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ِِ ِبْسِمِ
ٰ

ِ اّلل ْحَمن 
ِحْيِمِ الرَّ الرَّ  

 ِ
 
َحْمد

ْ
ل
َ
ِِ ا

ٰ
ِ ّلل َِْ َرب  ِمي ْ

َ
ِ الَعال

 
ة
َ
ال مِ  َوالصَّ

َ
َل ِفِ َعلَِ َوالسَّ َ ْشْ

َ
ِبَياءِِ ا

ْ
ن
َ
لأل
ْ
ا  

َِْ ْرَسِلي ْ م 
ْ
ِ َوال

َ
ِدنا ا َسي 

َ
ن
ٰ
دِ  َوَمْول

َحمَّ ِ م 
َ

ِلهِِ َوَعل
ٰ
َِْ َوَصْحِبهِِ ا ْجَمِعي ْ

َ
ا ،  

 

Tentu hanya dengan Rahmat Allah swt dan berkahNya, 

terbitlah  Buku Khutbah Jumat dan dua Hari Raya ini.  

Berawal, disampaikan ada dana buat Dewan Pertimbangan 

MUI SULSEL sebanyak 25 juta rupiah. Maka diadakanlah rapat 

DPMUI SULSEL tgl.26/10/2022. Diputuskan gunakan uang itu 

untuk terbitkan Buku Khutbah Jum’at. 

Langsung dimaklumkan hal tersebut dibeberapa WA yang 

relevan. Seorang anggota DPR RI, A.Muawiyah Ramli minta 

diterima menyumbang tambahan honor buat para penulis.  

Rampung tulisan semuanya, dicetaklah dengan cetakan lux, 

kertas terbaik, pada Percetakan Berkah Utami, Makassar.                         

284 halaman, entri 42 judul tulisan. Biaya cetak                                              

Rp. 88.000/examplar. 

Cetakan pertama ini sebanyak 1.000 (seribu) examplar 

dibiayai oleh PT. Hadji Kalla (Ibu Fatimah Kalla), dan 170 examplar 

oleh Pimpinan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Sulawesi Selatan.  

Ada 16.000 masjid di Sulawesi Selatan. Semoga ada 

dermawan yang terbuka hati, bersedia BERINFAQ, BERWAQAF, 

biayai cetakan kedua dst 1.000 lagi, dan 1.000 lagi, atau 500 lagi, 

supaya masjid di SULSEL bahkan seluruh Indonesia, dan lembaga 



viii | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

pendidikan semua terjangkau, disebarkan oleh Pengurus MUI dan 

Dewan Masjid Indonesia (DMI) tiap kabupaten dan kota. 

Hanya Allah SWT yang Maha sempurna. Tentu ada  

kekurangan pada Buku ini.  Kepada yang mulia para Muballigh 

diharapkan menutupi dengan bijak segala kekurangan itu.  

Mencerahkan Umat Islam seluruhnya, supaya terhindar dari 

segala kemaksiatan, kekafiran, dan kesyirikan,  dan mendorong umat 

untuk cerdas, berbudaya ilmu, berbudaya bersih, berbudaya taat 

hukum, hidup sukses, sejahtera, damai, penuh kasih sayang, adalah 

usaha yang sangat mulia. Majulah masyarakat, bangsa dan negara 

kita yang berdasar Pancasila ini. 

Usaha kecil ini hanya setetes air pada lautan luas nilai                    

Al-Qur’an, hikmah dan hidayah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah 

Muhammad saw. 

Terima kasih kepada semua pihak yang membantu terbitnya 

dan beredarnya buku ini. Bersama kita semua mengamalkan firman 

Allah SWT:  
 

ْمِ
 
ت
ْ
ن
ُ
َِ ك ْ ي 

َ
ةِ  خ

مَّ
ُ
ِ ا

ْ
َجت ر 

ْ
خ
ُ
ِ ا اس 

َّ
ِ ِللن

َ
ْون ر  م 

ْ
أ
َ
ْوِفِ ت َمْعر 

ْ
ِ ِبال

َ
َهْون

ْ
ن
َ
ِ َوت َعن   

رِ 
َ
ك
ْ
ن م 
ْ
ِ ال

َ
ْون

 
ِمن
ْ
ؤ
 
ِِ َوت

ٰ
ِباّلل  

“Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan 

mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.”                       

(Q.S. Ali Imran :110) 

 

Wassalam Alaikum wrwb. 

Makassar, 1 Desember     2022 M 

                  7 Jumadil Ula 1444 H 

Prof.Dr.H.Hasyim Aidid,MA. 

Wakil Ketua DPMUI SULSEL  

    



Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya | ix 

 
 

 

ِِ ِبْسِمِ
ٰ

ِ اّلل ْحَمن 
ِحْيِمِ الرَّ الرَّ  

 ِ
 
َحْمد

ْ
ل
َ
ِِ ا

ٰ
ِ ّلل َِْ َرب  ِمي ْ

َ
ِ الَعال

 
ة
َ
ال مِ  َوالصَّ

َ
َل ِفِ َعلَِ َوالسَّ َ ْشْ

َ
ِبَياءِِ ا

ْ
ن
َ
لأل
ْ
ا  

َِْ ْرَسِلي ْ م 
ْ
ِ َوال

َ
ِدنا ا َسي 

َ
ن
ٰ
دِ  َوَمْول

َحمَّ ِ م 
َ

ِلهِِ َوَعل
ٰ
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َ
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Semua kita patut bersyukur atas terbitnya buku Khutbah 

Jumat dan dua Hari Raya ini. Salut setinggi-tingginya kepada Dewan 

Pertimbangan MUI SULSEL yang menggagas usaha mulia ini. 

Kepada para Mubaligh, para Pengurus Masjid dan umat Islam 

seluruhnya sangat dianjurkan banyak  membaca, termasuk membaca 

buku Khutbah ini.  

Dan yang paling penting mengamalkan dengan ikhlas setiap 

Petunjuk AlQur’an dan Sunnah Rasulullah saw. dalam setiap aspek 

kehidupan. Pasti maju, damai dan sejahtera masyarakat, Bangsa dan 

NKRI kita, tercinta. 

 

Wassalamu Alaikum wrwb. 
 

Makassar, 7 Desember 2022 

Prof.Dr.KH.Najmuddin Abd. Safa,Lc.MA. 
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 Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas anugerah 

nikmat yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita dapat 

menjalankan segala aktifitas kehidupan kita di muka bumi, semoga 

Insya Allah segala aktifitas yang kita tunaikan menjadi ibadah yang 

mendapatkan curahan Rahmat dari Allah SWT. 

 Terbitnya buku kumpulan khutbah jum’at yang disusun oleh 

Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi 

Selatan dirasakan sebagai kebutuhan yang akan menambah dan 

memperkaya materi khutbah bagi Muballig kita. Apalagi kumpulan 

khutbah ini dihimpun dari pada Muballig yang sangat dikenal di 

tengah umat. 

 Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan 

menyambut baik terbitnya buku kumpulan khutbah ini karena akan 

menutupi kekurangan materi khutbah khususnya pada masjid-masjid 

yang menyebar di pelosok desa. Hal ini dimungkinkan karena bahasa 

yang digunakan adalah bahasa yang mudah dicerna oleh jamaah 

masjid kampung. 

