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Jama'ah sholat jum'at rohimakumulloh Alloh berfirman: 

\ 

.. 

.• 

Pertama-tama, kami· selal_<u khotib berpe
san kepada segenap saudara semua agar ber
taqwa kepada Alloh karena taqwa merupakan 
kunci kebahagiaan di· dunia dan akhirat. 

.; J. ,,, o J. J. ~o J. ~ .; .; "" .; 

~ ~ j t~.:.\~ \_;l ,, 41 ~ \ \____ ~J.$1'.)\~\.:J\ (,~ "4..-..;..\ 
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.··Jama' ah sholat jum'at rohimakumulloh .' 

. . . 
, . 

Fitnah .yang bermakna ujian dan cobaan .··. 
. . . 

adalah suatu kepastian tanpa bisa dielakkan. 

. . . . 

Apakah inantisia itu mengira bahwa mereka dibiar-
kan (saja) mengatakan, ·''Kami telah beriman'', se-
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dang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya 
Kami telah meng.uji orang-orang yang sebelum 
mereka, malca sesu11ggiLhnya Allah mengetahui 

nya kita ambil agar kita terhindar dari fitnah? 
Jawabnya, ada; di antaranya: 

orang-orang yang benar dan sesiLngguhnya Dia 1. Taubat dan Kembali· Kepada Agama Islam 
mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. al- Wahai . saudaraku, pernahkah terbesit 
Ankabut [29]: 2-3) dal.am li.ati kita bahwa bencana yang menimpa 

. . . . · · .· · bangsa saat ini adalah disebabkan perbuata.n · 
Kasus fit11ah ya11g paling aktual sekarang d k.t , d · d. kemba11· · · . . . . osa agar 1 a segera menya ar1 an .· 

adalah traged1 be1"darah yang terJad1 d1 .neg- k d .· . ·?t Alloh berfir · epa a aJaran agama yang suc1. . . -
eri Su11gai Nil, Mesir, yang telah menelan . 
korban banyak sekali disebabkan bentrokan 
hebat antara aparat keamanan clan rakyat 
demonstran yang ingin menggulingkan kur
si kepemimpinan Presiden Mesir. Kasus ini 
adalah hanya satu di antara sekian contoh fit
nah lainnya yang banya.k terjadi di zaman ini. 

Jama'ah sholat jum'at rohimakumulloh 
• 

. 

Kita sekaran.g hidup di suatu zamai1 yang 
harus bergelut dengan · berbagai maca·m tan
tangan clan fitnal1. Oleh karenanya, kita harus 
pandai-pahdai menyikapinya secara baik de
ngan bimbingan cahaya al-Qur'an, hadits~ dan 
petuah para ulama, bukan inenyikapinya de
ngan emosional. <:ian ·tindakan gegabah yang 
malah meruncingkan . · masalah. · Alangkah 
bagusnya ucapan Syaikhul Islam Ibn11 Taimi~ 
yyah 11~ tatkala mengatakari dalam Minhaj 
Sunnah Nabawiyyah (4/343), ''Apabila terjadi 
suatu fitnah maka orang pandai pun tidak 
sanggup untuk membendung _ orang bodoh." 
Demikianlah keadaan fitnah sepanjang za
man, apabila terjadi mal<a tidak ada yang se
lamat d~rinya kecuali orang yang diselamat-

. . 

.kan oleh Alloh se1nata. 

Dan peliharalah dirimit dari pada siksaan yang ti
dak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja 
di antara kamit. Dan ketahuilah bahwa Allah amat · 
keras siksaan-Nya. (QS. al-Anfal [8]: 25) 

• . 

Lantas, bagaimanakal1 sikap yang benar 
menur11t panda~gan agarµa untuk rrtenyikap
inya? Adakah kiat dar1 langkah yang semesti-

• 

man: 

, . . . 

Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan · 
disebabkarl ulah perbuatan manusia. (QS. ar-Rum 
[30 ]: 41) 

Alangkah benarnya ucapan Syaikh. Ibnu 
Utsaimin ~~ tatkala berkata dalam khotbah
nya tentar1g dampa·k kemaksiatan, ''Demi 
Alloh, sesungguhnya kemaksiatan itu sangat 
berpengaruh pada keamanan suatu negeri, . 
kenyamanan, dan perekonomian rakyat. Se
sungguhnya kerriaksiatan menjadikan manu- • 
sia saling bermusuhan antara satu dengan · 
lainnya." (Atsar al-Ma'ashi 'Ala al-Fardi wa al
Mujtama' hlm. 20) 

Dari sinilah, kita mengetali.ui rahasia ha-
dits Nabi ~: . 

ii\ o"o........., 
~~ ....... 

. . 

''Ibadah di saat fitnal1 seperti hijrah kepadaku. '' 
· (HR. Muslim·: 2948) 

.. 
~ ·" 

• 

Hal itu karena fitnah disebabkan oleh dosa . 

hamba, maka N abi ~ menekankan ibadah ke--
pada Allah agar mereka bergantung kepada-
N ya dan Alloh lekas mengampuni dosa me
reka. Dan apabil~ Alloh telah mengampuni 
dosa mer~ka, maka Alloh akan lekas menyu
dahi fitnah dari mereka. 

