ظ�ك�م� ل&ع�ل(ك�م
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