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 َْ ٌِ ْجُفِصَِا َو
َ
ْوِر أ َْ ُُشُ ٌِ ُْٔذ ةِالِِل  ُّ َونَْصخَْغِفُره، َوَجُػ ُدُه َونَْصخَِػيُِْ ٍَ َد لِِلِ، ََنْ ٍْ احلَ

 َْ ٌَ ِدهِ الُِل فَََل ُمِضوَّ ََل، َو ْٓ َْ َح ٌَ اِِلَا  ٍَ ْخ
َ
اِدَي ََلُ َشِيّئَاِت أ َْ ْن  يُْضِيْو فَََل 

َ
ُد أ َٓ ْط

َ
، َوأ

َُل، امهلل  ْٔ ًدا َختُْدُه َورَُش ٍَّ نَّ َشِيَدَُا ُُمَ
ّ
ُد أ َٓ ْط

َ
يَْم ََلُ، َوأ ََل هلإ إَِلَّ الَِل وَْحَدُه ََل َُشِ

َػاُِشَ  ٌَ ا َبْػُد، َفيَا  ٌَّ
َ
ِّ وََشِيًّ، أ ٍد ولَََعَ آَِل وََصْحِت ٍَّ ،  َصِوّ لََعَ َشِيِدَُا ُُمَ ْصِيٍْْيَ ٍُ ال

َن" اتَُّلٔ الِلَ  ْٔ ٍُ ًْ ُمْصِي ْجخُ
َ
ََّ إَِلَّ َوأ ُت ْٔ ٍُ ِّ َوََل َت  "اتَُّلٔا الَِل َحقَّ ُتَلاحِ

Di Mimbar yang mulia ini, khotib mewasiatkan untuk diri 

pribadi dan kaum muslimin umumnya,  

 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala 

memberikan kita perintah untuk bertakwa dengan sebenar 

benarnya takwa hingga akhir hayat kita, 

Allah berfirman : 

 يَ 
َ
ِ َٓ ح  ا أ ٌَ  ََ حْ ا اّلَّ   وَ َلَّ إِ  ََّ تُ ْٔ ٍُ  تَ ََل وَ  ِّ احِ لَ تُ  قَّ حَ  ٔا الِلَ لُ اتَّ  ٔاُِ آ

َ
 نَ ْٔ ٍُ يِ صْ مُ  ًْ خُ جْ أ

Wahai orang orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan 

sebenar benarnya taqwa, janganlah kalian meninggal kecuali 

kalian dalam keadaan Muslim 

Diantara keutamaan taqwa juga Allah memberikan anugerah 

berupa rezeki yang tidak terduga dan dimudahkan segala 

urusan kita 

ٌََ ُ ََمْرًَجاالِل  َحخَِّق  َو َْ َحيُْد ََل ََيْتَِصُب  ََيَْػو ََلّ ٌِ  ُّ  َوَيْرُزكْ

Dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, Maka Allah 

akan memberikan kepadanya jalan keluar dan memberikan 

rezeki dari yang tidak terduga. 

Nabi bersabda : 

 ُّ ََل إَِنّ ِِف اجلََصِد ُمْضَغًث إَِذا َصيََحْج َصيََح اجلََصُد ُكُّ
َ
 أ

 ُّ ََل َوِِهَ اىَليُْب   , َوإَِذا فََصَدْت فََصَد اجلََصُد ُكُّ
َ
 أ

Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada gumpalan 

daging, jika segumpal daging tersebut baik,  baik maka seluruh 

jasad pun akan baik, jika daging itu buruk maka seluruh jasad 

pun akan buruk, ketahuilah daging tersebut adalah hati. 

 

Hati jika kita jaga kita rawat, kita berikan nasehat-nasehat 

ilmu agama, kita berikan asupan asupan pengetahuan ilmu 

agama, kita berikan bimbingan dan binaan untuk mengobati 

hati kita, maka hati kita akan terjaga dan hidup kita penuh 

dalam naungan ridha Allah  
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swt, namun sebaliknya jika hati tersebut kita biarkan ternoda 

dengan segala penyakit hati, tanpa ada penyembuhan tanpa 

ada Pembinaan untuk hati kita, Maka seiring waktu lambat 

laun penyakit hati itu semakin membesar penyakit hati itu 

akan semakin akut dan sulit untuk disembuhkan. 

