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MENJAGA KETEGUHAN IMAN 

Oleh: Ustadz M. Abdullah Sholihun 

(Bidang Pendidikan dan Pesantren, PW Ikadi DIY) 

 

اَلُم لََعَ َمِن اتَّبََع  ُل: َوالسَّ َوى، وَُسبحَحاَن َمنح َيُقوح ُد ِهلِل َوَكََف، َوالحَعاقِبَُة لِلتَّقح َمح اَْلح
حُهَدى.  ال

ًدا  نَّ ُُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
ََف، َوأ خح

َ
َّ َوأ يحَك ََل، الحَعالُِم الِّسر َدُه ََل ََشِ نح ََل ِاََلَ ِاَلَّ اهلُل وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
أ

تَََب. حُمجح َُلُ ال  َعبحُدُه َورَُسوح

ٍد َصَّلَّ  َطََف، َسيرِدنَا ُُمَمَّ حُمصح اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم اَللَُّهمَّ َصلر وََسلرمح َوَبارِكح لََعَ نَِبيرِه ال
َحابِِه  صح

َ
بحََق، ولَََعَ آَِلِ َوأ

َ
َوى َوأ

ح
حَمأ َسُن ال حح

َ
ِتِه إََِل ِهَدايَِة اهلِل وََجنَِّته، ِِهَ أ مَّ

ُ
اِع ِِل ادلَّ

يَّاتِِه َوَمِن اقحتَََف.  وَُذرر

ا َبعحد؛ مَّ
َ
 أ

ُقوحا اهلَل َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل َتُموح  ِلُموحن، َوقَال اهلُل َتَعاَل َفيَا ِعبَاَد اهلل، ِاتَّ نحتُمح ُمسح
َ
ُتنَّ ِاَلَّ َوأ

 : حُمِبْيح اِدِقْيَ ))ِِف ِكتَابِِه ال َ َوُكونُوا َمَع الصَّ يَن آَمنُوا اتَُّقوا اَّللَّ ِ َها اَّلَّ يُّ
َ
 ((يَاأ
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Hadirin rahimakumullah, 
 

Iman yang Allah Swt. karuniakan kepada kita wajib dijaga. Iman inilah 

yang menjadi wasilah untuk mendapatkan karunia, kemuliaan, ampunan, dan 

juga surga-Nya. Meneguhkan diri di atas Iman dan agama merupakan hal yang 

wajib bagi setiap muslim.  

Kondisi kehidupan masyarakat saat ini, diliputi banyak fitnah. Fitnah 

harta, ambisi, keserakahan, dan sebagainya. Pengaruhnya menjalar kemana-

mana. Di sisi lain, berbagai macam bentuk syubhat dan syahwat menyebabkan 

agama ini serasa asing. Oleh karenanya, orang-orang yang berpegang teguh 

dalam iman, harus serius dan bersungguh-sungguh menjaga keimanan mereka. 

Hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi saw,   

 

رِ  َمح َقابِِض لََعَ اْلح
  الَقابُِض لََعَ ِديحِنِه ََكلح

“Orang yang menggenggam (berpegang teguh terhadap) agamanya, bagaikan  orang 

yang menggenggam bara api.” (H.r. Ahmad). 
 

Namun demikian, banyak juga umat Islam yang tidak peduli dengan 

iman dan agamanya sehingga mereka lalai dari kebenaran dan abai dengan 

amal kebaikan. Kondisi ini seringkali menjadi penyebab timbulnya kerusakan 

di masyarakat. Contoh kecil dalam hal ini adalah mulai tak pedulinya sebagian 

orang terhadap etika, akhlak dan tatakrama.  

Ketika kerusakan mulai menjadi gejala umum di tengah masyarakat, 

bahkan cenderung dimaklumi sebagai hal lumrah, mempertahankan keimanan 

adalah pekerjaan yang berat. Situasi ini, terkadang menjadikan hati mudah 

berubah. Rapuhnya hati itu bisa jadi karena keadaan, bisa karena kebodohan, 

atau bisa juga karena ketidakpedulian terhadap keimanan. 

 

Rasulullah saw. bersabda,  

تََمَعتح َغلحياً    ِر إَِذا اجح َشدُّ انحِقاَلباً ِمَن الحِقدح
َ
  لََقلحُب ابحِن آَدَم أ

  
“Sesungguhnya hati anak Adam itu lebih keras goncangannya daripada periuk ketika 

airnya mendidih.” (H.r. Ahmad dan Al-Hakim).  
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Rasulullah saw. juga memberikan perumpamaan lain terhadap hati yang 

mudah berubah-ubah.  

