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Tipu Daya Syetan Terhadap Orang Mukmin 

Oleh. Dr. Mulyanto Abdullah Khoir 
 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

َساِن، أَ  َاِن، َوَهيَّأَ لََنا ُسُبَل اْلحِحح ْيح اَلِم، َوَأََنَر لََنا طَرِيحَق اْلحِ ُد هلِل الَِّذي َهَداََن ِلْلحِسح َمح اً  اْلح ْححَُدُه َْححداً َكِثْيح
 طَيِ باً ُمَبارَكاً ِفيحِه.  

َهدُ  َدُه الَ َشرِيحَك َلُه َوَأشح َهُد َأنح الَ إِلَـَه ِإالَّ هللاُ َوحح اَللَُّهمَّ َصلِ  َوَسلِ مح َعَلى   َأنَّ ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوحلُُه.َأشح
َساٍن ِإََل يـَوحِم الحِقَياَمِة. أَمَّا بـَعحدُ  ِبِه َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح  نَِبيِ َنا ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصحح

ِصيحُكمح َونـَفحِسيح بِتَـقحَوى هللِا َعزَّ َوَجلَّ َحيحُث قَ   اَل تـََباَرَك َوتـََعاََل، أَُعوحُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّيحطَاِن الرَِّجيحِم: أُوح

ُهمَ  َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمنـح ا رَِجااًل َكِثْيًا  }ََي أَيّـَُها النَّاُس اتَـُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح نـَفحٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـح
َرحَحاَم ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَليحُكمح َرِقيًبا{  َوِنَساًء َواتَـُّقوا اَّللََّ الَِّذي  َتَساَءُلوَن ِبِه َواْلح

ِلُموحَن{  }ََي أَيّـَُها الَِّذيحَن آَمُنوا اتَـُّقوا هللَا َحقَّ تـَُقاتِِه َوالَ ََتُوحُتنَّ ِإالَّ َوأَنـحُتمح مُّسح

ِلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح َويـَغحِفرح َلُكمح ُذنُوَبُكمح َوَمنح يُِطِع  }ََي أَيّـَُها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اَّللََّ َوُقوُلوا قـَوحاًل  َسِديًدا ُيصح
 .أَمَّا بـَعحد. اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقدح فَاَز فـَوحزًا َعِظيًما{

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kita bersyukur kepada Allah SWT atas seluruh nikmat-Nya. Dengan nikmat 

tersebut kita mampu melaksanakan tugas dan kewajiban beribadah kepada-Nya. 

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat 

dan orang-orang yang berjalan di atas sunah-sunah Rasul-Nya. 

Di atas mimbar ini saya wasiatkan untuk diri sendiri dan jama’ah Jum’at 

rahimakumullah, marilah beramal dengan sebaik amal. Berbekal dengan sebaik-baik 

bekal yaitu bertakwa kepada Allah SWT. 
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Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Tugas syetan adalah menyesatkan manusia, menjauhkan dari petunjuk dan 

hidayah Allah SWT. Syetan menghiasi kemaksiatan terasa indah. Menjadikan 

perbuatan buruk seakan baik dan senantiasa memusuhi Rasul dan orang-orang beriman. 

Seakan menjadi pelindung dan penolong, padahal justru menjerumuskannya. 

Allah SWT berfirman: 

 َوِإذح َزيََّن ََلُُم الشَّيحطَاُن أَعحَماََلُمح َوقَاَل اَلَغاِلَب َلُكُم الحيَـوحَم ِمَن النَّاِس َوِإّن ِ َجاٌر لَُّكمح 
Dan ketika syaitan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan 

mengatakan:"Tidak ada seorang manusia yang dapat menang terhadap kamu pada 

hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu". (QS. Al Anfal [8]: 48). 

 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Berikut cara syetan menggoda orang beriman agar mau menjadi pengikutnya: 

Pertama: Menakuti-nakuti dengan kemiskinan 

Allah menjelaskan kepada kita bagaimana tipu daya syetan dengan memanfaatkan 

naluri dan tabi’iat manusia yang mencintai harta yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana 

firman Allah SWT.: 

 َوُتُِبُّوَن الحَماَل ُحبًّا ََجًّا 
dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. (QS. Al Fajar 

[89]:20) 

Tabi’at manusia yang mencintai harta, menyimpan, mempertahankan, berusaha 

keras untuk menambahnya dan tidak pernah merasa puas meski sudah cukup banyak 

yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW. 

