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َسان،  َحح َل َواْلح َمَر بَالحَعدح
َ
ي أ َ َ اَّله ُد ّلَِله َمح َوان، وَ  مَ َحره واَْلح لحَم َوالحُعدح يح الظُّ َ َ اَّله ُد ّلَِله َمح اْلح

َسه، وَجَ َحره  لحَم لََعَ َنفح َ الحَعبَاَد ُُمَره َم الظُّ  .ًماَعلَُه َبْيح

نح ََل إَ 
َ
َهُد أ شح

َ
َدُه ََل  ََلَ إَله َوأ نه اهلُل وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
ََ ََل، َوأ ْح َ ََ يَُننَا َسَيَِّدنَا وََحَبيحَبنَا َوقُره    عح

َ
َة أ

ًدا َعبحُدهُ  مه َورَُسوح  ُُمَمه
ُ نحَقَذ اْلح

َ
ََص َة َمَن الضه َُل، أ ََف اْلح َح َ

َمَر ََلل، َوَهَدى إَََل أ
َ
ال، َوأ

ل، وََحذه  َعال لحمَ َر َمَن الظُّ بَالحَعدح فح
َ قحَواَل َواْلح

َ  .َِف اْلح

، َوَمن تََبَعُهمح  حَميَاَمْيح َحابََه الحُغَرِّ ال صح
َ
َصلََواُت َرِّبي وََسََلُمُه َعلَيحه، ولَََعَ آََلَ َوأ

يحن. َم اَلِّ َساٍن إَََل يَوح  بَإَحح

مه 
َ
 ؛ا َبعحدُ أ

حوََصايَا َِف  ُ ال َها َخْيح َها انلهاس، فَإَنه يُّ
َ
َُما فَاتهُقوا اهلَل أ َِ اهلَل َحيُح ٍٍ وََحاٍل  ااته ي َوقح ُُ  

حَمرحَء َِف  َ تُورَُث ال َوى اّلِله حوََصيهَة بََها. إَنه َتقح فحَضُل َمنح ال
َ
ٌء أ ا، َولَيحَس ُهنَاَك ََشح ٍَ ُكنح

اًحا َوانحَبَساًطا، َوَِف  حَِشَ نحيَا ان ًزا َوفََلًَحا ﴿الُّ َخَرَة فَوح َ اْلح َِ اّلِله  َْجحَعلح ََلُ َْخحرًَجا َوَمنح َيته
زُ  َْرح  ﴾قحُه َمنح َحيحُث ََل ََيحتََسُب * َو
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Hadirin rahimakumullah, 

Pada akhir-akhir ini, kita menyaksikan munculnya fenomena 

kebohongan dan pemutar balikkan fakta. Yang salah dianggap benar dan yang 

benar dianggap salah. Kesalahan yang dilakukan oleh mereka yang memiliki 

kekuatan politik dianggap biasa dan layak diselamatkan. Sedangkan bagi 

mereka yang tidak memiliki kekuatan politik akan langsung ditegakkan 

hukuman ke atasnya walau kebenaran berkata sebaliknya. Termasuk dari 

fenomena ini juga adalah usaha untuk mengaburkan sejarah yang dilakukan 

oleh mereka yang tidak ingin NKRI menjadi negara yang berasaskan Pancasila 

dan UUD 1945. 

Hal ini berefek negatif terhadap sebagian orang yang imannya masih 

tergantung kepada harta dan rupiah, kedudukan dan jabatan serta ketenaran 

dan popularitas. Lebih dari itu, fenomena ini tidak jarang membuat sebagian 

orang menukar yang haqq dengan yang bathil, menggadaikan iman dengan 

dunia, bahkan sampai menukar agama secara nyata, terang-terangan dan 

diumumkan di media massa. 

 

Hadirin rahimakumullah, 

Masa ini disebut oleh sebagian pakar sebagai masa Post-Truth (pasca 

kebenaran), yaitu masa di penghujung dasawarsa kedua Abad 21. Dunia 

memasuki konsep filosofi dan politik yang menurut filosof asal Amerika 

Serikat Sean Illing (2018) berarti "lenyapnya standar obyektif bersama untuk 

kebenaran". Tak jelas lagi mana yang haqq dan mana yang sungguh bathil. 