2. Taqwa, taat pemimpin, dan berpegang pada 
Sunnah 
Tiga hal tersebut terkumpul dalam hadits 
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Dari Irbadh bin Sariyah ~ berkata, ''Rosululloh 
~ pernah sholat mengimami kami lalu beliau 
menghadap kami dan menasihqti kami dengan na
sihat yang mendalam, hingga air mata kami mene
tes karenanya dan hati kami terenyuh dibuatnya. 
Kami atau mereka berkata, ''Ya Rosululloh ~ sep
ertinya ini nasihat orang yang berpamitan, maka 
berilah kami nasihat. fl Beliau berkata1 '' Aku wa
siatkan kepada kalian dengan taqwa kepada Allah 
dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) seka
lipun dia adalah budak Habsyi (orang berkulit hi
tam). Sesungguhnya orang yang hidup dari kalian1 
niscaya dia akan mendapati setelahku perselisihan 
yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk ber
pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para 

. Kulafaur Rosyidin (yang lurus) yang mendapat 
petunjuk, gigitlah dengan gigi gerahammu (pe
ganglah kuat-kilat). Dan berhati-hatilah terhadap 
perkara-perkara yqng baru ( dalam ibadah), sesung
guhnya setiap perkara baru adalah bidfah dan ·se
tiap bidfah adalah sesat. ff. (Shohih. Diriwayatkan 

. . 

. oleh Ahmad, Abu Dawud, dll.) 

3. Menjauh .dari fitnah dan· tidak berkecimpung 
di dalamnya 
Sebagian orang teperdaya dengan dirinya 

sendiri. Dia merasa bahwa dirinya mampu 
mengata~i fitnah. Dia merasa manusia sangat 
menanti gerakannya, dan sebagainya!! Pada
hal, Rosululloh ~· bersabda: 

.. . . 

. . 

''Akan terjadi fitnah-fitnah. (Ketika itu) orang 
yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang 
yang berdiri ·lebih baik daripada yang berjalan, dan 
orang yang berjalan lebih baik daripada yang ber
lari. Barang siapa yang mencari fitnah maka dia · 
akan terkena pahitnya dan barang siapa yang men
jumpai tempat berlindung maka hendaknya dia 
berlindung. If (HR. al-Bukhari dan Muslim) 

Para ulama salaf pun telah me~erapkan hal · 
itu dengan sikap-sikap yang sangat luar biasa. 
Sahabat Amir bin Rabi'ah ~ tatkala terjadi 
fitnah hingga terbunuhnya kholif ah Utsman 
~ beliau mengatakan kepada keluarganya, . 
''Ikatlah aku dengan besi karena aku telah 
gila." Tatkala Utsman ~ terbunuh dia men
gatakan, ''Lepaskanlah aku, segala puji bagi 
Alloh yang menyembuhkanku dari gila dah 
menyelamatkanku dari pembunuhan Uts-
man." · · 

Abdullah bin Hubairoh 11~ berkata, ''Ba
rang siapa mendapati fitnah maka hendaknya_ 
dia mematahkan kakinya, kalau dia masih 
berjalan maka hendaknya mematahkan kaki 
satunya lagi." 
· Al-Aswad bin Suro'i 11~ tatkala terjadi fit

nah di Basrah, beliau menaiki kapal di laut 
lalu tidak dike~ahui kabarnya setelah itu! 

Sayyar bin Abdirrohman ~~ berkata; 
' 

''Para sahabat ahli Badar selalu di rumah me-



reka setelah terbunuhnya Utsman ~' mereka 
tidak keluar kecuali ke kuburan mereka." 

Karena itu, jauhilah fitnah dan jang~n 
berkecimpung di dalamnya! 

KHUTBAH KEDUA 

· . 

• 

Jama'a.J;l ·kaum. muslimin yang djmuli~kan. 
aleh Allah~ .. ~,.' . · · · · ·· · .. · 

/ .~ •. . 
·' . . 

Di antara kiat menghadapi fitnah berikut-
nya adalah: .... · 

4. Do'a 
. 

Da'a merupakan senjata seorang mukmin, 
apalagi saat fitnah yang sangat membutuhkan 
pertalangan dan hi~ayah dari Alloh. Allah .. 
telah memetiritahkan hal ini dalam ·· firman-. . . · . 

• •.. ·' 

Nya·. ·. . . . .. ·· .... . . ' . ·• 
: ~ . ~- . 

: ·~. ~ . ' : ... ·' 

,' ,_ 

. . 

•. _,. ..... . 
; 

•. . . . . 

KatakCI:nlah, ''Wahai Alloh, Pencipta. langit .. dan 
bu.mi, yang , ~erige~ahi1:·i barang ghoib. _dan ·ya.ng 
nyata, Er1;gkaul~h ,yang memutuskan antara ham·
ba-hamba~Mu , tentang apa yang selalu_ mereka 
memperselisihkannya. '' (QS. az-Zumar [39]: 46) 

. . . 

• 

Para salaf telah menerapkan abat ini pada 
diri mereka saat fitnah. Abdullah bin Amir bin 
Rabi' ah 11~ berkata, ''Tatkala manusia banyak 
mencela Utsman ~~' mak~ ayahku (sahabat 
Amir bin Rabi'ah ~'Pen.) melakukan shalat 
malam seraya berdo'a, 'Ya Allah, jagalah diri
ku dari fitnah · sebagaimana· Engkau· menj·aga 
·hamba-hamba-Mu yang shalih.' Maka ayahku 
. tidak keluar (karena sakit) kecuali ketika me
ninggal dunia.'' 

Ya Alloh, jauhkanlah kami dari fitnah! Ya 
Alloh, jauhkanlah kami dari fitnah! Ya Allah, 
jauhkarllah kami dari fitnah! Ya Allah, tegar
kanlah langkah kami dalam agama-Mu hing
ga ~ami bertemu dengan-Mu! 
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