 

 Di antara penyakit penyakit hati itu ialah kebencian atau 

dalam bahasa arab disebut dengan Hiqd  

 حلد
kebencian mungkin pada awalnya tidaklah berupa kebencian 

seutuhnya, ia hanyalah sekelumit Perasaan marah, namun 

Perasaan marah itu dipendam dan trus dipendam layaknya 

kobaran api yang kecil namun kemudian membesar tanpa bisa 

dibendung lagi dan kobaran api yang membesar itu itu mulai 

betah tinggal di hati, hingga kemarahan itu berubahlah 

menjadi kebencian begitulah Imam Ghozali menjelaskan 

bagaimana awal mula asal-usul kebencian itu terjadi dalam 

kitab Ihya Ulumuddin. 

 

Adapun makna kebencian itu tersendiri adalah ketika hati 

sudah terbiasa untuk  merasa berat untuk enggan untuk akrab 

hingga  

 

kemudian benci terhadap sesuatu dan perasaan itu terus 

menerus ada dan menetap di hati kita . 

 

Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda  

 ٍُ  دٍ ْٔ لُ ِبَ  َس يْ َ ىَ ٌِ ؤْ ال
Mukmin bukanlah orang yang membenci  

 

Imam Ghazali Berucap 

 بَض اىغَ  ةُ رَ ٍْ د ثَ لْ احلِ فَ 
Kebencian merupakan buah dari kemarahan  

Imam Al Ghazali melanjutkan penjelasan beliau bahwa 

kebencian itu akan membuahkan 8 perkara. 

 

Pertama terlahirnya sifat hasud, yang  maksud dengan hasud  

ialah ketika kamu berkeinginan untuk menghilangkan 

kenikmatan yang ada kepada saudara Mukmin dan bahagia 
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ketika saudara Mukmin kena musibah dan hasud merupakan 

sifat dari orang-orang munafik. 

 

yang kedua sifat Kebencian akan membuahkan rasa hasud 

yang akan terus berkembang karena menyimpannya di hati 

hingga sifat hasud dan iri dengki itu menjadi watak yang 

tentunya akan merugikan diri sendiri, baik di dunia berupa 

kehidupan yang tidak tenang dan di akherat berupa murka 

dan siksa Allah swt. 

 

yang ketiga sifat benci akan membuat merenggangnya 

persaudaraan sesama muslim sesama mukmin, akan terlahir 

sikap untuk menjauhi dan memusuhinya 

  

yang keempat sifat benci akan membuat seseorang 

memandang saudara Mukmin lebih rendah, akan selalu 

memandangnya dengan penuh tatapan merendahkan dan 

merasa dirinya lebih dari orang lain.  

 

Yang kelima sifat benci akan membuat seseorang berani 

membicarakan hal yang Tidak sepantasnya berupa dusta atau 

ghibah dan menyebarkan keburukan dan membeberkan aib 

aib saudara mukmin 

 

yang keenam sifat benci akan membuat seseorang 

membicarakan dan berucap sesuati sebagai bentuk 

penghinaan sebagai bentuk ejekan, ia mulai berani melukai 

hati saudaranya sesama muslim dengan lisannya, lidah 

memang tidak betulang namun perannya bisa melukai hati 

menyayat hati layaknya tajamnya pedang 

 

yang ketujuh setelah kebencian membuatmu berani 

berbicara di belakang saudara muslim dengan ragam ghibah 

dan fitnah, aetelah kebencian membuatmu berani untuk 

melukai dengan lisanmu, maka selanjutnya kebencian akan 

membuatmu mulai mengambil langkah kepada kekerasan 

fisik, kebencian akan mengajak  untuk  mulai menyakiti badan 

dan menyerang fisiknya.  