 Semoga Insya Allah dengan terbitnya buku kumpulan 

khutbah ini akan menambah wawasan dan pengatuhuan keagamaan 

bagi umat Islam khususnya kita di Sulawesi Selatan, lebih khusus 

lagi bagi umat Islam yang ada di pelosok desa. 

 Terima kasih kami sampaikan kepada MUI Provinsi 

Sulawesi Selatan atas terbitnya buku kumpulan khutbah ini. 
 

Makassar, 7 Desember 2022 

Ketua 

 Mayjen TNI (purn) HM. Amin Syam 
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Dalam Buku Fiqih Islam Wa Adillatuhu oleh Wahbah 

Az-Zuhaili, dan Buku Fiqih lainnya dijelaskan 

tentang Sholat dan Khutbah Jumat yang dapat 

diringkaskan sebagai berikut: 

 

I. Syarat-syarat Khutbah Jumat 

1. Khatib wajib suci dari dua hadats. 

2. Pakaian khatib spesial, dan wajib suci dari najis. 

3. Khatib wajib menutupi ‘auratnya. 

4. Khatib wajib berdiri bilamana kuasa. 

5. Khutbah wajib dilaksanakan pada waktu Dzhuhur. 

6. Khatib wajib duduk sebentar dengan thuma’ninah (tenang) di 

antara dua khutbah. 

7. Khatib wajib mengeraskan suaranya waktu berkhutbah 

supaya dapat didengar oleh seluruh yang hadir. 

8. Khatib wajib melaksanakan khutbah dengan berturut-turut 

antara khutbah pertama dan khutbah kedua, dan sholat Jumat. 

9. Khatib wajib menyampaikan rukun-rukun khutbah dalam 

bahasa Arab. Selainnya boleh dengan bukan bahasa Arab. 

10. Khatib melaksanakan semua nilai Al-Qur’an dan sunnah 

Rasulullah SAW yang disampaikannya. 

11. Jamaah Jumat wajib memperhatikan isi khutbah, tidak 

berbicara apapun selama khutbah, dan hadir sejak awal, 

bahkan hendaknya melaksanakan sholat sunnat sebelumnya 

dan sesudah Jumat. 
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II. Rukun Khutbah Jumat 

1. Khatib wajib membaca Hamdalah, memuji kepada Allah di 

dalam dua khutbah (khutbah pertama dan khutbah kedua). 

2. Khatib wajib membaca shalawat kepada Rasulullah saw. di 

dalam dua khutbah. 

3. Khatib wajib berwasiat kepada hadirin agar bertaqwa dan 

bersyukur kepada Allah, didalam dua khutbah. 

4. Khatib wajib membaca ayat Al-Qur’anpada salah satu dari 

dua khutbah. Biasanya pada khutbah pertama. Pada khutbah 

kedua intinya doa kepada semua umat Islam. 

5. Khatib wajib membaca do’a untuk seluruh kaum muslimin 

pada khutbah kedua. 

6. Khatib Wajib menggunakan  bahasa yang jelas dan benar. 

Contoh: Sholat Subuh SECARA berjamaah = ini benar. 

Sebaliknya, Sholat Jumat SECARA berjamaah = ini jelas 

salah. Tidak boleh ada kata “SECARA” pada Sholat Jumat. 

Tegas saja: Jamaah SHOLAT Jumat. Sholat Jumat mutlak 

berjamaah, mutlak ada khutbah. Mutlak ada peserta Sholat 

Jumat. Juga pada Bahasa Arab, kesalahan sering  terjadi  pada 

pengucapan  “Kataganti” (ADDAMAIR), dan pada “baris” 

(SAKL), fathah, dhamma, atau kasrah. Salah pada baris, 

akibatnya fatal, yaitu mengakibatkan berubah arti. 

 

III. Sunnah-sunnah pada Khutbah Jumat 

1. Khutbah diucapkan di atas mimbar yang agak tinggi, yang 

ditempatkan di sebelah kanan mihrab. 

2. Khatib mengucapkan salam setelah berdiri di atas mimbar. 

3. Khatib duduk sewaktu adzan dikumandangkan oleh Bilal. 

4. Khatib hendaknya memegang tongkat dengan tangan kirinya. 

5. Khatib menyampaikan khutbah yang pendek, ringkas, padat. 

6. Khatib juga jadi Imam, kecuali bila ada halangan. 

7. Khutbah dan sholat Jumat harus dalam masjid kecuali ada 

keadaan khusus/terpaksa. 

8. Peserta Jumat disunnahkan mandi bersih dan berpakaian rapi. 
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

 

Assalamu Alaikum ww. 

khutbah Pertama: 
 

َ اْلعَالََميَن َواْلعَاقَبَةُ َلْلُمتهَقيَن َوََل عُدَْواَن إََله   َ َرب  َعلَى اَلظهاَلَميَن  اْلَحْمدُ ّلَِله

َليَن َواْْلَخَريَن َوقَيُّْوَم   ُ َوْحدَهُ ََل َشَرْيَك لَهُ إَلَهُ اْْلَوه َوأَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله َّللاه

دًا َعْبدُهُ َوَرسُولُهُ َوَخَليلُهُ َوأََمينُهُ   اَلسهَماَواَت َواْْلَْرَضيَن َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه

َ بَإَذْنََه  َعلَى َوْحيََه أَ  ْرَسلَهُ إَلَى اَلنهاَس َكافهةً بََشيًرا َونََذيًرا َودَاَعيًا إَلَى َّللاه

ُ َعلَْيَه َوَعلَى آَلَه َوأَْصَحابََه اَلهَذيَن َساُروا َعلَى   َوَسَراًجا ُمنَيًرا َصلهى َّللَاه

 َوَجاَهدُوا فَيَه َحتهى  َطَريقَتََه فَي اَلدهْعَوةَ إَلَى َسبَيَلَه َوَصبَُروا َعلَى ذََلكَ 

ُ بََهْم َدينَهُ َوأَْعلَى َكَلَمتَهُ َولَْو َكَرهَ اَْلُمْشَركُْوَن َوَسلهَم تَْسَليًما َكثَيًرا  أَْظَهَر َّللاه

َ َجله َوَعََل  اَتهقَْوا َلً بَتَْقَوى َّللاه َ  أُوَصْيكُْم َونَْفَسيْي أَوه ا بُْعدٌ : فَيَا َعبَادَ َّللاه   أَمه

َ َحقه التهْقَوى  فَقَدْ أََمَرنَا َربُّنَا بَذََلَك فَي َكتَابََه اَْلَكَريَم َحْيُث قَاَل : يَا أَيَُّها   َّللاه

َ َحقه تُقَاتََه َوََل تَُموتُنه إََله َوأَْنتُْم ُمْسَلُموَن   (الهَذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه
 

Jamaah Jumat yang mulia. 

Pertama sekali sebagai rukun khutbah, khatib menyerukan 

mari kita semua senantiasa memelihara ketaqwaan kpd Allah swt. 

dan mari selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang senantiasa 

melimpah kepada kita masing-masing. 
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Jamaah Jumat yang mulia. 

