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ََُّّّحَُّكََّرََّبََّوَََّّاللََِّّثَُّْحََّرًَََّّوََّكَُّيَّْيََّغَََّّمََُّلَّالس َّ

ََّوَََّّهَُّدٍََََُّّنََّّْلِلََِّّدٍَََّّْالَََّّن َّإَِّ ََّوَََََُُِّّّّّيَّْػَِّخََّسَّْن َّوََََِّّّلَّْإََُِّّبََّّْٔخَُّنََّوَََّّهَُّرَُّفَِّغَّْخََّسَّْن ٌَََََِّّّّْاللَِّةََِّّذََُّّْٔػَُّنََّ،
ََّّرَِّوَُّْشَُّ

َ
ََّّاِتَّئََِّيَّّسََّاَّوََََِّّسَِّفَُّنَّْأ

َ
ٌََّاِلٍََََّّعَّْأ َََّْلَّفََََُّّّّيَّْيَِّْضَّيٌََََََُّّّّْوََََّّلََُّّو َِّضَّمََُّلَّفَََّّاللََُّّهَِّدََِّّْٓيَََََّّّْا،َّ َّيََّادََِّّ

ََّلَُّ
َ
َّأ ََّّدَََُّّٓشَّْ.

َ
َّإََِّّهلإََّلََّّنَّْأ َّوََََّّلَََُّّمَّيََّْشََِّلََّّهَُّدََّحَّْوََََّّّاللََّل 

َ
ََّّدَََُّّٓشَّْأ

َ
َُّمََََُّّدَّّيَِّسَََّّن َّأ َّعََّدًٍَّ َّا َّهَُّدَُّتَّْا

َّ.َّامهللََّصَُّلََُّّْٔسَُّرََّوََّ ََّّكَّْارَِّبََّوًََََِّّّْيَّّسََّوَََِّّوّ ََِّّبَّّال ََّّدٍٍَّ َّاَُّمََََُّّدَِّيََِّّّسََََّعَ
ُ
ًََِّّْيَّّسََّوََََِّّّّتَِّحََّْصَّوَََّّآِلَِّوَََِّّمَّّال

ََّ َّنًٍَََّّيَّْيَِّسَّْت َّْيًَّثَِّا
َ
َّأ َّفََّدََّػَّْبَََّّاٌ َّا. ٍََُِّّشََّاػٌَََََّّّايََّه َّْيٍََِّّيَِّسَّْال

ُ
َّأ َّاللَََِّّٔلَّْخَََّّةَِِّسَّفَّْنََّوًََََّّّْكَُّيَِّْصَّ. َّى

ََّصََّّدٍٍَّ َُّمََََِّّّّيَِّّبََََُِّّّثَِِّ َّسََُّّاِعَّتََّاحَِّّوََّ ًَّ.ي َّسََّوََََِّّّّيَّْيََّغََََّّّاللَُّّل 

َّ
َ
َّيََّيَّْحَِّر َّالَََِّّْحََّالر ََّّاللََِِّّمْسِبَّ،ًيَّْجَِّالر ََّّانَِّطََّيَّْالش ٌَََََََِّّّّّاللَِّةَِّ ذََُّّْٔغَُّأ ََّّاً.

َ
َِّاَّآََّي َّأ ََََّّيَّّْل 

ٌََّ َّإَََِّّ َّتٍَََُُّّّْٔتَََّلَّوََََِّّّّاحَِّلََّتََُّّق َّحَََّّاَّاللَََّّْٔلَُّٔاَّات ََُِّّآ ََّّوََّل 
َ
ََّّا.َّيََّنٍََََُّّّْٔيَِّسَّْمًَََُّّّْخَُّنَّْأ

َ
ََِّّآََّي َّأ ٌََََََّّّيَّْاّل  ٔاَّلَُّٔاَّت ََُِّّآ

ََُّّْٔكَُّوَََّّاللََّ ًَََّّّْكَُّىَََّّحَّْيَِّْصَّاَّيَُّدًَّيَّْدََِّّسًََّلََّّْٔٔاَّكََّل
َ
َّعَِّطَِّيٌََََََُّّّّْ،َّوًَََّّْكَُّبََََُُّّّْٔذًَََُّّّْكَُّىََّرَّْفَِّغَّْيََّوًََََّّّْكَُّاىٍََََّّعَّْأ

َّاًٍَّيَّْظَِّاَّغََّزًََّّْٔفَََّّازََّفَََّّدَّْلََّفََََّّلََُّّْٔسَُّرََّوَََّّاللََّ

Hadirin dimuliakan Allah swt. 

pada pebukaan khutbah ini, khotib mnyampaikan dua ayat 

alqur’an utnuk kita runugkan bersama, yang pertama adalah 

perintah Allah Swt untk Tetap Istiqomah dalam ketaqwaan dan 

berusah sekuat tenaga untuk wafat dalam keadaan islam. 