 

yang kedelapan Kebencian akan mulai mengabaikan hak 

orang lain,  tidak akan membayar hutang orang lain, dan 
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berani memutuskan tali silaturahmi segala Semuanya itu tidak 

perkenankan dalam agama  

 

Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 

bersabda  

 د يَ صَ حلَ ا
ْ
 ا حَ ٍَ نَ  اتَِ صَ احلَ  ُو كُ أ

ْ
 َطباحلَ  اِلَّارُ  ُو كُ أ

sifat hasud akan memakan kebaikan sebagaimana api 

memakan kayu bakar. 

 

Ketika sifat hasut membatu di hati  hingga menjadi watak 

maka akan sulit disembuhkan. 

 

sebagaimana sebuah syair berucap 

 دِ صَ حَ  َْ خَ  اكَ دَ َع  َْ ٌَ  ةٌ اوَ دَ  غَ َلَّ ا إِ َٓ تُ دَّ َٔ  مَ َج رْ حُ  دْ كَ  ةِ اوَ دَ اىػَ  ُك  
setiap permusuhan pasti bisa diharapkan untuk berbaikan dan 

adanya kasih sayang,  kecuali musuh yang memusuhimu 

karena hasud 

Sesungguhnya kehidupan orang yang hasud itu tidak 

akan tenang di dunia, karena dia sibuk dengan kebusukan 

hatinya yang menguras energinya, dan juga akan Allah balas di 

akhirat maka sifat hasud memiliki kerugian baik itu di dunia 

maupun di akhirat di dunia berupa ketidak tenangan batin 

Adapun di akhirat berupa murka Allah Subhanahu Wa Ta'ala  

 

Maka di antara cara agar membersihkan diri kita dari 

sifat Benci dan hasud, kita harus belajar untuk ikut serta 

bahagia ketika saudara mukmin kita bahagia, kita harus 

merendahkan diri kita,  kita harus memiliki sifat tawadhu, kita 

harus menahan ego kita, kita harus mengekang kesombongan 

dan keangkuhan kita, kita menyadari segala sesuatu 

kenikmatan Allah yang berikan, lantas Mengapa kita harus 

Hasud dan iri dengki, kita tinggal minta kepada Allah dan Allah 

akan memberikan yang terbaik untuk kita. 

 

Adapun jika kita yang selama ini ini merasa dihasud dan 

diganggu oleh orang lain, maka bersabarlah karena setiap 

orang yang memiliki nikmat pasti ada yang menghasud Itu 

sudah merupakan garis kehidupan,  

 ٔدصُ َُمْ  ثٍ ٍَ ػْ ي ُِ ذِ  ُك  
maka tugas kita adalah Ridha dengan ketentuan Allah 

bersabar, untuk tetap menjaga silaturahmi, untuk tetap 

berbuat baik kepada semua orang, untuk tidak mengurangi 
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hak orang lain walaupun kita mengetahui seseorang yang 

menhasud kita. maka kita akan yakin Allah akan memberikan 

pahala derajat yang begitu sangat besar untuk kita. 

 

Semoga kita semua terhindar jauh dari sifat hasud dan semoga 

kita bisa selalu berbuat baik kepada orang lain bahkan kepada 

orang yang membenci dan menghasud kita, semoga Allah 

berikan taufiq dan hidayah kepada kita semua dalam 

menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya amiin yaa 

robbal alamin. 

َِلِ  ْٔ ُل َوبَِل ْٔ ُّ َوَتَػاِِل َحُل م، َوالُِل ُشتَْحاَُ ِيِم اىَػَلَّ ٍَ ُم الِِل ال م، لََكَ ََ اللََكَ ْحَص
َ
إِنَّ أ

ا ََلُ  ْٔ ُػ ٍِ خَُدْوَن، َوإَِذا كُِرَئ اىُلْرآُن فَاْشخَ ْٓ ٍُ خَِدى ال ْٓ ُِْصخُٔا ىَػَ  َح
َ
نَ َوأ ْٔ  يَُّكً حُرََْحُ

ُْٔذ ةِالِلِ  ُغ
َ
يَْطاِن الرَِّجيًْأ ََ الظَّ ٌِ َِ الرَِّحيًْ  ، ِمْسِب الِِل الرََّْحَ

