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Khutbah Jum’at 

 

HATI-HATI DOA ORANG TERDHOLIMI 
Oleh. Dr. Mulyanto Abdullah Khoir 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

َم ِِبلحَواِجَباِت ِف  َعاَدِة َورَِضاُه َوتَ ُقوح ِلَح َمِعيحَشتَ َنا لَِنيِل السَّ ُدِ هلِل الَِّذيح أََمَرََن َأنح ُتصح َمح َواُه.  َأْلح ِعَباَدتِِه َوتَ قح
ًدا َعبحُدُه َورَ  َهُد َأنَّ ُُمَمَّ َدُه الَ َشرِيحَك لَُه َوَأشح َهُد َأنح الَ إِلََه ِإالَّ هللاُ َوحح لُُه. أَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِِّمح َوَِبرِكح َأشح ُسوح

يحَن. ِم الدِِّ َساٍن ِإََل يَ وح َحابِِه َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأصح  َعَلى نَِبيَِِّنا ُُمَمَّ

َوى هللِا فَ َقدح فَاَز الح  َي بِتَ قح ِصيحُكمح َوِإَيَّ َن. قَالَ ََي أَي َُّها النَّاُس أُوح ُقوح تَ َعاََل: ََي أَيُّهاَ الَِّذيحَن ءَاَمُنوا ات َُّقوا   هللا ُمت َّ
َن.  ِلُموح سح ُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتمح مُّ   هللَا َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوح

َها َزوحَجهَ  ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح نح نَ فح ًا  ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوحا رَبَُّكُم الَِّذيح َخَلَقُكمح مِّ ُهَما رَِجاالً َكِثْيح ا َوَبثَّ ِمن ح
ًبا.  َن بِِه َواحألَرحَحاَم ِإنَّ هللَا َكاَن َعَليحُكمح َرِقي ح ا بَ عحدُ َوِنَسآًء َوات َُّقوا هللَا الَِّذيح َتَسآَءُلوح  . أَمَّ

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Sesungguhnya tiada kalimat yang paling utama kecuali kalimat syukur kepada Allah SWT atas 

segala limpahan taufik dan hidayah-Nya. Kita bersyukur sepenuh hati dengan mengagungkan  

seraya memohon perlindungan dan pertolongan-Nya.   

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiyullah Muhammad SAW, keluarga dan 

orang-orang tsiqoh menempuh jalannya.  

Doa adalah senjata seorang mukmin. Permohonan seorang hamba kepada Rabbnya sebagai 

bukti mereka adalah makhluk yang lemah, tiada daya dan kekuatan kecuali dari-Nya. 

Allah SWT berfirman: 

ِبُوَن عَ  َتكح َتِجبح َلُكمح ۚ ِإنَّ الَِّذيَن َيسح ُعوِن َأسح ُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ َوقَاَل رَبُُّكُم ادح  نح ِعَباَدِت َسَيدح
Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. 

Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk 

neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. (QS. Al Mukmin [40]: 60). 

Sesungguhnya orang yang tidak mau memohon kepada-Nya termasuk orang-orang yang 

menyombongkan diri. Dirinya merasa kuat, tidak perlu pertolongan Allah SWT. Celakalah 

jika manusia memiliki keyakinan tersebut. 
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Karena itu, Allah memerintahkan agar kita memohon dengan merendahkan diri dan lemah 

lembut. Allah SWT berfirman: 

بُّ الحُمعحَتِدينَ  َيًة ۚ إِنَُّه اَل ُيُِ ُعوا رَبَُّكمح َتَضرًُّعا َوُخفح فًا  . ادح ُعوُه َخوح ََلِحَها َوادح ِض بَ عحَد ِإصح َرح ِسُدوا ِف األح َواَل تُ فح
ِسِننَي.َوَطَمًعا ۚ ِإنَّ  ََت اَّللَِّ َقرِيٌب ِمَن الحُمحح  َرْحح

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat 
kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 
takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat 

kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al A’raf [7]: 55-56). 

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

 Dholim ( ٌظُلحم) adalah  meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau melakukan sesuatu 

yang keluar dari jalan kebenaran. Lawan kata dholim adalah adil. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dholim diartikan dengan bengis, tidak menaruh belas 

kasihan, tidak adil dan kejam. Karena itu, Islam melarang berbagai bentuk kedholiman 

tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.:  

 َأالَ َلعحَنُة اَّللِِّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ 
Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang dholim.  (QS. Hud [11]: 18). 

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Pertama: Ada orang dholim kepada Rabb-nya yaitu dengan berbuat kesyirikan atau 

menyekutukan Allah,  menduakan Allah dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana firman 

Allah:  

رحَك َلظُلحٌم َعِظيمٌ    ِإنَّ الشِّ
Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. (QS. 