Jauh-jauh sebelumnya, hal yang sama pernah dirasakan oleh para 

sahabat ridhwanullah 'alaihim. Sebagian orang yang baru memeluk Islam setelah 

wafatnya Rasululllah yang tidak melihat perjuangan para sahabat bersama 

Rasulullah dengan harta dan diri mereka, mengklaim bahwa derajat iman 

mereka sama dengan para sahabat tersebut. Padahal Allah berfirman, 
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َله  لَُكمح  َوَما
َ
َ  َسَبيَل  َِف  ُتنحَفُقوا أ َ  اّلِله َماَواَت  َمَْياُث  َوّلَِله رحَض  السه

َ تََوي ََل  َواْلح  يَسح
َِ  َمنح  َمنحُكمح  نحَف

َ
ََ  َوقَاتََل  الحَفتحَح  َقبحَل  َمنح  أ وََلَ

ُ
  أ

َ
َظمُ أ ينَ  َمنَ  َدرََجةً  عح َ نحَفُقوا اَّله

َ
 َمنح  أ

ُ  وََعدَ  َولُُكً  َوقَاتَلُوا َبعحدُ  َن  اّلِله ُسح ُ  اْلح َملُونَ  بََما َواّلِله  َخَبْيٌ  َتعح
”Dan mengapa kamu tidak menafkahkan (sebagian hartamu) pada jalan Allah, padahal 

Allah-lah yang mempunyai langit dan bumi? Tidak sama di antara kamu orang yang 

menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukan (Mekah). Mereka lebih 

tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang 

sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka (balasan) yang lebih 

baik. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.s. Al-Hadid: 10) 

 

Orang-orang yang tidak memahami perjuangan para sahabat 

merendahkan kedudukan mereka dan menyampaikan kata-kata yang 

melanggar kemuliaan mereka. Hingga akhirnya berujung pada pemutar 

balikkan fakta dan mengada-ada dalam urusan agama sampai hal 

pemerintahan. Kejadian terbunuhnya Khalifah Utsman bin ’Affan Radhiyallahu 

’Anhu menjadi bukti nyata fenomena ini. 

Dalam merespon fenomena ini, hendaknya kita memohon kepada Allah 

dengan sebuah doa ma'tsur yang dinukil dari sahabat Umar bin Khattab dan 

disebutkan oleh al-Bahuti al-Hanbali dalam karya beliau Syarh Muntaha al-

Iradat jilid 3 halaman 497. Doanya sebagai berikut, 
 

ِه  ُهمه الله  َ َرنَا اْلح
َ
َتنَابَُه.َحقً  أ نَا اجح َاَطَل بَاَطًَل، َوارحُزقح َرنَا اْلح

َ
نَا اتَِّبَاَعُه، َوأ  ا، َوارحُزقح

”Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami 

kemampuan untuk mengikutinya dan nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan dan 

berilah kami kemampuan untuk menjauhinya.” 

 

Adapun teks lengkap dari doa ini adalah sebagaimana disebutkan dalam 

Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 hlm. 144, 
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ِه  ُهمه الله  َ َرنَا اْلح
َ
َاَطَل بَاطَ َحقً  أ َرنَا اْلح

َ
نَا اتَِّبَاَعُه، َوأ َتنَابَهُ ا، َوارحُزقح نَا اجح  ًَل، َوارحُزقح

عَ  ، َواجح َ إَََِماًماَوََل ََتحعلحُه ُملحتًَبساً َعلَيحَنا َفَنَضلُّ لحنَا لَلحُمتَِّقْيح  

“Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berilah kami 

kemampuan untuk mengikutinya dan nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan dan 

berilah kami kemampuan untuk menjauhinya dan janganlah Engkau jadikan kebatilan 

itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Jadikanlah kami teladan bagi 

orang orang yang bertakwa.” 