Agama Islam,  adalah agama yang ajarannya sangat kuat 

(Almatin), karenanya Ummat Islam harus menjadi umat yang 

terbaik. 

Al-Qur’an menegaskan : 
 

ٍة أُْخَرَجْت َللنهاَس تَأُْمُروَن بَ  َوتَْنَهْوَن َعَن  ْلَمْعُروفَ ٱكُنتُْم َخْيَر أُمه

َ ٱَوتُْؤَمنُوَن بَ  ْلُمنَكرَ ٱ ّلِله  
  

Terjemahnya : 

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan 

beriman kepada Allah.(QS.Ali Imran ayat110). 
 

Dewasa ini, sudah berlangsung beberapa  dekade,  Islam 

menjadi satu-satunya agama yang berkembang pesat di seluruh 

dunia.  Begitu yang terjadi di Eropah, Amerika, Australia dll. Kita 

semua nya patut sangat bersyukur telah jadi pemeluk Agama yang 

kuat dan mulia ini. 

Perkenankan khatib pada khatin Jumat yang singkat ini 

mengingatkan agar kita semua tambah kokoh dalam kenyakinan  

Aqidah Islam kita, yaitu : دا ر  َل إله إَل  هللا محم 

Jadikan keyakinan ini mengawal disetiap menit dalam menjaga 

hidup dan kehidupan kita, termasuk ketika terbangun dari tidur 

ditengah malam. 

Kedua, Ibadah yang taat betul, lalu Ketiga,perilaku akhlak 

mulia di segala aspek kehidupan, dalam bertetangga, bermasyarakat 

dan  berBangsa, dalam penuntutan ilmu, diluar negeri, atau dimana 

pun. Dalam kehidupan ekonomi, berdagang dsb. Begitu pula pada 

kehidupan politik, jadi caleg atau jadi pemilih pada pilpres. 
 

Bersih dari sogok-menyogok.  

Pilih yang bisa betul pegang amanah dan Bertanggung jawab 

menegakkan keadilan, tidak membohongi rakyat. Kita semua 

sebagai umat Islam wajib melaksanakan ajaran Islam secara 

menyeluruh:  
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ٰٓاَيَُّها َن اَنهٗه   ي  َت الشهْيط  ََل تَتهبَعُْوا ُخطُو  ْلَم َكۤافهةً وه َمنُوا ادُْخلُْوا فَى الس َ الهَذْيَن ا 

بَْين  لَكُْم َعدُوٌّ مُّ
Terjemahnya : 

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam 

secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah 

setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”.(QS.Albaqarah ayat 

208). 

Mengikuti petunjuk Al-Qur’an adalah mutlak. 

Perhatikan ketegasan Surah Alahzab:136: 
 

ُ َوَرسُْولُٗهٰٓ اَْمًرا اَْن يهكُْوَن   َوَما ََل ُمْؤَمنٍَة اَذَا قََضى َّللاه َكاَن َلُمْؤَمٍن وه

بَْينًاۗ  ًَل مُّ َ َوَرسُْولَٗه فَقَدْ َضله َضل   لَُهُم اْلَخيََرةُ َمْن اَْمَرَهْم َۗوَمْن يهْعَص َّللاه
Terjemahnya: 

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan 

yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu 

ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan 

mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka 

sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata”.  

 

Kita akhiri Khutbah ini dengan mengingatkan kita semua 

perlu selalu Waspada. Karena kemaksiatan, kekafiran dan 

kemusyrikan selalu merajalela, bisa menjerumuskan kita. Kotoran 

yang paling kotor adalah kemaksiatan, kekafiran  dan 

kemusyrikan. 

Begitu penegasan Al-Qur’an. 

Jangan sampai kotoran itu melumuri muka, mulut, pikiran 

dan jiwa kita. Perhatikan petunjuk ayat terakhir  Surah Ali Imran 

(ayat 200): ada kata peringatan tegas: “ warabituu ”, yang artinya:

“ Waspadalah kamu semua ”.  
 

َها يُّ
َ
ا
ِذْينَِ ي ٰٓ

َّ
وا ال

 
َمن
ٰ
ْوا ا ْوا اْصِيِ  ِ َوَصاِبر 

 
ْوا
 
وا َوَراِبط

 
ق
َّ
َِ َوات

ٰ
ْمِ اّلل

ُ
ك
َّ
َعل
َ
ِ ل

َ
ْون ِلح 

ْ
ف
 
ت ِࣖ 
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Terjemahan 

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan 

kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga di perbatasan 

negerimu (waspadalah kamu semua), dan bertakwalah kepada Allah 

agar kamu beruntung.  
 

ُ َلي َولَكُْم فَي اَْلقُْرآَن اَْلعََظيَم َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََما فَيَه َمْن  بَاَركَ  َّللَاه

َ َلي َولَكُْم   اَْْليَاَت َوالذهَكَر اَْلَحَكيَم أَقُوُل قَْوَلي َهذَا َوأَْستَْغَفُر َّللَاه

َحيمَ   فَاْستَْغفَُروهُ إَنههُ هَُو اَْلغَفُوْر اَلره
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

 

ْسـََلَم،َوَجعَـلَنَافَْي َهَذَه  اَلْحَمـْدُ هللَ اهَلذْي أَْنعَـَم َعلَْينَا بَنَْعَمَة اإَْلْيَمـاَن َواإْلَ

اْلَحيََاة َشَرْيعَةً تَقُْوُم َعلَى ْالَعـْلَم َلَمْنفَعَتَنَا فَى الدُّْنيَا َواْلَخَرةْ. أَْشَهدُ أَْن  

ْلاَلهَ اََله هللاُ َوْحدَه‘ َلََشَرْيَك لَْه، َوأَْشَهدُ اَنه َسي َدَنَامُحَمـهدًا َعْبدُه‘  

ـٍدَوَعـلَى اََلـَه   َوَرسُْولُْه أَلل ُهـمه َصـل َ َوَسـل َْم َوبـَاَرْك َعلَى َسي َـَدنَاُمَحمه

 .َوَصْحبـَـَه أَْجَمـَعــْينَ 

ا بَْعدُ؛ لُمْسـَلُمْوَن أًْوَصْيكُْم َونَْفَسي بَتَْقـَوى هللاَ فَقَـدْ  فَيَا أَيُّهاَ اْ  أَمه

اَد التهْقَوى، َواتهقُوَن يَا أُوَلي   دُوا فَإَنه َخْيَر الزه ـقُْوَن. َوتََزوه فـَاَزالْمـُتـه

َمنُْوا َمْنكُْمْۙ َوالهَذْيَن اُْوتُوا الْ  ُ الهَذْيَن ا  تٍۗ اْْلَْلبَاب. َوقَاَل: يَْرفَعَ َّللاه َعْلَم دََرج   

Ma’asiral Muslimin Jamaah Jumah Rahimakumullah. 

Alhamdu lillah, puji syukur ke hadirat Allah subhanahu 

wata'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita 

semua. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi 

kita Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam beserta keluarganya, 

para sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat hingga akhir 

zaman. 

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kita kepada Allah subhanahu wata'ala. Mari kita 

tingkatkan amal ibadah, serta senantiasa meneladani kehidupan 

baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dengan akhlaknya 

yang mulia. 
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Maasiral Muslimin Rahimakumullah. 