َحبَّ إِلَيحِه ََثنًِيا ، َوَلوح أُعحِطَى ََثنًِيا َأَحبَّ إِلَيحِه ََثلِثًا ، َوالَ َيُسدُّ َلوح َأنَّ ابحَن آَدَم أُعحِطَى َواِدًَي َمألً ِمنح َذَهٍب أَ 
ُ َعَلى َمنح ََتبَ  َاُب ، َويـَُتوُب اَّللَّ  َجوحَف ابحِن آَدَم ِإالَّ الُّتُّ

Seandainya manusia diberi satu lembah penuh dengan emas, ia tentu ingin lagi yang 

kedua. Jika ia diberi yang kedua, ia ingin lagi yang ketiga. Tidak ada yang bisa 

menghalangi isi perutnya selain tanah. Dan Allah Maha Menerima taubat siapa saja 

yang mau bertaubat.” (HR. Bukhari) 

Sifat seperti inilah yang menjadi pintu masuk jeratan dan tipuan syetan kepada 

manusia. Syetan memahami kelemahan manusia dalam masalah harta benda tersebut 

dan menakuti-nakutinya dengan kemiskinan. 
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Allah SWT berfirman: 

َر َوََيحُمرُُكمح  اًل  الشَّيحطَاُن يَِعدُُكُم الحَفقح ُ يَِعدُُكمح َمغحِفَرًة ِمنحُه َوَفضح َشاِء ۖ َواَّللَّ ُ َواِسٌع َعِليمٌ  ۗ ِِبلحَفحح  َواَّللَّ

Syetan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu 

berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya 

dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. (QS. Al 

Baqarah [2]: 268) 

Syetan menakuti-nakuti manusia dengan kemiskinan dengan berinfak di jalan-

Nya. Sementara disisi lain syetan mengajak dan memerintahkan manusia untuk 

melakukan kemaksiatan dengan menghabur-hamburkan harta yang dimilikinya. 

Bisikan syetan menjadikan seorang mukmin merasa berat berjuang dan berinfak 

di jalan Allah karena akan melenyapkan harta dan akibat buruk lainnya.  

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kedua: Menakuti-nakuti dengan penguasa dhalim 

Cara ini dilakukan oleh syetan terhadap orang-orang mukmin yang aktif 

berdakwah di jalan Allah. Aktif melaksanakan amar ma’ruf nahyi munkar. Syetan 

menakuti-nakuti mereka bahwa rezeki mereka akan terputus, jabatan mereka akan 

hilang. Semuanya agar orang mukmin tersebut menghentikan amar ma’ruf nahyi 

munkar dan diam melihat kemungkaran merajalela di sekitarnya. 

Padahal secara tegas Allah menyebutkan bahwa setiap makhluk yang bernyawa, 

telah ditetapkan rezekinya. 

Allah SWT berfirman: 

َرحِض ِإالَّ َعَلى  تَـوحَدَعَها ۚ ُكلٌّ ِف  اَّللَِّ َوَما ِمنح َدابٍَّة ِف اْلح تَـَقرََّها َوُمسح  ِكَتاٍب ُمِبيٍ   رِزحقـَُها َويـَعحَلُم ُمسح

Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi 

rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh). (QS. 

Hud [11[: 6) 

Juga firman-Nya: 

ُكمح ۚ َوُهَو السَِّميُع الحَعِليمُ  ُ يـَرحزُقـَُها َوِإَيَّ  وََكأَيِ نح ِمنح َدابٍَّة اَل َُتحِمُل رِزحقـََها اَّللَّ

Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) membawa (mengurus) rezekinya 

sendiri. Allah-lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu dan Dia Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Ankabut [29]: 60) 
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Allah-lah yang menjamin semua rezeki manusia. Tidak ada satu makhlukpun yang 

mampu mencegah rezeki yang telah Allah tetapkan. Allah yang mencukupkan dan 

memberi rezeki kepada manusia yang terkadang dari arah yang tidak disangka-

sangkanya. 