 

يحُح  حَشٍة ِِف َشَجَرٍة ُيَقلربَُها الرر َما َمثَُل الحَقلحِب َكَمثَِل ِري َ الحَقلحُب ِمنح َتَقلُِّبِه، إِنَّ َما ُسِّمر إِنَّ
ٍن  ًرا ِِلَطح   َظهح

“Hati disebut qalbu, karena sifatnya yang mudah berbolak balik (taqallub); 

Sesungguhnya perumpamaan hati bagaikan sehelai dedaunan di pohon yang dibolak-

balikkan oleh angin.” (H.r. Ahmad).  

 

Seorang penyair berkata sebagai berikut. 

 

  َ حَسانُ   َوَماُسِّمر يِ  إَِلَّ  اإِلن نَّهُ  إَِلَّ  الحَقلحُب  َوَلَ       ِه ِلنَسح
َ
 َيتََقلَُّب  أ

 
“Tidaklah manusia dinamakan insan, kecuali karena pelupanya (an-nasyu). Dan, 

tidaklah hati dinamakan qalbu, kecuali karena sifatnya yang suka bolak-balik (taqallub). 

 

Menguatkan hati yang mudah berbolak balik, sungguh hal yang sangat 

penting. Ia membutuhkan keseriusan dan kesungguhan dari setiap muslim. 

Sekali seorang muslim abai dan gegabah, kecenderungan untuk abai dan 

menyimpang menjadi lebih besar. 

 

Hadirin rahimakumullah, 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, agar hati tetap teguh, kuat 

dan istiqamah di atas iman. 

Pertama, senantiasa berdoa kepada Allah agar mendapatkan keteguhan 

hati. Hal ini seperti dijelaskan Allah ta’ala dalam surat Al-Isra', ayat 74. 

 

ا قَِلياًل  ـ ً َكُن إََِلحِهمح َشيح ََٰك لََقدح ِكدتَّ تَرح ن ثَبَّتحنَ
َ
ََلٓ أ  َولَوح
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"Dan, kalau Kami tidak memperkuat (hati)mu, niscaya kamu hampir-hampir condong 

sedikit kepada mereka (orang-orang kafir)." (Q.s. Al-Isra': 74) 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa untuk mendapatkan keteguhan hati 

di atas agama Allah, setiap muslim harus mengupayakannya dengan 

senantiasa berdoa. 

Rasulullah mengajarkan doa kepada kita agar hati tetap teguh. 

 

َبنَا لََعَ َطاَعِتَك   اَللَُّهمَّ ُمََصرَف الحُقلُوحِب ََصرفح قُلُوح

"Ya Allah, Dzat yang membolak–balikkan hati, palingkanlah hati kami untuk mentaati-

Mu" (H.r. Muslim). 

 

Kedua, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Artinya, 

berusaha sesuai dengan kemampuan untuk senantiasa melakukan amal-amal 

salih sebagai bukti iman, lalu menjauhi amal-amal yang tidak diridlai oleh 

Allah.  

Allah Swt. menasehati kita, dengan firman-Nya,  

 

ُهمح َفَعلُوا نَّ
َ
ا لَََكنَ  ۦبِهِ  يُوَعُظونَ  َما َولَوح أ ً َُّهمح  َخْيح َشدَّ  ل

َ
 تَثحِبيتًا َوأ

“Dan, sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan, tentulah 

hal yang demikian lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan (iman mereka)ز” (Q.s. 

An-Nisa; 66). 

 

Ketiga, menjauhi segala bentuk maksiat dan dosa, baik yang besar 

maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebab, dosa dan 

maksiat menyebabkan hati menjadi lemah dan iman menjadi rapuh. Akibatnya, 

seseorang tidak lagi memiliki kekuatan dan keteguhan iman.  

 

Rasulullah saw. telah mengingatkan kita dengan sabdanya, 

 

ِلَكنَُّه ..... َن لََعَ الرَُّجِل َحَّتَّ ُيهح نُوحِب فَإِنَُّهنَّ ََيحتَِمعح  إِيَّاُكمح َوُُمحِقَراِت اَّلُّ
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"Hati-hatilah kalian semua terhadap dosa-dosa yang dianggap kecil, sebab, jika itu telah 

terkumpul dalam diri seseorang, maka dosa-dosa tersebut dapat menghancurkannya." 