Tema Khutbah Jumat kita hari ini adalah tentang 

Kharakter Muslim yang berbudaya Taat Hukum, damai dan penuh 

kasih sayang. 

Ciri khas Islam adanya ajaran “tertib”. 

Tertib Aqidah, Ibadah dan dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tertib Aqidah semuanya dimulai pada :   ال إله إالّ هللا محمدا رسول

 lalu sampai pada keyakinan adanya hari Akhitar, adanya Surga ,  هللا

dan Neraka. Pada bidang Ibadah dimulai pada niat yangg ikhlas, dan 

di kerjakan dengan penuh ihsan, teratur, tertib. 

Tertib ketika berwudhu, tertib dalam sholat. Tertib dalam 

semua Ibadah. Karakter tertib ini wajib diimplementasikan dalam 

bermasyarakat dan dalam berbangsa. Hidup berbudaya taat Hukum, 

hidup damai dan hidup penuh kasih sayang. 

Ayat pertama dalam Kitab suci kita Al-Qur’an adalah ayat 

pertama surah Alfatihah:  بسم هللا الّّرحمن اّرحيم. 

Perhatikan dalam ayat itu disebut dua sifat Allah swt. yaitu: 

 :الّرحيم dan الّرحمن

Yang maha pengasih, dan maha penyayang. 

Kedua sifat Allah swt. ini, harus kita praktekan , di rumah 

tangga masing- masing dan dalam bermasyarakat. Rasulullah 

Muhammad saw. menegaskan: 

ْحَمنُ  اَحُموَن يَْرَحُمُهْم الره ُ َعلَْيَه َوَسلهَم الره َ َصلهى َّللاه  قَاَل َرسُوُل َّللاه

َحُم شُْجنَةٌ َمْن اْرَحُموا َمْن فَي اْْلَْرَض   يَْرَحْمكُْم َمْن فَي السهَماَء الره

ُ قَاَل أَبُو   ُ َوَمْن قََطعََها قََطعَهُ َّللاه ْحَمَن فََمْن َوَصلََها َوَصلَهُ َّللاه الره

 َعيَسى َهذَا َحَديٌث َحَسٌن َصَحيحٌ 
 

Artinya: 

Telah menyampaikan  kepada kami Ibnu Abu Umar telah 

menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr bin Dinar   dari Abu 

Qabus dari Abdullah bin Amr ia berkata: Rasulullah bersabda: 

“Orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Arrahman, 

berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada dibumi, niscaya Yang 
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ada di langit akan mengasihi kalian. Lafazh Ar rahim (Rahim atau 

Kasih Sayang) itu diambil dari lafazh Arrahman, maka barang siapa 

yang menyambung tali silaturrahmi niscaya Allah akan 

menyambungnya (dengan rahmat-Nya) dan barang siapa yang 

memutus tali silaturrahmi maka Allah akan memutusnya (dari 

rahmat-Nya).” 

 Tujuan Ajaran Islam  yang terkenal istilahnya : 

“Maqasidus- Syariah” Menjaga lima hal, yaitu:  

Menjaga Agama, Menjaga hidup, Menjaga akal, Menjaga keturunan, 

dan Menjaga harta. 

Kelima hal diatas tak mungkin terlaksana dalam hidup bersama atau 

ber masyarakat atau berBangsa  kalau tidak patuh dalam ber budaya 

taat hukum.  

Karakter Muslim ber budaya taat hukum itu adalah suatu Bahagian 

besar dalam .bingkai ihsan, yaitu selalu berbuat yang benar, yang 

baik. 

Berlaku Adil dan jujur (QS: 5, Almaidah :8) 
 

َها يُّ
َ
ا
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ُ
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ِ ه َرب 

ْ
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ِ ا

 
ى و 

ْ
ق
َّ
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وا
 
ق
َّ
َِ َوات

ٰ
ِِ اّلل

َّ
َِ ِان

ٰ
ِ اّلل

ْر ْ ِبي 
َ
ِ ِبَما خ

َ
ْون

ُ
ْعَمل

َ
ت  

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 

dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah 

Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” 
 

Karakter berbudaya taat hukum meliputi: 

1. Tidak berbuat kerusuhan. 
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ّب المفسدينحإّن هللا ال ي .2 .( sesungguhnya Allah tidak suka pada orang 

berbuat kerusakan ) 

3. LAA DARAR WALA DIRAR.Tidak membahayakan orang lain 

dan diri sendiri. 

 Tidak menzalimi diri dan orang dan juga tidak . َل تظلم وَل تظلمون  .4

dizalimi orang lain. 

5. Tidak menghina orang lain, ن  هللا َل يحب   الجهر بالسوء إ . 

6. Amanah dan  tegakkan keadilan (QS: 4, Annisa : 58.) 
 

َ يَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْْلََمانَاَت إَلَى أَْهَلَها َوإَذَا َحَكْمتُْم بَْيَن النهاَس  إَنه َّللاه

 أَْن تَْحكُُموا بَاْلعَدْلَ 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan Adil. 
 

 َ اَميَن ّلَِله  شَُهدَاَء بَاْلَقْسَط َوََل يَْجَرَمنهكُْم يَاأَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا كُونُوا قَوه

 َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أََله تَْعَدلُوا اْعَدلُوا هَُو أَْقَرُب َللتهْقَوى 

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak 

keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih 

dekat kepada taqwa.    

رك هللا لى ولكم فى القران العظيم ونفعنى واياكم بما فيه من اَليات  با

م تَلوته انه هو السميع العليمواَلحاديث النبوية. وتقبل منى ومنك . 
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA.  

 

Assalamu Alaikum wr.wb. 
 

َُعلَىُُُاْلَحْمدُ  تهَقيَنَُوََلُع ْدَواَنُإََله َلْلم  َُاْلعَالََميَنَُواْلعَاقَبَةُ  ََُرب  ّلَِله

لَيَنَُواْْلَخَريَنُُ اْْلَوه ّلَِل ُإَلَهُ  َوْحَدهُ   ُ َُّللاه اَلظهاَلَميَنَُوأَْشَهد ُأَْنََُلُإَلَهَُإََله

ُمُ َُوقَيُّْوَمُاَلسهَماَواَتَُواْْلَْرَضيَنَُوأَْشَهدُ  َوَرس ول ه ُُأَنه ًداَُعْبد هُ  َحمه

إَلَىُاَلنهاَسَُكافهةًُبََشيًراَُونََذيًراُُ َعلَىَُوْحيََهُأَْرَسلَهُ  َوأََمين هُ  َوَخَليل هُ 

نَيًراَُصلهىَُّللَاه َُعلَْيَهَُوَعلَىُآَلَهُُ َُبَإَْذنََهَُوَسَراًجاُم  َوَداَعيًاُإَلَىَُّللاه

واَوأَْصَحابََهُاَلهَذيَنُسَُ ىَُطَريقَتََهُفَيُاَلدهْعَوةَُإَلَىَُسبَيَلَهَُُعلَُُار 

َوأَْعلَىُُ واَُعلَىُذََلَكَُوَجاَهد واُفَيَهَُحتهىُأَْظَهَرَُّللاه ُبََهْمَُدينَهُ  َوَصبَر 