Allah SWT berfirman: 

ُبهُ . َوَمن يـَتَِّق ٱَّللََّ ََيحَعل لَُّهۥ ََمحَرًجا  َويـَرحزُقحُه ِمنح َحيحُث اَل ََيحَتِسُب ۚ َوَمن يـَتَـوَكَّلح َعَلى ٱَّللَِّ فـَُهَو َحسح
Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan 

keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan 

barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 

(keperluan)nya. (QS. Ath Thalaq [65]: 2-3). 

Padahal tidak ada yang mampu memberikan madharat dan manfaat kecuali apa 

yang telah ditetapkan Allah SWT.  

Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW.: 

 

ٍء ؛ لَح   َواعحَلمح َأنَّ  ِبَشيح َفُعوَك  يـَنـح َتَمَعتح َعلَى َأنح  َلوِاجح ُمََّة  َفُعوحكَ   اْلح ِإنِ   يـَنـح َو  َلَك،  ٍء َقدح َكتَـَبُه هللاُ  ِبَشيح   ِإالَّ 
َك ِإالَّ  ٍء ؛ لَح َيُضرُّوح َك ِبَشيح َتَمُعوحا َعَلى َأنح َيُضرُّوح ٍء َقدح َكتَـَبهُ  اجح  هللاُ َعَليحكَ   ِبَشيح

 

Ketahuilah, bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat 

kepadamu, maka mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepadamu, kecuali dengan 

sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk 

menimpakan suatu kemudharatan (bahaya) kepadamu, maka mereka tidak akan dapat 

menimpakan kemudharatan (bahaya) kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah 

Allah tetapkan atasmu. (HR. Tirmidzi). 

 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Ketiga: Membisikkan angan-angan palsu 

Di antara tipu daya syetan adalah membisikkan janji-janji dan angan-angan palsu 

untuk memalingkan dari kebenaran dan terperangkap dalam kedurhakaan kepada Allah 

SWT. 

Hal ini sebagaiman janji Iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihi salam 

dengan impian dan angan-angan kosong. 

Allah SWT berfirman: 

 َوَْلُِضلَّنـَُّهمح َوَْلَُمنِ يَـنـَُّهمح 
dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-

angan kosong pada mereka (QS. An Nisa’ [4]: 119). 
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Juga firman-Nya: 

 يحطَاُن ِإالَّ ُغُرورًايَِعُدُهمح َوُْيَنِ يِهمح ۖ َوَما يَِعُدُهُم الشَّ 

Syetan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan 

kosong pada mereka, padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari 

tipuan belaka. Mereka. (QS. An Nisa’ [4]: 120). 

Syetan membangkitkan angan-angan kosong seseorang dengan keinginan 

mendapatkan kenikmatan apapun caranya, menunda-nunda taubat dan amal shaleh. 

Memperdaya manusia bahwa umurnya masih Panjang, cita-citanya masih terbentang 

luas sehingga leluasa melalukan apa saja tanpa memikirkan larangan  Allah SWT. 

Padahal janji-janji manis tersebut hanyalah tipuan dan kedustaan semata. Begitulah 

syetan dengan sekuat tenaga berusaha menggoda manusia agar tergelincir dan jatuh 

dalam jurang kehinaan. 

ااَلِخَرةِ نـحيَ َربـ َنا آتَِنا ِِف لدُّ  َوِِف  َيِصُفوحَن  ِة َعمَّ الِعزَّ   َرب َك َرب ِ   ُسبَحانَ .  ارِ النَّ   َعَذابَ   اَوِقنَ   َحَسنةَ   ا َحَسَنة  ا 
َ  لىَ َوَساَلٌم عِ  ُد  الحُمرحَسليح َمح َ  هللِ واْلح  .َرب  الحَعاَلِميح

 

Khutbah Kedua: 