(H.r. Ahmad dan Thabrani). 

 

Seorang penya'ir menyatakan, 

Lepaskanlah dirimu dari dosa-dosa kecil 

Juga dosa besar, itulah ketakwaan 

Lakukanlah seperti orang yang berjalan di atas bumi 

Yang banyak durinya, dan berhati-hatilah 

Jangan engkau remehkan dosa kecil 

Sebab, gunung itu dari tumpukan batu-batu kecil 

 

Keempat, merenungkan dan menghayati –hingga mendapatkan 

kefahaman- terhadap kitab Allah yang suci, Al-Quran Al-Karim. Al-Quran 

yang mulia, merupakan alat peneguh yang paling utama. Dia merupakan 

tali  Allah yang kuat dan cahaya yang terang. Siapa yang berpegang teguh 

terhadapnya, maka Allah akan melindunginya. Siapa yang mengikutinya, 

maka Allah akan menyelamatkannya dan siapa yang menyeru kepadanya akan 

ditunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Allah berfirman di dalam Al-Quran,  

 

ََلُ  برَك  ِمن لحُقُدِس ٱ ُروحُ  ۥقُلح نَزَّ َقر ٱِب  رَّ ينَ ٱ َِلُثَبرَت  ْلح ِ َىَٰ  َوُهًدى َءاَمنُوا َّلَّ  َوبُْشح
ِلِمْيَ   لِلحُمسح

  "Katakanlah: 'Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu 

dengan benar, untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi 

petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)." 

(Q.s. An-Nahl: 102). 
 

Hadirin rahimakumullah, 

Pada dasarnya, tiada seorang pun dapat lolos dari godaan setan. Itulah 

sebabnya, banyak orang gampang terjerumus ke jalan kesesatan. Di antara 

faktor yang paling kuat adalah lingkungan. Oleh karena itu, sebagai tambahan, 

sarana untuk meneguhkan hati adalah senantiasa berkawan dan bergaul 
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dengan orang-orang salih, terutama para ulama-ulama yang memiliki 

ketakwaan yang murni serta ilmu yang luas. Sebab, ketika bergaul dengan 

ulama, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan akan dikoreksi dan diingatkan. 

Mereka tidak akan segan untuk menjelaskan yang syubhat dan menerangkan 

yang samar.  

Selain itu, bergaul dengan para ulama menjadikan pintu-pintu kebaikan 

dapat terbuka lebar. Hal ini terjadi karena petunjuk yang mereka tebarkan 

sehingga pintu-pintu kejahatan dapat tertutup oleh kesungguhan dan rasa 

takut kepada Allah.  

Ibnul Qayyim menceritakan, “Saat dilanda rasa khawatir yang tinggi 

dan berburuk sangka, dan seakan-akan bumi menjadi sempit, maka kami 

datang ke rumah Ibnu Taimiyah, untuk meminta nasihat. Tidaklah setiap 

nasihat yang beliau ucapkan, melainkan dapat melegakan hati, melapangkan 

jiwa, menguatkan keyakinan, dan menenangkan ruhani.” 

Demikianlah, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat dan dapat 

menjadikan pengingat untuk kita semua.  

 

َرِة ِعَباِدهِ َجَعلَنا اهلُل وَ  إيَّاكم ِمَن الَفائِِزين اآلِمِنْي، َوأدحَخلََنا وإِيَّاكم ِِف ُزمح
ِر  آِن الَعِظيحِم، َوَنَفَعِِنح َوإِيّاُكمح بِاآلياِت وِذكح ، باَرََك اهلُل ِِلح َولكمح ِِف الُقرح َ ِمِنْيح الُمؤح

 ٌف رَِحيحمٌ اْلَِكيحِم. إنُّه تَعاَََل َجّواٌد َكِريحٌم َمِلٌك بَرٌّ َرُؤوح 

 
Khutbah 2 

 

نح ََل إََِل إَِلَّ  
َ
َهُد أ شح

َ
يحِن، أ نحيَا َوادلر ِر ادلُّ ُموح

ُ
ُ لََعَ أ تَِعْيح ، َوبِِه نَسح َ ُد ِهلِل رَبر الحَعالَِمْيح َمح  اَْلح

َُلُ، اللُّهمَّ َصلر لََعَ َسيرِدنَا  ًدا َعبحُدُه َورَُسوح نَّ ُُمَمَّ
َ
َهُد أ شح