ْشَرك ْوَنَُوَسلهَمُتَْسَليًماَُكثَيًرا َولَْوَُكَرهَُاَْلم    َكَلَمتَهُ 

ا َُُأ وَصُُأَمه َُوَعََلُُُب ْعٌدُ:ُفَيَاَُعبَاَدَُّللاه ََُجله َلًُبَتَْقَوىَُّللاه ْيك ْمَُونَْفَسيْيُأَوه

ُُ ُالتهْقَوىُُفَقَْدُأََمَرنَاَُربُّنَاُبَذََلَكُفَيَُكتَابََهُاَْلَكَريَمَُحْيث  ََُحقه اَتهقَْواَُّللاه

ُُواقَاَلُ:ُيَاُأَيَُّهاُالهَذيَنُآَمن واُاتهق ُ وت نه ُت قَاتََهَُوََلُتَم  ََُحقه َُوأَْنت ْمَُُّللاه إََله

وَنُُ ْسَلم   م 

Sebagai rukun khutbah, Pertama sekali  khatib serukan mari 

semua senantiasa pelihara ketaqwaan dan senantiasa bersyukur atas 

segala nikmat Allah swt. kepada kita masing-masing. 

Fokus khutbah kita pada Jumat yang mulia ini adalah 

perlunya mewaspadai  ISTIDRAJ. Yaitu situasi atau keadaan 
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seseorang punya kekayaan berlimpah, rumah mewah, simpanan 

uang dimana mana, punya jabatan yang tinggi, anak istri  sehat dan 

baik, tapi dia selalu melakukan maksiat kepada Allah , tidak 

perhatikan hadir di masjid untuk sholat berjamaah,  bahkan menjadi 

sombong, tidak pandang penting ikuti atau  datangi majlis ilmu, 

kerjanya hanya kongkow di sudut jalan atau warungkopi, bahkan 

waktu sholatpun dia abaikan. 

Lalu kenyataan orang itu dapat jabatan tinggi , atau hartanya 

selalu bertambah, atau orang itu lapang - lapang saja. Itulah 

ISTIDRAJ. ISTIDRAJ ini dipahami juga sebagai Ujian, cobaan, 

bahkan hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit oleh Allah Swt. 

Allah Swt tidak segerakan  siksa dan adzabnya.  

Hadis Rasulullah saw. Dari ‘Uqbah bin ‘Amir radhiyallahu ‘anhu, 

Rasulullah saw. bersabda: 
 

إَذَا َرأَْيَت هللاَ تَعَالَى يُْعَطي اْلعَْبدَ َمَن الدُّْنيَا َما يَُحبُّ َوهَُو ُمَقيٌم َعلَى  

فَإَنهَما ذََلَك َمنهُ اْستَدَْراجٌ َمعَاَصْيَه   
 

Artinya: 

Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari (perkara) dunia 

yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan 

kepada-Nya, maka (ketahuilah) bahwa hal itu adalah istidraj.”             

(HR. Ahmad 4) 
 

Allah Ta’ala berfirman: 
 

ُروا بََه فَتَْحنَا َعلَْيَهْم أَْبَواَب كُل َ َشْيٍء َحتهى إَذَا فََرُحوا   ا نَسُوا َما ذُك َ فَلَمه

 بََما أُوتُوا أََخذْنَاهُْم بَْغتَةً فَإَذَا هُْم ُمْبَلسُونَ 
 

Terjemahnya: 

Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan 

kepada mereka, Kamipun membukakan semua pintu-pintu 

kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira 

dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka 



SULSEL  | 13 

dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam 

berputus asa.” (QS. Alan’am: 44) 
 

Seseorang yang merasa bahagia dengan limpahan harta  tapi 

tetap bermaksiat kepada Allah sesungguhnya  itu adalah kebahagian 

yang semu. Allah biarkan ia bahagia sementara di dunia, Allah 

biarkan ia merasa akan selamat dari ancaman Allah di akhirat kelak.  

Kebahagiaaan yang sesungguhnya adalah jika kita 

melaksanakan perintah Allah dan merasa sedih jika melakukan 

kemaksiatan.  

Allah Ta’ala berfirman: 
 

 َمْن َعَمَل َصاَلًحا َمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوهَُو ُمْؤَمٌن فَلَنُْحيَيَنههُ َحيَاةً َطيَ بَةً 
 

Terjemahnya: 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik.” (QS. An Nahl: 97) 
 

Jadi  ketika kita berat melaksanakan sholat, puasa, atau 

bahkan berat melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka itu adalah 

ke terperosokan. Kemudian jika kita melakukan maksiat tetapi kita 

tenang-tenang saja, itu adalah kehancuran.  

Nauzubillah. 

 

SOLUSI TERHINDAR DARI ISTIDRAJ: 

Allah Ta'ala memperingatkan kita dalam banyak firmannya 

untuk solusi terhindar dari jebakan dan ujian ISTIDRAJ ini yaitu, 

antara lain: 

1. Perbanyak lakukan Sujud kepada Allah swt. selain Sholat 

Wajib, banyak juga lakukan Sholat - Sholat Sunnat. 

2. Lakukan banyak beriInfaq dan Sadaqoh. 

3. Lakukan banyak ber Zikir dan Istigfar. 

4. Khususkan baca SAYYIDUL ISTIGFAR TIAP PAGI DAN 

SORE HARI, SERTA MALAM HARI. 
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Perhatikan Sabda Rasulullah saw. sebagai berikut : 
 

ُاْلَغنَىَُغنَىُالنهْفَسُُلَْيسَُ اْلَغنَىَُعْنَُكثَْرةَُاْلعََرَضُ،َُولََكنه  
 

Artinya: 

Yang namanya kaya (ghina’) bukanlah dengan banyaknya harta 

(atau banyaknya kemewahan dunia). Namun yang namanya ghina’ 

adalah hati yang selalu merasa cukup.(HR: Bukhari dan Muslim) 
 

Carilah kebahagiaan hakiki tersebut, sebagaimana kita 

mencari kesembuhan jika badan kita sakit, jika badan kita sakit maka 

kita akan menempuh berbagai cara untuk mendapatkan kesembuhan. 

Sipat utama  seorang Muslim adalah: “jika diberi (kenikmatan) 

maka ia bersyukur, jika diuji (dengan ditimpa musibah) ia bersabar 

dan jika melakukan dosa, kesalahan , ia beristigfar (bertaubat). Tiga 

sipat utama ini adalah tanda kebahagiaan haqiqy. 
 