Lugman [31]: 13). 

Kedua; ada orang yang dholim terhadap diri sendiri yaitu mengotori dirinya dengan berbagai 

dosa dan kemaksiatan. Termasuk dholim terhadap diri sendiri adalah tidak mau bersyukur atas 

pemberian Allah, senantiasa kufur dan ingkar seraya penuh kesombongan dan kecongkakan. 

Padahal semua yang dilakukan akan merugikan diri mereka sendiri, tidak sedikitpun Allah 

SWT dirugikan dengan perbuatan dholim hamba-Nya. Allah berfirman: 

   َوَما ظََلُموََن َولََِٰكنح َكانُوا أَن حُفَسُهمح َيظحِلُمونَ 
Dan tidaklah mereka menganiaya Kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri 

mereka sendiri. (QS. Al Baqarah [2]: 57) 
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Ketiga: ada pula orang yang dholim terhadap sesama manusia seperti menyinggung 

kehormatan, menyakiti tubuh dan hatinya, mengambil harta orang tanpa alasan yang benar, 

tidak memberikan hak-haknya dan lain-lainnya. 

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Di antara kedholiman terhadap sesama makhluk adalah kedholiman yang dilakukan seorang 

penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. 

Imam Al Ghazali dalam masalah kedholiman terhadap penguasa atau pemimpin membagi 

dalam tiga macam. Pertama: Dholim terhadap kehormatan dan hak-hak manusia. Kedua: 

Dholim terhadap harta benda rakyat. Ketiga: Dholim terhadap jiwa rakyat. 

Dholim terhadap kehormatan dan hak-hak manusia seperti tidak menjaga harga diri dan 

kehormatan rakyatnya, membuat aturan yang menyengsarakan rakyat, tidak adil dalam 

menyelesaikan masalah dan lainnya. 

Sedangkan perbuatan dholim terhadap harta benda rakyat adalah dengan merampas hak milik 

rakyatnya, korupsi, suap dan berbagai bentuk pengambilan hak yang tidak halal hanya untuk 

pentingan penguasa dan orang-orang terdekatnya.  

Sedangkan dholim terhadap jiwa rakyatnya adalah dengan menumpahkan darah rakyatnya 

tanpa hak, berbuat semena-menena, kasar, kejam dan bengis kepada orang-orang yang tidak 

disukainya tanpa ada rasa keadilan. 

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Model kedholiman pemimpin terhadap rakyat seperti tersebut di atas juga sangat di cela dalam 

Islam, karena itu berhati-hatilah terhadap segala bentuk kedholiman.  

Jika ada orang terdholimi, maka dia harus meminta kehalalan atas apa yang dilakukan sehingga 

kelak tidak ada qishos darinya. Jika tidak, orang-orang yang berbuat dholim akan ditambahi 

dan diambilkan dosa-dosa orang-orang yang didholimi. Hal ini sebagaimana hadits RAsulullah 

SAW: 

ٍء فَ لحيَتَحلَّلحه َمنح َكانتح ِعنحَده َم قَ بحَل َأالَّ يُكوَن ِدينَاٌر َواَل   ِ َمظحلَمٌة أَلِخيِه ِمنح ِعرحِضِه َأوح ِمنح َشيح ِمنحه الحيَ وح
ِر َمظحَلمِتهِ  ِدرحَهٌم، إنح َكانَ  َيُكنح لَُه حَسَناٌت ُأِخَذ ِمنح سيَِِّئاِت   ، وإنح لَح لَُه َعَمٌل َصاِلٌح ُأِخَذ ِمنحُه ِبَقدح

  صاِحِبِه، َفُحِمَل َعَليحهِ 

Barangsiapa yang berbuat dholim kepada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun 

sesuatu yang lainnya, maka hendaklah ia meminta kehalalannya darinya hari ini juga sebelum 

dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal salih, maka amalannya itu akan diambil 

sesuai dengan kadar kedholiman yang dilakukannya. Dan jika ia tidak punya kebaikan, maka 

keburukan orang yang ia dholimi itu dibebankan kepadanya." (HR Bukhori). 

Allah SWT.  juga mengancam dengan firman-Nya: 
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ِبيُل َعَلى َا السَّ ِض ِبَغْيحِ  ِإَّنَّ َرح ُغوَن ِف األح قِّ ۚ أُولََِٰئَك ََلُمح َعَذاٌب أَلِيمٌ  الَِّذيَن َيظحِلُموَن النَّاَس َويَ ب ح اْلَح  

Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang telah berbuat zalim kepada manusia dan 

telah melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka akan mendapat azab yang pedih”. 

(QS. Asy-Syuro [42]: 42). 