Ayat kedua, Allah swt megaskan kembali pesan ketaqwaan dan 

menggabungkan dengan metode untuk mendapatkan kitaqwaan 

yang maksimal yakni berkata-kata yang benar dan baik. 

Hadirin yang dimuliakan Allah Swt 

Pada satu kesempatan Imam Ali Radhiallohu ‘anhu ditanya 

tentang hakikat ketaqwaan atau ciri ciri orang yan bertaqwa itu 

seperti apa saja. Maka beliau menjawab bahwa empat ciiri khas 

orang yang disebut sebagai muttaqin, empat karakter utama 

yang melekat pada diri orang yang dikategorikan dalam islam 

sebagai orang bertaqwa.  

Yang pertama adalah, Dia hanya takut kepada Allah Swt, 

tidak kepada selain_Nya. Pada setiap diri manusia Allah titipkan 

rasa yang berpasangan, sedih dan bahagia, harap dan cemas, juga 

berani dan ketakutan. Pada dasarnya rasa takut yang ada  pada 

diri manusia akan membuat dia lari dari objek yang dia takuti, 

akan tetapi rasa Takut kepada Allah Swt justru akan membuat diri 

itu semakin dekat dan hanya bergantung kepada Allah Swt, 

segala hal ihwalnya hanya disandarkan kepada_Nya bahkan 

Rasullah Saw bersabda : Mintalah kepada Allah Meskipun hanya 

garam meja makan malam. Rasa takut seperti ini akan membuat 

seseorang merasa nyaman di sisi Allah Swt dan tidak 

terpegantung kepada Selain Allah Swt 

Sifat kedua adalah, cenderung mengamalkan isi alqur’an, 

baik hukumnya, nilai etikanya, ataupun suka berinteraksi dengan 

alqur’an. Ciri orang yang bertaqwa menurut Imam Ali bin Abi 
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THolib antara lain adalah suka dengan alqur’an, membaca 

alqur’an, mendengarkan bacannya, mentadabburi kandunganya 

dan berusaha untuk hidup dibawa jalur alqur’an. Sehingga orang 

yang semakin bertaqwa akan terlihat kecenderungannya kepada 

alqur’an dibandingkan dengan ucapan atau bacaan lainnya. 

Ciri ketiga adalah, qona’ah atau berasa puas dengan yang 

ada. Orang yang dekat dengan Allah, Orang Takut Hanya kepada 

Allah, Orang yang selalu dekat dengan alqur’an akan menyadari 

betul betul bahwa sebaiik baik cara menghadapi hidup ini  adalah 

bersyukur dengan apapun yang Allah Berikan baik senang 

maupun suka, baik cukup maupun tidak cukup. Sebab baginya 

segala keputusan Allah adalah yang terbaik baginya apapun 

keadaanya. Sikap qona’ah inilah yang akan membawanya hidup 

sederhan dan jauh dari sikap memaksakan diri 

Ciri keempat adalah, orang bertqwa selalu sadar bahwa 

dunia bukan hunian terakhir baginya, dunia bukan tempat tinggal 

asalnya, dia akan kembali ke kampong halaman asalnya, tempat 

dimana ayah dan ibu moyangnya sempat tinggal disana yakni 

akhirat. Orang bertqwa akan selalu berfikir masa depan 

akhiratnya meksupun dia masih di dunia dan dalam kesibukanya 

sekalipuan, selalu ada bekal untuk ahiratnya. 

Semoga Allah Swt menjadikan kita semua, pribadi-pribadi yang 

baik dalam berkomunikasi, baik sesame manusia apalagi kepada 

Orang Tua, Guru guu kita, orang orang yang lebih dewasa dan 

belia dari kita. 