  

َّللَاه َُليَُولَك ْمُفَيُاَْلق ْرآَنُاَْلعََظيَمَُونَفَعَنَيَُوإَيهاك ْمُبََماُفَيَهَُمْنُُُبَاَركَُ

ََُليَُولَك ْمُُ َُّللَاه ُقَْوَليَُهذَاَُوأَْستَْغَفر  اَْْليَاَتَُوالذهَكَرُاَْلَحَكيَمُأَق ول 

َحي ه َوُاَْلغَف وْرُاَلره إَنههُ  وهُ  مُ.فَاْستَْغفَر   
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

ْسـََلَم، َوَجعَـلَنَافَْي َهَذَه   اَلْحَمـْدُ هللَ اهَلذْي أَْنعَـَم َعلَْينَا بَنَْعَمَة اإَْلْيَمـاَن َواإْلَ

 .اْلَحيََاة َشَرْيعَةً تَقُْوُم َعلَى ْالَعـْلَم َلَمْنفَعَتَنَا فَى الدُّْنيَا َواْلَخَرةْ 

أَْشَهدُ أَْن ْلاَلهَ اََله هللاُ َوْحدَه‘ َلََشَرْيَك لَْه، َوأَْشَهدُ اَنه َسي َدَنَامُحَمـهدًا َعْبدُه‘  

 َوَرسُْولُْه 

ـٍدَوَعـلَى اََلـَه َوَصْحبـَـَه    أَلل ُهـمه َصـل َ َوَسـل َْم َوبـَاَرْك َعلَى َسي َـَدنَاُمَحمه

 .أَْجَمـَعــْينَ 

ا بَْعدُ؛ فَيَا أَيُّهاَ اْلُمْسـَلُمْوَن أًْوَصْيكُْم َونَْفَسي بَتَْقـَوى هللاَ فَقَـدْ   أَمه

ـقُْونَ   .فـَاَزالْمـُتـه

اَد التهْقَوى، َواتهقُوَن يَا أُوَلي اْْلَْلبَاب. َوقَاَل: يَْرفَعَ    دُوا فَإَنه َخْيَر الزه َوتََزوه

َمنُْوا َمْنكُْمْۙ َواله  ُ الهَذْيَن ا  تٍۗ َّللاه َذْيَن اُْوتُوا اْلَعْلَم دََرج   

Ma’asiral Muslimin Jamaah Jumah Rahimakumullah. 

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah swt. yang telah 

memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Shalawat dan 

salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad saw. 

beserta keluarganya, para sahabatnya serta kaum muslimin dan 

muslimat hingga akhir zaman. 

Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kita kepada Allah suwt. Mari kita tingkatkan amal 

ibadah, serta senantiasa meneladani kehidupan baginda Rasulullah 

shallallahu ‘alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia. 
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Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

ERA Sekarang ini digelari ERA Digital. Digelari Era 

Industry 4.0. Juga digelari Era Society 5.0. Intinya Era serba 

canggih. Era perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat.  

Salah satu keunggulan manusia dipilih oleh Allah menjadi 

khalifatullah fi al-ardh, karena manusia mempunyai kompetensi, 

punya kemampuan, ilmu. Karena ilmu itulah kemudian Allah 

memilih Adam dan seluruh anak keturunan Adam ini, manusia, 

diberikan mandat dan ditugasi Allah sebagai khalifatullah fi al-ardh, 

sebagai petugas Allah, yang diberikan otoritas dan kewenangan 

untuk melakukan pengelolaan pemanfaatan terhadap seluruh alam 

semesta ini. 

 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

 Allah swt. memuji para ulama atau orang yang berilmu 

dalam firman-Nya:  
 

ُ بََما   ُ الهَذيَن آَمنُوا َمْنكُْم َوالهَذيَن أُوتُوا اْلَعْلَم دََرَجاٍت َوَّللاه يَْرفَعَ َّللاه

( ١١تَْعَملُوَن َخبَيٌر )سورة المجادلة:   
 

Terjemahnya:  

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan 

Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.”                                       

(QS al Mujadilah: 11) 

 

Allah swt. juga berfirman: 
 

ُ أَنههُ ََل إَلَهَ إََله هَُو َواْلَمََلئََكةُ َوأُولُو اْلَعْلَم قَائًَما بَاْلَقْسَط ََل إَلَهَ   َشَهدَ َّللاه

(١٨إََله هَُو اْلعََزيُز اْلَحَكيُم )سورة ءال عمران:    
Terjemahnya : 

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak 

disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat 

dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu), 
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tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Mahakuat 

lagi Maha Bijaksana” (QS Ali ‘Imran: 18). 
 

 Keutamaan ini disebabkan tidak lain karena manfaat orang 

berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya itu meluas ke 

berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada dirinya sendiri. 

Berbeda dengan orang yang ahli ibadah yang  manfaatnya hanya 

terbatas pada dirinya Rasullullah saw. dalam hadis mewajibkan 

kepada setiap orang muslim untuk mencari ilmu. 
 

َمْن أََرادَ الدُّْنيَا فَعَلَْيَه بَاْلَعْلَم، َوَمْن أََرادَ اْلَخَرهَ فَعَلَيَْه بَاْلَعْلَم، َوَمْن   

 أََرادَهَُما فَعَلَْيَه بَالَعْلمَ 
Artinya:  

Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia 

menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat hendaklah ia 

menguasai ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan keduanya 

(dunia dan akhirat) hendaklah ia menguasai ilmu,” (HR Ahmad). 
 

Hadis yang telah disebutkan, bisa disimpulkan bahwa hukum 

mencari ilmu adalah fardhu ‘ain dan merupakan sebuah perintah dari 

Allah swt. yang disampaikan oleh Rasulullah saw. Sehingga 

menuntut ilmu menjadi sebuah ibadah bagi kita semua dan ketika 

melaksanakannya, kita mendapatkan dua keutamaan langsung yakni 

mendapatkan pahala karena sudah beribadah dan mendapatkan 

manfaat dari ilmu yang kita pelajari.   

 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan ilmu 

pengetahuan. Ia mendorong pemeluk-pemeluknya untuk terus 

mencari ilmu dan sekaligus menggunakan akal pikiran untuk 

menggali, memelihara, dan mengembangkannya dalam kehidupan. 

Hal itu karena ilmu adalah penyangga kehidupan dan dasar utama 

bagi kebangkitan umat, tegaknya kebudayaan dan kemajuan 

peradaban. 
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Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

Sejak penerimaan wahyu pertama kenabian, Islam memberi 

perhatian yang kuat kepada umat untuk memperhatikan ihwal 

membaca, iqra’. Yaitu dasar penting bagi memperoleh, 

mempermantap dan mengembangkan ilmu. Nabi Muhammad saw, 

yang pada awal diutus tidak mampu baca-tulis diperintah Allah swt. 

untuk membaca; membaca apa-apa yang ada di alam semesta. 

Membaca ayat-ayat Allah; baik berupa ayat-ayat qauliyah (dari Al-

Qur’an dan Hadis) ataupun ayat-ayat kauniyah (dari alam semesta 

alam); yang dari situlah ilmu itu kita peroleh  dan sebarkan. Namun, 

membaca di sini tidak sekadar membaca yang bebas nilai, melainkan 

membaca atas nama Allah swt.; membaca yang mengaitkan aktivitas 

diri dengan keimanan dan ketuhanan. Allah swt. berfirman dalam 

konteks ini di ayat berikut: 
 

ْنَساَن َمْن َعلٍَق )1اْقَرأْ بَاْسَم َرب ََك الهَذي َخلََق ) َوَربَُّك اْْلَْكَرُم ( اْقَرأْ 2( َخلََق اإْلَ

ْنَساَن َما لَْم يَْعلَمْ 4( الهَذي َعلهَم بَاْلقَلََم )3) ( َعلهَم اإْلَ  (5) 

Terjemahnya : 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia 

telah menciptakan manusia dari sesuatu yang melekat. Bacalah, dan 

Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan 

perantaran kalam [baca-tulis]. Dia mengajar kepada manusia apa 

yang tidak diketahuinya (QS. Alalaq, 96: 1- 5). 
 