Allah juga akan membalas sekecil apapun kedholiman yang dilakukan manusia sesuai dengan 

kadar perbuatannya dengan balasan yang buruk. Allah SWT berfirman: 

ًا يَ رَهُ َفَمن يَ عحَملح ِمث حقَ   . َمن يَ عحَملح ِمث حَقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ رَهُ وَ . اَل َذرٍَّة َخْيح
Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarah, niscaya dia akan melihat 

(balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarah pun, niscaya dia 

akan melihat (balasan)nya pula”. (QS. Al Zalzalah [99]: 7-8) 

AllahSWT. pula tidak lalai terhadap orang-orang yang dholim, hal ini sebagaimana firman-

Nya: 

رُُهمح لِيَ وحمٍ  َوالَ ََتحَسََبَّ اَّللَِّ  َا يُ َؤخِّ ا يَ عحَمُل الظَّاِلُموَن ِإَّنَّ ِنِعي   َغاِفَلً َعمَّ ِطِعنَي ُمقح َخُص ِفيِه األَبحَصاُر ُمهح َتشح
َم ََيحتِيِهُم الحَعَذاُب فَ يَ ُقوُل الَِّذيَن ظََلُمواح  دُّ إِلَيحِهمح طَرحفُ ُهمح َوأَفحِئَدُُتُمح َهَواءَوأَنِذرِ يَ رحتَ  ُرُءوِسِهمح الَ  رَب ََّنا  النَّاَس يَ وح

بح َدعحَوَتَك َونَ تَِّبعِ  رحََن ِإََل َأَجٍل قَرِيٍب ُّنُِّ ن قَ بحُل مَ  َأخِّ ُتم مِّ نالرُُّسَل َأَولَح َتُكونُواح أَقحَسمح َزَوالٍ  ا َلُكم مِّ  
َ َلُكمح َكيحَف فَ َعلحَنا ِِبِمح َوَضرَب حَنا َلُكمُ  َوَسَكنُتمح ِف َمَس اِكِن الَِّذيَن ظََلُمواح أَنُفَسُهمح  ثَالَ  َوتَ َبنيَّ اأَلمح  

Dan janganlah sekali-kali kamu Wahai (Muhammad) mengira bahwa Allah lengah, lalai, 

terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi 

tangguh kepeda mereka sampai pada hari yang pada waktu itu mata (mereka) terbelalak. 

 Mereka datang bergegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan 

mata mereka tidak berkedip-kedip, hati mereka kosong. Dan berikanlah peringatan kepada 

manusia terhadap hari (yang pada waktu itu) datang azhab kepada mereka, maka berkatalah 

orang yang zalim:”Ya Tuhan kami beri tangguhlah kepada kami (kembalikanlah kami ke 

dunia) walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan memenuhi seruan-Mu dan akan 

mengikuti Rasul-Mu. 

(Dikatakan kepada mereka): ”Bukankah kamu telah bersumpah dulu (di dunia), bahwa 

sekalipun kamu tidak akan binasa? Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang 

yang menganiaya diri mereka sendiri, dan telah nyata bagimu bagaimana Kami telah berbuat 

kepada mereka dan telah Kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan”. 

 

Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Maka berhati-hatilah doa orang-orang terdholimi karena doanya tidak akan tertolak oleh 

Allah SWT. Rasulullah SAW. bersabda: 
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ِم َوَدعحَوةُ  ََلُث َدَعَواتٍ ثَ  َتَجاَِبٌت الَ َشكَّ ِفيحِهنَّ َدعحَوُة الحَمظحُلوح   الحُمَساِفِر َوَدعحَوُة الحَواِلِد َعَلى َوَلِدهِ  ُمسح
Tiga orang yang doanya pasti terkabulkan ; doa orang yang teraniyaya; doa seorang 

musafir dan doa orang tua terhadap anaknya. (HR. Abu Daud). 
 

Berhati-hati pulalah dengan doa orang-orang terdholimi ketika tidak ada hijab (penutup) 

antara dia dengan Rabb-nya. Rasulullah SAW. bersabda: 

َ اَّللَِّ ِحَجابٌ اتَِّق َدعحَوَة  نَ َها َوَبنيح َا لَيحَس بَ ي ح  الحَمظحُلوِم فَِإَّنَّ
Berhati-hatilah kamu terhadap doa orang yang dizalimi karena antara doanya dan Allah 

tidak ada penghalang. (HR. Bukhori). 