Dan tidak lupa, Juga Mejaga Komunikasi yang baik dengan Allah 

Swt baik dalma ibadah langsung maupun tidak langsung. Amin ya 

Rabbal a’alamin 

َّوَََّلَََّّاللََُّّكََّارََّةََّ َّوََََِّّػََّفََّنََّوًََََِّّّيَّْرَِّالهَََّّآنَِّرََّّْاىلَُِّفًَََّّّْكَُّىََّا َّاِتَّاآليٌَََََََََِِّّّّّّّيَّْفََِّّاٍََّةًَََِّّّْاكَُّي َّإَِّا
َِّلََّّْٔكَََُّّجَّيَّْكََُّّدًَّْ.َّكََّيَّْيَِّاىػَََّّعَُّيٍََِّّْالس َََََََُُُّّّّّّّْٔ َّإَََُِّّّّحََّوَََّلَّحًَََِّّّْكٌَََُِِّّّْاَّوََِّ ٌََََِّّّوَّت َّلََّتََّوًََََِّّّيَّْهَِّالَََّّرَِّنَّْاّلَِّّوََّ
َّوََّ
َ
َِّوًََََّّّْكَُّىَََّّوًَََِّّلَّيَّْظَِّاىػَََّّاللَََّّرَُّفَِّغَّْخََّسَّْأ ٍَُّوَََّّْيٍَََِّّيَِّسٍََُّّْيَّْل ٌََََََِّّّّّْهَُّوَّْرَُّفَِّغَّْخََّاسَّْاتَّفٍََََّّيَِّسَّْال ٍَّبََُّّْذَََُّّكِّ
ًَّيَّْحَِّالر ََّّرََُّّْٔفَُّاىغََََََََُُُّّّّّّّْٔ َّإَِّ

ٍَََّّاَّنََّْيًَّثَِّاَّنََّدًََّحََّّْلِلََِّّدٍََُّّْالََّ
َ
َّمََّاَّأ

َ
ََّّدَََُّّٓشَّْر.َّأ

َ
ََّّإَِّهلإََّلََّّنَّْأ ََّلَََُّّمَّيََّْشََِّلََّّهَُّدََّحَّْوََََّّّاللََّل 

َّوََّ
َ
ََّّدَََُّّٓشَّْأ

َ
َُّمََََُّّدََّيَِّسَََّّن َّأ َّ.َّامهللََّصَُّلََّّْٔسَُّرََّوَََّّهَُّدَُّتَّْاَّعََّدًٍَّ َّا ََّّكَّْارَِّبًَََّّوََِّيَّّسََّوَََِّّوّ َُّمََََُّّدَِّيََِّّّسََََّعَ َّدٍٍَّ َّا

َّّال َّ ََِّّبِ
ُ
َّوَََِّّمَّّال ًََََِّّّْيَّّسََّوََََِّّّّتَِّحََّْصَّوآل َّنًٍَََّّيَّْيَِّسَّْت َّْيًَّثَِّا

َ
َّأ ٍَََُّّشََّػٌََََّّّْايََّفَََّّ،دَُّػَّْبَََّّاٌ َّا. .َّْيٍَََِّّيَِّسَّْال

َّ
ُ
ََّصََّّدٍٍَّ َُّمََََِّّّّيَِّّبََََُِّّّثَِِّ َّسََُّّاِعَّتََّاتَّّوَََّّىَّاللَََِّّٔلَّْخَََّّةَِِّسَّفَّْنََّوًََََّّّْكَُّيَِّْصَّأ ًَّ.ِيَّّسََّوََََِّّّّيَّْيََّغََََّّّاللَُّّل 

َّ
َ
  ا)) ي  .ًََِّّيَّْحَِّالر ََََِّّّْحََّالر ََّّاللًَََِِّّّمْسِبيَّْجَِّالر ََّّانََِّطَّيَّْالش ٌَََََََِّّّّّاللَِّةََِّّذََُّّْٔغَُّأ

 
 و  ي  َّلذ ا اه  ي  أ

  و  َل إذ  وَ ت  و  ه  ت  ل  و   هذ اتذ ق  ت   َق ح   وا الل  ق  وا اتَ ن  آن  
 
 الل   نَ : إذ  ال  ق  (( )) و   ن  و  ه  لذ س  م   م  ت  ن  أ

 بذ  انَ َع    ن  و  ل  ص  ي   ه  ت  ك  ئذ ل  م  و  
  ي 

 
 (( اه  ي  لذ س  وا ت  ه  لذ  س  و   هذ ي  ل  وا ع  ل  وا ص  ن  آن   و  ي  اَّلذ  اه  ي  اأ
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ََّّكَّْارَِّبًَََّّوََِّيَّّسََّوَََِّّوَّّامهللََّصَّ ََِّّْٔسَُّرََّوَََّّكََّدَِّتََّّْعََََّعَ َِّبَّال ََّّدٍٍَّ َّاَُّمََََُّّدَِّيَِّّسََََّّمَّل
ُ
َّآِلَِّوَََِّّمََّّّال