Ayat tersebut menyuruh kita untuk membaca, yaitu membaca 

atas nama Tuhan yang Menciptakan. Tuhan yang menjadikan kita 

ini  ada, yang kepada-Nya iman ma-nusia selaku pembacanya harus 

terkait, guna mendapatkan ilmu dalam kehidupan. 

 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

Al-Qur’an diturunkan Allah swt. kepada Rasulullah saw. 

tidak hanya memerintahkan untuk sekedar dibaca, sesuai dengan 

wahyu yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih 

dari itu yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca, menggali, 
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mendalami, meneliti apa saja yang ada di alam semesta ini dan 

mengambil manfaat untuk kehidupan manusia. 

Proses kehidupan manusia itu selalu mengalami 

perkembangan yang pesat dari awal terbentuknya manusia, hingga 

muncul yang namanya era Globalisasi. 
 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

 Globalisasi memengaruhi hampir semua aspek yang ada di 

masyarakat, seperti munculnya Teknologi Modern. Teknologi 

modern telah memungkinkan terciptanya komunikasi bebas lintas 

benua, lintas negara, menerobos berbagai pelosok perkampungan di 

pedesaan dan menyelusup di gang-gang sempit di perkotaan, melalui 

beragai media teknologi. 

Islam tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan 

dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan 

dengan analisis-analisis yang teliti, obyekitf, dan tidak bertentangan 

dengan dasar Al-Qur’an. 
 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

Al-Qur’an diturunkan Allah swt. kepada Rasulullah tidak 

hanya memerintahkan untuk sekedar dibaca, sesuai dengan wahyu 

yang pertama diturunkan, tetapi mengandung maksud lebih dari itu 

yaitu menghendaki seluruh umatnya membaca, menggali, 

mendalami, meneliti apa saja yang ada di alam semesta ini dan 

mengambil manfaat untuk kehidupan manusia dengan mengetahui 

ciri-ciri sesuatu seperti: bencana alam, tanda-tanda zaman, sejarah, 

diri sendiri yang tertulis maupun yang tidak tertulis sehingga dapat 

menghadapi tantangan dan menjawab permasalahan-permasalahan 

dunia modern yang diterapkan dalam segala aspek 

kehidupan.sebagaimana Rasulullah saw. bersabda: 
 

 َعْن َعائََشةَ َوَعْن أَنٍَس أَنه النهبَيه َصلهى هللاُ َعلَْيَه َوَسلهَم قَالَ 

 أَْنتُْم اَْعلَُم بَاَْمَر دُْنيَاكُْم )رواه مسلم (  :
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Artinya : 

“ Kamu sekalian adalah yang palinng tahu urusan duniamu”.  

(HR. Muslim 

 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

Proses kehidupan manusia itu selalu mengalami 

perkembangan yang pesat dari awal terbentuknya manusia, bayi, 

anak-anak, remaja, dewasa sampai tua dan alam semesta ini dibuat 

Allah tidak sia-sia, tetapi ada hikmah di dalamnya agar manusia 

dapat mempelajari iptek, sesuai dalam QS. Ali imran: 190-191 Allah 

swt. berfirman: 
 

َوالنهَهاَر َْليَاٍت َْلُوَلي  إَنه فَي َخْلَق السهَماَواَت َواْْلَْرَض َواْختَََلَف اللهْيَل 

َ قَيَاًما َوقُعُودًا َوَعلَى ُجنُوبََهْم َويَتَفَكهُروَن فَي 190اْْلَْلبَاَب ) ( الهَذيَن يَذْكُُروَن َّللاه

 َخْلَق السهَماَواَت َواْْلَْرَض َربهنَا َما َخلَْقَت َهذَا بَاَطًَل سُْبَحانََك فََقنَا َعذَاَب النهارَ 

(191) 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang 

berakal yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau 

duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan 

tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan 

kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci 

Engkau maka peliharalah kami dari siksa neraka”.  

 

Maasiral Muslimin Rahimakumullah 

 Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk 

teknologi, tidakakan bertentangan dengan teori-teori pemikiran 

modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis-analisis yang 

teliti, obyekitf dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Qur’an. 

Peran Islam dalam perkembangan Iptek sitidaknya ada dua yaitu: 

Pertama, menjadikan aqidah Islam sebagai paradigma ilmu 
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pengetahuan. Kedua, menjadikan syariah Islam (yang lahir dari 

aqidah Islam) sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam 

kehidupan sehari-hari. 

ۡرِض  
َ
َمََٰوَِٰت َوٱۡۡل ۡقَطارِ ٱلسَّ

َ
ن تَنُفُذواْ مِۡن أ

َ
نِس إِِن ٱۡستََطۡعتُۡم أ ِ َوٱۡۡلِ َيََٰمۡعََشَ ٱۡۡلِن 

 فَٱنُفُذواْْۚ ََل تَنُفُذوَن إَِلَّ بُِسلَۡطَٰٖن   
َة بَاَرَك هللا َلي َولَكُْم فَى اْلقُْرآَن اْلعََظْيَم، َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََمافَْيَه َمْن آيَ  

َوَذْكَر اْلَحَكْيَم َوتَقَبهَل هللاُ َمنها َوَمْنكُْم تََلََوتَهُ َوإَنههُ هَُو السهَمْيُع العََلْيُم،  

 َوأَقُْوُل قَْوَلي َهذَا فَأْستَْغَفُر هللاَ العََظْيَم إَنههُ هَُو الغَفُْور 
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

 

Khutbah Pertama: 

ُل اْلَخْيَراُت   اَلَحاُت َوبَفَْضَلَه تَتَنَزه اْلَحْمدُ ّلَِلَ الهَذْي بَنَْعَمتََه تَتَمُّ الصه

َواْلبََرَكاُت َوبَتَْوفَْيَقَه تَتََحقهُق اْلَمقَاَصدُ َواْلغَايَاُت. أَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله هللاُ  

دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ ََلنَبَيه بَْعدَهُ. اللهم  َوْحدَهُ ََلَشَرْيَك لَهُ َوأَ  ْشَهدُ أَْن ُمَحمه

ٍد َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه الُمَجاَهَدْيَن  َصل َ َوَسل َْم َوبَاَرْك َعلَى َسي ََدنَا ُمَحمه

 .الطهاَهَرْينَ 

ا بَْعدُ فَيَا آيَُّها الَحاَضُرْوَن أُْوَصْيكُْم َوإَيهاَي بَتَْقوَ  ى هللاَ َوَطاَعتََه  أَمه

َ َحقه تُقَاتََه َوََل تَُموتُنه إََله   لَعَلهكُْم تُْفَلُحْوَن. يَا أَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

اَد التهْقَوى دُوا فَإَنه َخْيَر الزه  .َوأَْنتُْم ُمْسَلُموَن َوتََزوه

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Dalam Ajaran Islam, sangat jelas perintah Rasulullah saw. 

untuk tidak menyebarkan KEBOHONGAN yang disandarkan 

kepada Rasulullah saw. 