َن ِة َعمَّ الِعزَّ  رَبَِّك َربِِّ  ُسبَحانَ . ارِ النَّ  َعَذابَ  اَوِقنَ  َحَسنةَ  ا َحَسَنة َوِف ااَلِخرَةِ ن حيَ رَب َِّنا آتَِنا ِف لدُّ  ا َيِصُفوح
َ  لىَ َوَسََلٌم عِ  ُد  الحُمرحَسلنيح َمح َ  هللِ واْلح  .َربِّ الحَعاَلِمنيح

Khutbah Kedua: 

َاِن واليَ  ْيح ، الَِّذي َحَباََن ِِبْلحِ ِ قِّ الحُمِبنيح ُدِ هلِل الحَمِلِك اْلَح َمح ِ قِ َاْلح دٍ، نيح َخاَتَِ األَنحِبَياِء  . اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّ
رحَسِلنيَ 

ُ
ا ، َوَعَلى آلِِه الطَّيِِِّبنِيَ َوامل يحِن. أَمَّ ِم الدِِّ َساٍن ِإََل يَ وح َِعني، َوَمنح تَِبَعُهمح ِبِِحح َياِر َأْجح َحابِِه اأَلخح ، َوَأصح

 . بَ عحدُ 
Jama’ah Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Doa orang yang terdholimi adalah peringatan dan ancaman keras bagi para pelaku 

kedholiman baik individu, kelompok maupun penguasa dan pemimpin. Yang yang terdholimi 

tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak kuasa untuk membalas, kecuali hanya rintihan dan suara 

lirih memohon kepada Dzat yang Maha Kuasa dan Maha Pembalas. 

Maka berhati-hatilah, karena antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab. Sumpah, cacian dan 

kata-kata buruk yang terlontar dari lesannya akibat kedholiman yang didapatkannya adalah 

doa yang didengar Allah. Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman: 

يًعا َعِليًما اَل  ُ َسَِ ِل ِإالَّ َمنح ظُِلَم وََكاَن اَّللَّ وِء ِمَن الحَقوح َر ِِبلسُّ َهح ُ اْلح بُّ اَّللَّ  ُيُِ

Allah tidak menyukai perkataan buruk, (yang diucapkan) secara terus terang kecuali oleh 

orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS. An-Nisa [4]: 

148). 

Semoga kita terhindar dari berbagai bentuk kedholiman. Baik sebagai pribadi, kelompok 

maupun sebagai orang yang memimpin dengan amanah yang diberikan untuk berbuat adil dan 

tidak berbuat dholim kepada siapapun yang dipimpinnya. Amien. 
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لِ  َن َعَلى النَِّبِّ. ََيأِّي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا َصلُّوا َعَليحِه َوَسلُِِّموحاَتسح َصلِّ َعَلى  أَللَُّهمَّ . يحًماِإنَّ هللَا َوَمَلَِئَكَتُه ُيَصلُّوح
ٍد َكَما ِبَ  ٍد َوَعَلىآِل ُُمَمَّ ِلَك َماَا َصلَّيحَت َعَلى إِبحرِاِهيحَم, َوَِبرِكح َعَلى ُُمَمَّ ٍد َعبحِدَك َوَرُسوح َت َعَلى  ُُمَمَّ رَكح

يحٌد. يحٌد َمَِ .  إِب حرَاِهيحَم َوَعَلى آِل إِب حرَاِهيحَم إِنََّك ْحَِ َ ُدِ هلِل َربِّ الحَعاَلِمنيح َمح  َواْلح

َوا ُهمح َواحألَاَمح َياِء ِمن ح ِمَناِت احأَلحح َ َوالحُمؤح ِمِننيح ِلَماتح َوالحُمؤح َ َوالحُمسح ِلِمنيح أَُلَك ِمَن أَللَُّهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح َنسح ِت.أَللَُّهمَّ ِإَنَّ
ُذِبَك ِمَن الَشرِِّ ُكلِِّهِ  َنا ِمنحُه َوَما لَح نَ عحَلمح َونَ ُعوح ْيحِ ُكلِِِّه َما َعِلمح .اْلَح َنا ِمنحُه َوَمالَح نَ عحَلمح     َما َعِلمح

َاِعنا تَ نَا َوأَبحَصارَنَ  اللَُّهمَّ َمتِِّعحَنا أبَسح يَ ي ح َعلحُه الوارَث ِمنَّا  وقُ وَّتَِنا َما أحح َعلح ََثَرََن َعَلى َمنح ظََلَمَنا َواجح  َواجح
َِبَ َهِِّ  َوالَ ََتحَعلح ُمصيبَ تَ َنا ِف ِديِنَنا َوانحُصرحََن َعَلى َمنح َعاَداَنَ  ن حَيا َأكح َلَغ ِعلحِمَنا َوالَ   َناَوالَ ََتحَعِل الدُّ َوالَ َمب ح

َنا َمنح الَ يَ رحَْحَُنا ن حَياَحَسَنًة َوِف احأَلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ .ُتَسلِِّطح َعَلي ح ُدِ هلِل . رَب ََّنا آتَِنا ِف الدُّ مح َواْلَح
 . َ  َربِّ الحَعاَلِمنيح

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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