َ
يحَك ََلُ، َوأ َدُه ََل ََشِ اهلُل وَحح

دٍ  يحِن. ُُمَمَّ ِم ادلر َساٍن إََِل يَوح َ َوَمنح تَِبَعُهمح بِإِحح َِعْيح ْجح
َ
َحابِِه أ صح

َ
  ولَََعَ آَِلِ َوأ

ُد؛ ا َبعح مَّ
َ
 أ
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ُحثُُّكمح لََعَ 
َ
َن، َوأ حُمتَُّقوح َوى اهلِل َفَقدح فَاَز ال ِِسح بِتَقح وحِصيحُكمح َوَنفح

ُ
َفيَا ِعَباَد اهلِل أ

َن. آِن الحَكِريحِم:  َطاَعِتِه لََعلَُّكمح تُرحًًحُوح ُبُدوا ))قَاَل اهلُل َتَعاََل ِِفح احلُقرح َها انلَّاُس اعح يُّ
َ
يَاأ

يَن ِمنح َقبحِلُكمح لََعلَُّكمح َتتَُّقونَ  ِ ي َخلََقُكمح َواَّلَّ ِ  ((. َربَُّكُم اَّلَّ

ِ َحيحثَُما ُكنحَت وَ اَوقَ  ُل اهلِل َصَّلَّ اهلُل َعلَيحِه وََسلََّم: اتَِّق اَّللَّ ََسنََة َل رَُسوح يرئََة اْلح تحِبعح السَّ
َ
أ

ُحَها وََخاِلِق انلَّاَس ِِبُلٍُق َحَسٍن.   َتمح
َن  اِهِديح َُلُ انلَِِّبُّ الحَكِريحم، َوََنحُن لََعَ ذلَِك ِمَن الشَّ َصَدَق اهلُل الحَعِظيحُم، وََصَدَق رَُسوح

. َ ُد ِهلِل رَبر الحَعالَِمْيح َمح اِكِريحن؛ َواْلح  َوالشَّ
يَن َءاَمنُوا َصلُّوا َعلَيحِه وََسلرُموا  إِنَّ )) ِ َها اَّلَّ يُّ

َ
َ َوَماَلئَِكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ انلَِِّبر يَاأ اَّللَّ

ِليًما   ((تَسح
ياَِء ِمنحُهمح  حح

َ
ِمنَاِت احِل حُمؤح َ َوال ِمِنْيح حُمؤح ِلَماِت َوال حُمسح َ َوال ِلِمْيح ِفرح لِلحُمسح اَللُّهمَّ اغح

َواِت إِ  مح
َ
َاَجاِت َواحِل َعَواِت َوقَاِِضَ اْلح يحُب ادلَّ   نََّك َسِميحٌع َقِريحٌب ُُمِ

ا َكَما ًَحَلحتَُه لََعَ  ً نَا َربَّنَا َوََل ََتحِملح َعلَيحنَا إَِصح
ح
َطأ خح

َ
وح أ

َ
نَا إِنح نَِسينَا أ َربَّنَا ََل تَُؤاِخذح

لحنَا َما ََل َطا يَن ِمنح َقبحِلنَا َربَّنَا َوََل َُتَمر ِ ِفرح نَلَا َوارحًَححنَا اَّلَّ ُف َعنَّا َواغح قََة نَلَا بِِه َواعح
ِم الحََكفِِرين نَا لََعَ الحَقوح ََلنَا فَانحَُصح نحَت َموح

َ
 أ

ِخَرِة َحَسنًَة َوِقنَا َعَذاَب انلَّار نحيَا َحَسَنًة َوِِف اآلح   َربَّنَا آتِنَا ِِف ادلُّ
ُمُر بِالحعَ 

ح
َ يَأ َشاِء ِعبَاَد اهلِل! إِنَّ اَّللَّ ََب َوَينحََه َعِن الحَفحح َساِن َوإِيَتاِء ِذي الحُقرح ِحح ِل َواإلح دح

ُكمح  ُكرح ُروَن، فَاذحُكُروا اهلَل الحَعِظيحَم يَذح ِ يَِعُظُكمح لََعلَُّكمح تََذكَّ
َْغح حُمنحَكِر َواِلح َوال

ُكُروُه لََعَ نَِعِمِه يَزِدحُكمح  لُوحهُ   َواشح
َ
أ ِلهِ  ِمنح  َواسح َبُ ُيعحِطكُ  فَضح كح

َ
ُر اهلِل أ كح  مح َوََّلِ