 

Doa tersebut sarat makna dan sarat manfaat. Makna doa tersebut adalah 

bahwa kita memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk mengenal 

kebenaran dan pendapat yang benar dalam semua permasalahan yang 

diperselisihkan oleh banyak orang dan berbagai hal baru yang kita alami dalam 

kehidupan kita. Serta memohon kepada Allah agar diberikan kemampuan 

untuk mengikuti kebenaran dan tegar memegangi kebenaran. Kita juga 

memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk melihat kebatilan sebagai 

kebatilan dan kemampuan untuk menjauhinya. Seseorang penyair arab berkat, 

ٍُ َعرَ  ــره  فح نح َِلََوقَِّيحهَ  الشه ـَ ـري لَك ََل       لَلشه  

ه     َوَمنح  َمَن انلهاَس َيَقـعح َفيحهَ لَمح َيعحرََف الِشه  
Aku mengenal kejelekan bukan untuk mempraktekannya akan tetapi untuk menjaga 

diri darinya. Siapa saja yang tidak mengenal kejelekan maka dia akan terjerumus ke 

dalamnya. 
Hadirin rahimakumullah, 

Allah pun memerintahkan kita semua untuk memohon hidayah untuk 

meniti jalan yang lurus dalam setiap salat yang kita kerjakan dengan 

mengatakan “Ihdinash Shiratal Mustaqim.” 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam salah 

satu doa iftitah salat malam, Nabi juga berdoa yang artinya "Ya Allah, Rabb 
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bagi Jibril, Mikail dan Israfil, pencipta langit dan bumi, yang mengetahui hal 

yang ghaib dan yang nampak, engkaulah yang menetapkan keputusan diantara 

para hamba dalam berbagai hal yang mereka perselisihkan, berilah aku 

petunjuk untuk mengetahui kebenaran dalam hal hal yang diperselisihkan 

dengan izin-Mu sesungguhnya Engkau itu memberi petunjuk kepada siapa saja 

yang Engkau kehendaki untuk menuju jalan yang lurus". (H.r. Muslim No. 

770). 

 

Dalam sebuah Hadits Qudsi, dari Abu Dzar, Rasulullah bersabda, Allah 

berfirman  

 إََله  يَا
َدُكمح َعبَاَديح ُُكُُّكمح َضالٌّ هح

َ
َِنح أ ُدوح تَهح تَُه فَاسح …َمنح َهَديح  

“Wahai hamba hambaku semua kalian adalah sesat kecuali yang Kuberi petunjuk maka 

mintalah hidayah kepada-Ku niscaya Aku akan memberi hidayah kepada kalian.” (H.r. 

Muslim No. 2577) 

 

Hadirin rahimakumullah, 

Mari kita selalu membaca doa ini setiap hari dan meng-istiqamah-kannya. 

Agar terkabul doa kita, hendaknya kita juga berusaha merealisasikannya dalam 

langkah kita. Bersatulah bersama Ahlul Haqq dan menjauhlah dari Ahlul Bathil. 

Berjuanglah demi tegaknya kebenaran bukan malah membela kemungkaran. 

Jadilah bagian dari Hizbullah, bukan menjadi bagian dari Hizbusy Syaithan. 

 

ُعوحذُ 
َ
َن الرهَحيمَ  أ يحَطاَن الرهَجيحَم، ِمْسِب اهلَل الرهْحح بَاهلَل َمَن الشه  

َها يَا يُّ
َ
ينَ  أ َ وا آَمنُوا اَّله َِبُ َ  َواتهُقوا َوَرابَُطوا وََصابَُروا اصح َلُحونَ  لََعلهُكمح  اّلِله ُتفح  

”Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan 

tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya 

kamu beruntung.” (Q.s. Ali Imran: 200). 
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َفُر اهلَل  ثَبهتََنَ  تَغح سح
َ
َمُعوحن، َوأ ُل َما تَسح قُوح

َ
حُهَدى َحَّته نَلحَقاه. أ ِي َوال َ اهلُل َوإَيهاُكمح لََعَ اْلح

َفُروحه، َإنهُه ُهَو الحَغُفوحُر  تَغح ي َذنحٍب وََخَطيحئٍَة، فَاسح ُُ َ َمنح  َلَمْيح حُمسح َِلح َولَُكمح َولََسائََر ال
 الرهَحيحم.