ا يََّره ۚٗ   ٍة َخْْيً ثَْلاَل َذرَّ ٌِ ْو  ٍَ ْػ َْ حَّ ٍَ ا يََّره  ،َف ٍة َُشًّ ثَْلاَل َذرَّ ٌِ ْو  ٍَ ْػ َْ حَّ ٌَ  َࣖو

ًْ ِِف اىُلْرآِن  ًْ ةَارََك الُِل ِِل َوىَُك ًِ َوَجَفَػِِن َوإِيَّاُك ََ اآليَاِت   اىَػِظيْ ٌِ  ِّ ا ِفيْ ٍَ ةِ
ِِل  ْٔ ُل كَ ْٔ كُ

َ
يُْع اىَػِييًْ، أ ٍِ َٔ الصَّ ُْ  ُّ ُّ إَُِّ ُِْكً حََِلَوحَ ٌِ ِِنّ َو ٌِ ، َوَتَلتََّو  ًِ ْنِر احلَِهيْ َواِّلّ

ْْيَ  ٍِ ْصِي ٍُ ًْ َولَِصائِِر ال ْشخَْغِفُر الَِل اىَػِظيًْ ِِل َوىَُك
َ
َذا َوأ ّ َذٍُْب َْ

َْ ُكِ ٌِ  فَاْشخَْغِفُرْوُه 
ُر الرَِّحيًْ ْٔ َٔ اىَغُف ُْ  ُّ  إَُِّ
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 َْ ٍَ ِ ا ل ًٌ يَْم ََلُ، ِإرََْغ ْن ََل هلإ إَِلَّ الِل وَْحَدُه ََل َُشِ
َ
ُد أ َٓ ْط

َ
َمر، َوأ

َ
ا أ ٍَ ُد لِِلِ ََحًْدا َن ٍْ احلَ

نَّ 
َ
ُد أ َٓ ْط

َ
ِّ َوَكَفر، َوأ َد ةِ َٓ َُلُ َشِيُّد اخلَََلئِِق َواىبَََش، امهلل  َج ْٔ ًدا َختُْدُه َورَُش ٍَّ َشِيَدَُا ُُمَ

ُذٌن 
ُ
ا احََّصيَْج َخْْيٌ ةِاِلََّظر َوأ ٌَ  ِّ ٍد ولَََعَ آَِلِ وََصْحِت ٍَّ ًْ لََعَ َشِيِّدَُا ُُمَ َصِوّ وََشِيّ

ْْيَ  ٍِ ْصِي ٍُ َػاُِشَ ال ٌَ ا َبْػُد : َفيَا  ٌَّ
َ
 ةِاخلَََب، أ

اَغِث اتَّلُ  ا َبَطَ وََحافُِظٔا لََعَ اىطَّ ٌَ ا َو َٓ ِْ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َٔاِحَض  ٔا الَِل َتَػاَِل وََذُرْوا اىَف
َِْفِصّ َوَثَّنَّ  ِّ ةِ  ِفيْ

َ
ْمٍر ةََدأ

َ
ًْ ةِأ َمَرُك

َ
نَّ الَِل أ

َ
ٔا أ ٍُ اَغِث،َواْغيَ ٍَ َػِث َواجلَ ٍْ ِر اجلُ ْٔ وَحُض

 َ ِّ َفَلاَل َتَػاَِل َول ََلئَِكِث كُْدِش ٍَ َن ةِ ْٔ ُّ يَُصي  ا إِنَّ الَِل َوَمََلئَِكَخ ًٍ ًْ يََزْل كَائًَِل َغِييْ

ًْ لََعَ  ا،امهلل َصِوّ وََشِيّ ًٍ ٔا تَْصِييْ ٍُ ِّ وََشِيّ ُِٔا َصي ٔا َغيَيْ ٌَ ََ آ ْح ِ ا اّلَّ َٓ ح 
َ
لََعَ اِلَِِّب يَأ