يِن ُكلِ ِه َوَلوح َكرَِه الح  قِ  لُِيظحِهرَُه َعَلى الدِ  َُدى َوِديِن اْلَح ُد َّللَِِّ الَِّذي أَرحَسَل َرُسولَُه ِِبَلح َمح رُِكونَ اْلح َهُد أنح  .  ُمشح َأشح
َدُه ال َشرِيَك َلُه، وأشهُد أنَّ ُُمَمًَّدا عبحُده وَرُسولُه  الَ  اللَُّهمَّ َصلِ  وَسلِ مح َعَلى ُُمَمٍَّد َوَعَلى  .  إَلَه إال هللاُ َوحح

 . أَمَّا بـَعحدُ  .آِل ُُمَمَّدٍ 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Melanjutkan khutbah yang pertama, begitu gigihnya syetan mengoda manusia 

dengan segala upaya. Apapun dilakukan agar manusia tergelincir dalam perbuatan dosa 

dan maksiatan. Syetan tak pernah lelah menggoda manusia dari berbagai arah. 

ِ أَيحِديِهمح َوِمنح ُُثَّ ََلتِيَـنـَّ  َاِِنِمح َوَعنح ََشَائِِلِهمح ۖ َواَل َتَِدُ  ُهمح ِمنح َبيح ثـََرُهمح َشاِكرِينَ  َخلحِفِهمح َوَعنح أْيح  َأكح

Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari 

kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka 

bersyukur (taat). (QS. Al A’raf [7]: 17). 

Dari depan manusia akan dibuat ragu dengan akherat, dari belakang syetan 

mendorong manusia untuk mencintai dunia. Dari kanan dengan mengaburkan berbagai 
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persoalan agama dengan membuat subhat-subhat dan dari kiri untuk condong dan 

senang terhadap kemaksiatan. 

Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, memohon agar dijauhkan dari tipudaya 

syetan, Menjadikan syetan sebagai musuh bagi orang-orang beriman. Kita juga 

memohon agar dimasukkan ke dalam hamba-hamba Allah yang ikhlas dan bersyukur  

َواِت ِإنََّك سَِ  ُهمح َواَْلمح َياِء ِمنـح َ َواملؤحِمَناِت اَْلحح ِلَماِت َواملؤحِمِنيح َ َواملسح ِلِميح يحٌع َقرِيحٌب ُمُِيحُب اللُهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح
 لدَّعحَوةِ ا

ِدََن ُسُبَل السَّاَلِم، َوَنِ َنا ِمَن الظُُّلَماِت  َ قـُُلوبَِنا، َوَأصحِلحح َذاَت بـَيحِنَنا، َواهح َنا  اللَُّهمَّ أَلِ فح َبيح ِإََل النُّوِر، َوَجنِ بـح
َاِعَنا، َوأَبحَصارِ  َها َوَما َبَطَن، َوَِبرِكح لََنا ِف َأسح تَِنا، َوُتبح  الحَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـح ََن، َوقـُُلوبَِنا، َوأَزحَواِجَنا، َوُذرِ َيَّ

َ ِِبَا َعَليحَك، قَابِِلَي َلََ  َعلحَنا َشاِكرِيَن لِِنَعِمَك ُمثحِنيح َنا ِإنََّك أَنحَت التـَّوَّاُب الرَِّحيُم، َواجح َناَعَليـح َها َعَليـح  ا، َوأَتِمح

َعلحَنا لِلحُمتَِّقَي ِإَماًما َربَـَّنا َهبح لََنا ِمنح أَزحَواِجَنا َوُذرِ   تَِنا قـُرََّة أَعحُيٍ َواجح  َيَّ

أَُلَك اَلَُدى، والتـَُّقى، والَعَفاَف، والِغَن   اللَُّهمَّ إَنَّ َنسح

ِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ  نـحَيا َحَسَنًة َوِف اَلح  َربَـَّنا آتَِنا ِف الدُّ

َساٍن ِإََل يـَوحِم الد يحنَوَصلَّى هللاُ َعَلى نَِبيِ نَ  ِبِه وَ َمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح  ا ُُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصحح

 َ ُد هلل َربِ  الحَعاَلِميح َمح  َوآِخُر َدعحَواََن َأِن اْلح

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 