Khutbah Kedua 

 

دُ  َمح يحَن ُُكيَه َولَوح َكَرَه  اَْلح َهَرُه لََعَ الي ِي َِلُظح َ حُهَدى وََديحَن اْلح ََلُ بَال رحَسَل رَُسوح
َ
يح أ َ َ اَّله ّلَِله

َن.  الحََكفَُروح
َهدُ  شح

َ
ًدا َعبحُدُه َورَ  أ نه ُُمََمِّ

َ
َهُد أ شح

َ
ََ ََل، َوأ ْ َ ََ َدُه َل   ُسوَُل. أنح ََل إَََلَ إَله اهلُل وَحح

. اَللهُهمه  ََعْيح ْجح
َ
َحابََه الحُغَرِّ أ صح

َ
 َصلي وََسليمح َعلَيحه، ولَََعَ آََلَ َوأ

ا مه
َ
 َبعحد؛ أ

َلُمونَ )) نحتُمح ُمسح
َ
ِه ُتَقاتََه َوََل َتُموُتنه إََله َوأ َ َح يَن آَمنُوا اتهُقوا اّلِله َ َها اَّله يُّ

َ
 ((. يَا أ

دُ  َمح ََ هلل رَبي الحعَ  اَْلح َ ُد َول َمح ََ اْلح َ َُْكافَُئ َمَزْحَدُه، يَا َربهناَ ل ، َْححًدا يَُواَِفح نََعَمُه َو الََمْيح
 . ََ ََ وََعَظيحَم ُسلحَطانَ َه ُر َكَما يَنحبََِغ َِلَََلَل وَجح كح  الشُّ

ٍد، َسيي  اَللهُهمه  ََلنَا ُُمَمه َخَرْحَن، َصلي لََعَ َسييَدنَا وََحَبيحَبنَا وََشَفيحَعَنا َوَموح
َ
َ َواحْل َلْيح وه

َ
َد احْل

. َ ََعْيح ْجح
َ
َل اهلَل أ ي َصَحابََة رَُسوح ُُ  وََسليمح َورََِضَ اهلُل َتَعاََل َعنح 

يَاَء َمنحُهمح  اَللهُهمه  حح
َ َمنَاَت، اَْلح حُمؤح َ َوال َمَنْيح حُمؤح َلَماَت، َوال حُمسح َ َوال َلَمْيح َفرح لَلحُمسح اغح

َواَت، إَنه  مح
َ َاَجاَت. َواْلح َعَواَت، َفيَا قَاَِضَ اْلح يحُب اله  ََ َسَميحٌع َقَرْحٌب ُُمَ

، َوانحُُصح َعبَاَدَك  اَللُهمه  َ َكْيح َ حُمْسح حَك َوال َذله الَِشِّ
َ
، َوأ َ َلَمْيح حُمسح ََلَم َوال َعزه احْلَسح

َ
أ

َديحن.  حُموََحِّ  ال
نَا اتيبَاَعهُ  اللُِّهمِّ  ِه َحًقا، َوارحُزقح َ َرنَا اْلح

َ
تَ أ َاَطَل بَاَطًَل، وارحُزقحنا اجح َرنَا اْلح

َ
نَابَُه، َوََل ، َوأ

َعلحَنا لَلحُمته ََتحَعلحُه ُملحتَ  ، َواجح َ إََماًما.َبساً َعلَيحنَا َفَنَضلِّ  َقْيح
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نام َربِّنَا صح
َ
بَُد اْل نح َنعح

َ
نُبحَنا َوَبنَيحنَا أ َََلَ آَمناً َواجح َعلح َهَذا اْلح  اجح

َعلح َهَذا بَ  رَبي  َم اجح َ َواِلَوح لَُه َمَن اثلهَمَراَت َمنح َءاَمَن َمنحُهمح بَاّلِله هح
َ
ََلاً َءاَمناً َوارحُزقح أ

 اْلَخَر 
َميُع الَعَليحم.  َربهنا ٍَ السه نح

َ
ََ أ  َتَقبهلح َمنها إَنه

َقنَا َعَذاَب انله  َربهنَا َخَرَة َحَسنًَة وه
َ
َِف احْل نحيَا َحَسَنًة وه  اَر آتَنَا َِف الُّ

َ رَبي  ُسبحَحانَ  ُد ّلَِله َمح حُمرحَسَلَْي َواْلح ا يََصُفوَن وََسََلٌم لََعَ ال َة َعمه ََ رَبي الحَعزه َربي
 الحَعالََمَْي.

َشاَء  َعبَادَ  َْنحََه َعَن الحَفحح ََب َو َتاَء َذي الُقرح َساَن َوإَيح َل َواْلَحح ُمُر بَالحَعدح
ح
اهلَل، إََنِّ اهلَل يَأ

حُمنحكَ  َ َوال
َغح َن. يََعُظُكمح لََعلَُِّكمح تََذكه  َر َواْلح  ُروح

َقيحُموا
َ
ََلة... أ  الصه

 