، امهلل ارَْض غَ  ْْجَِػْْيَ
َ
ِّ أ ٍد ولَََعَ آَِلِ وََصْحِت ٍَّ ََ َشِيِّدَُا ُُمَ ْح ِ ََ اّلَّ اِطِدْح َِ اخلُيََفاِء الرَّ

َْ َشائِِر  اَن وََغِِلٍّ َوَخ ٍَ َر َوُخثْ ٍَ ِِب ةَْكٍر َوُخ
َ
َن، َشاَداُتَِا أ ْٔ ُ ِّ َحْػِدل ْٔا ةِاحلَِقّ َوََكُُٔا ةِ كََض

 ْٔ ًْ ةِإِْحَصاٍن إَِِل يَ ُٓ َْ حَِتَػ ٌَ َِ اتلَّاةِِػْْيَ َو ْْجَِػْْيَ وََغ
َ
لَِم أ ْٔ ْصَحاِب رَُش

َ
يَْ.أ  ِم اِلّ

َْ ََُُصَ  ٌَ ، امهلل اُُُْصْ  َِ يْ ِم اِلّ ْٔ خََم إَِِل يَ ٍَ ْغِو َكِ
َ
ْْيَ َوأ ٍِ ْصِي ٍُ ِغزَّ اإلِْشََلَم َوال

َ
امهلل أ

َْٔد َواِلََّصارَى َواىَكَفَرَة  ُٓ ِيِم ايلَ ْْ َ
، امهلل أ ْْيَ ٍِ ْصِي ٍُ َْ َخَذَل ال ٌَ ََ َواْخُذْل  ْح اِلّ

َِّا ِِف ُدْورِ  ٌِ ، امهلل آ ِكْْيَ َْشِ ٍُ َْ َوال ٍَ ِرَُا، َواْجَػِو امهلل ِوََليَتََِا ِفيْ ْٔ ُم
ُ
ْصِيْح ُوََلَة أ

َ
َُا َوأ

 ، ََ َح ٍِ ََلِزَل َوال َُا َوالزَّ َبا َوالِزّ َباَء َوالِرّ َٔ َِّا اىَغََلَء َوال َلاَك، امهلل اْدَفْع َخ َخافََم َواتَّ
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َُا اخلَ  َْ ةَََلِ ، َخ ََ ا َبَط ٌَ ا َو َٓ ِْ ٌِ َر  َٓ ا َظ ٌَ َْٔء اىِفََتِ  ْْيَ وَُش ٍِ ْصِي ٍُ َْ َشائِِر ةََِلِد ال ِث َوَخ اصَّ
َِاِت  ٌِ ْؤ ٍُ ِِْْيَ َوال ٌِ ْؤ ٍُ اِت َوال ٍَ ْصِي ٍُ ْْيَ َوال ٍِ ْصِي ٍُ ، امهلل اْغِفر لِيْ ْْيَ ٍِ َ ًث يَا رَبَّ اىَػال ٌَّ َع

. ْْيَ اَِحِ ًَ الرَّ رَْح
َ
َٔاِت ةِرََْحَِخَم يَا أ ْم

َ
ًْ واأَل ُٓ ِْ ٌِ ْحيَاِء 

َ
 األ

 ٍِ ْصِي ٍُ َػاُِشَ ال  ْْيَ ٌَ

َِ اىَفْحَظاِء  ًْ ةِاىَػْدِل َواإلِْحَصاِن َوإِْحخَاِء ِذْي اىُلْرََب َوَيََِْه َغ ُمُرُك
ْ
إِنَّ الَِل يَأ

ًَ يَْذُنْرُكً،  ُرْوَن، فَاْذُنُروا الَِل اىَػِظيْ ًْ حََذنَّ ًْ ىََػيَُّك َِْهِر َوابَلْْغِ يَِػُظُك ٍُ َوال
، وَ  ًْ ِّ يَزِْدُك ٍِ ْكََب.َواْطُهُرْوُه لََعَ َُِػ

َ
ْنُر الِِل أ ًْ َوَّلِ ِّ ُحْػِطُك َْ فَْضِي ٌِ ُْٔه  ُ ل

َ
 اْشأ
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