ٍَََََُّّّيَّْدَِّاشَِّالر ََّّاءَِّفََّيََّالََََُِّّّغََََّّضَّارَّْوََََِّّّّتَِّحََّْصَّوََّ َََِّّاحَِّادََّسَََّّْيََّيَِّدََِّّْٓال
َ
َّأ َّرٍَََّّْعَُّوَََّّرَّْكَََّّةََِّبَّا

ََّّوََِّلَّغََّنَّوََّاٍثَّْعَُّوََّ ََّّثَِّي َّلََِّّةََََّعَ َََّّْيََّػَِّاةَِّال ََّّعَِّاةَِّحََّوَََّّْيََّػَِّاةَِّال َّوَََّّثَِّاةََّحََّالص  َّمَََِّّّْٔيَََّلَّإََِّّانٍَّسََّحَّْإَِّةًََََُِّّّّْٓل
َّوََّيَّْالَِّّ َََِّّيَّْيََّغَََّ ََّّايََََّّمَّخَِّْحََّرََّةَََِِّّّّيَّْفَِّوًََََِّّّٓيَّْيََّغََّوا

َ
َّاغَّْْيََّاِحَِّالر ًََََّّّحََّرَّْأ َّامهلل ََِّّرَّْفَِّ. َّْيٍَََِّّيَِّسٍََُّّْيَّْل

ٍَُّوََّ َّوٍََََّّيَِّسَّْال ٍَُّات ٍَُّوَََّّْيٌََََِِِّّّؤَّْال ٌََََِِّّّؤَّْال
َ
َّال ٌَِّيََّحَّْات َّ َّوََََُِّّّْٓاء ًَّ

َ
َّإَََِّّٔمَّْال ٌَّبَّيَّْرَِّكَََّّعٌَّيٍََِّّْسََََّّمَُّ َّات

ََّّايَََّّاِتَّئََِّيَّّالس َّوَََِّّبَََُُّّّْٔاّل ََّّرَُّفَِّّكٌَََُّّوَََّّاِتَّاجَََّّالََّاِضَّكََّوَََّّاِتَََّّٔغََّال ََُّّبَّيَُّْمَِّ
َ
.َّْيََّاِحَِّالر ًََََّّّحََّرَّْأ

َِّوََّاََّلََّرَّْفَِّامهللَّاغَّْ َِّفَّوَََّّثًَََِّّسََّحَََّّايََّنََّّْال َّاَِّفَََِّّاَّآحَََِِّّب َّا.َّرََّارََّغََّاَِّصَّاََُّيََّب َّاَّرٍََََّّنًََََََُّّّّْٓحَّْارَّْاَّوََََِّّيَّْاِلََََّّٔل
ََّصَّوَََّّارَِّال ََّّاَبَّذََّاَّغََََِّّكَِّوَََّّثًَََِّّسََّحَََّّةَِّرََّاآلخَِّ ََّّاللََُّّّل  َُّمََََُّّدَِّيََِّّّسََََّعَ ًَََّّي َّسََّوََََِّّّّتَِّحََّْصَّوَََّّآِلَِّوَََّّدٍٍَّ َّا

ََِّّدٍََُّّْالََّ ََّّرََّلِل ََّاىػَََّّب   ْيٍََِّّال

َّيَََّّاللَََّّن َّ،َّإَِّاللََِّّادََّتََّغَِّ
ْ
َََِّّغََََّّهََِّّْيََّ،َّوَََّبَّرَّْيَّاىلَُّذََِّّاءَِّخََّيَّْإَِّوَََّّانَِّسََّحَّْالَِّوَََّّلَِّدَّْاىػََّةََِّّرَُّمَُّأ

ٍَُّوَََّّاءَِّشََّحَّْاىفََّ َّاللََّرَُّنَُّاذَّْفَََّّنََّوَّْرَُّن َّذََّحًََََّّّْكَُّي َّػََّىًََََّّّْكَُّظَُّػَِّيَََّّْغَِّالََّوَََّّرَِّهَََِّّْال ًَّكَُّرَّْنَُّذَّْيَََّّوا
ََّّهَُّوَّْرَُّهَُّاشَّْوََّ َّاسًََّّْوََّكَُّدَّْزَِّيٍَََََِِّّّّّػََََََُِّّّعَ

َ
َُّأ ََّّاللََِّّرَُّنََّّْلًََِّّوََّكَُّطَِّػَّْيَََُِّّّّيَِّْضَّفٌَََََََِّّّّّْهََُّّْٔل

َ
 َبَّكَّْأ

َّ

َّ
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