Ketegasan tersebut dengan sabda Rasulullah saw. : 
 

أْ َمْقعَدَهُ َمَن النهارَ  دَ َعلَىه َكَذبًا فَْليَتَبَوه  َمْن تَعَمه
Artinya 

Siapa yang sengaja berbohong atas nama saya maka bersiaplah 

mengambil tempat duduknya dalam neraka jahannam. 
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Perkenankan, khatib mengawali khutbah ini dengan sebuah 

kisah kebohongan. Kisah ini sedikit aneh namun terkenal di salah 

satu wilayah di Indonesia.  

Diceritakan, dahulu kala, ada seorang soleh, yang berangkat 

naik haji dari tanah air Indonesia ke  Makkah Almukarramah. Ketika 

ia selesai menunaikan ibadah haji, ia ke sumur air zam-zam yang 

kala itu masih terbuka untuk umum disamping Ka’bah. Setelah 

berwudlu dan minum air zam-zam, ia lompat masuk ke dalam sumur 

zam-zam, berenang dan tiba-tiba muncul di suatu kabupaten di 

Banten. Tempat dimana ia muncul meluapkan air zam-zam, dan 

terus berlangsung sehingga terbentuk kolam. Luapan air zam-zam 

harus dihentikan, karena kalau tidak akan menyebabkan banjir. 

Segala hal yang dilakukan namun tidak berhasil. Akhirnya warga 

setempat mengambil Al-Qur’an dan menutup lubang tempat 

mengalirnya air zam-zam itu. Al-Qur’an menjadi batu, dan 

berhentilah luapan air zam-zam. Tempat ini kini menjadi tempat 

destinasi wisata religi yang dikenal dengan Batu Quran yang 

diziarahi warga dari berbagai tempat di Indonesia. 
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah 

Kalau Anda tidak percaya cerita dongeng tersebut, maka 

bersyukurlah. Namun kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah 

yang mungkin terjadi maka khatib nasehatkan kepada anda untuk 

banyak belajar dan menguatkan aqidah anda. Cerita tersbut adalah 

satu contoh dari sekian banyak cerita KEBOHONGAN yang 

tersebar di negeri kita ini yang dipercayai oleh masyarakat Indonesia 

terutama dari masyarakat awam.  

Kisah dusta, cerita yang tidak ada dasarnya sama sekali, 

cerita yang berlebih-lebihan dan jauh dari sikap ilmiah.  Sedihnya 

cerita semacam ini sering dikait-kaitkan dengan agama Islam, 

bahkan sering dijadikan bagian dari agama Islam. Naudzubillah. 
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Mari kita cermati suatu peristiwa di masa hidup Rasulullah 

saw., yaitu ketika terjadi gerhana matahari yang juga bertepatan 
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dengan meninggalnya putra Rasulullah saw., Ibrahim bin 

Muhammad, pada usia 1 tahun 10 bulan. Orang-orang pun lantas 

mengaitkan kematian Ibrahim dengan gerhana matahari sebagai 

tanda duka cita. Pada kesempatan inilah Rasulullah saw. menyuruh 

para sahabat dan kaum muslimin untuk masuk masjid, kemudian Ia 

memimpin sholat khusuf atau sholat gerhana. Selepas itu, Rasulullah 

saw. menerangkan: 
 

َ . َلَ  يَْنَخَسفَاَن َلَمْوَت أََحٍد َوَلَ  إَنه الشهْمَس َواْلقََمَر آيَتَاَن َمْن آيَاَت َّللاه

َ َوَكبَ ُروا . َوَصلُّوا َوتََصدهقُوا    َلَحيَاتََه . فَإَذَا َرأَْيتُْم ذََلَك فَادْعُوا َّللاه
 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua tanda di antara tanda-

tanda kekuasaan Allah saw. Gerhana ini tidak terjadi karena 

kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal 

tersebut maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah 

sholat, dan bersedekahlah, (HR Bukhari). 
 

Kejadian ini dan hadith ini, dapat kita simpulkan bahwa 

agama Islam menganjurkan kita untuk selalu bersikap dan berpikir 

secara proposional, tidak berlebih-lebihan terhadap pribadi siapa 

pun, dan menjauhi mental dan cara berpikir tahyul. 
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Tersebarnya cerita-cerita tahyul, sebagai mana contoh yang 

khatib paparkan diatas di tengah sebagian umat Islam sangat 

berbahaya sebab menyebabkan umat Islam melakukan amalan-

amalan yang jauh dari syariat Islam dan menyebabkan umat Islam 

jatuh dalam kemunduran. Akhir-akhir ini, kita melihat begitu 

banyaknya dukun-dukun dan pawang hujan yang semakin laku di 

masyarkat, padahal Rasulullah saw. telah mengingatkan kepada kita: 
 

افًا فََسأَلَهُ َعْن َشْيٍء لَْم تُْقبَْل لَهُ َصََلةٌ   أَْربََعيَن لَْيلَةً َمْن أَتَى َعره  
Artinya: 

Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian bertanya 

kepadanya (tentang hal-hal gaib), maka sholatnya tidak akan 

diterima selama 40 hari (HR Muslim) 
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ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َمْن أَتَى َكاَهنًا فََصدهقَهُ بََما يَقُوُل فَقَدْ َكفََر بََما  أُْنَزَل َعلَى ُمَحمه  
Artinya: 

Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa 

yang ia katakan, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah 

diturunkan kepada Muhammad (Al-Qur’an). (HR Abu Dawud) 

Kenapa kesesatan ini semakin tersebar? Jawabannya karena 

kebohongan atas agama Allah, dan inilah salah satu dosa 

terbesar yang Allah swt. jelaskan di dalam Al-Qur’an: 
 

َلُمونَ 
تَهَۦٰٓ ۗ إَنههُۥ ََل يُْفَلُح ٱلظه  َ َكَذبًا أَْو َكذهَب بَـَٔايَ  َن ٱْفتََرى  َعلَى ٱّلِله  َوَمْن أَْظلَُم َممه

Terjemahnya : 

Dan siapakah yang lebih besar kedzalimannya daripada orang yang 

membuat-buat kebohongan atas nama Allah atau kebohongan 

dengan ayat-ayatnya. Sesungguhnya orang dzalim tidak akan 

beruntung. (QS Alan’am: 21) 
 

Cerita-cerita yang tidak benar, cerita bohong yang dikaitakan 

dengan Rasulullah saw. juga adalah khurafat. Di negeri ini sering 

ada yang mengaku bertemu dengan Rasulullah saw. secara langsung 

dalam keadaan terjaga. Ada yang mengaku pergi ke Makkah, dan 

ketika ia ziarah ke maqom Nabi saw., tangan Nabi saw. keluar 

menyentuh orang tersebut. Naudzubillah atas kedustaan ini. 

Rasulullah saw. mengancam orang demikian: 
 

 َمْن َحدهَث َعن َي بََحَديٍث يَُرى أَنههُ َكَذٌب فَُهَو أََحدُ اْلَكاَذبَينَ 
Artimya: 

Barang siapa yang berbicara tentang saya dengan sebuah riwayat, 

diketahui bahwa itu adalah dusta, maka iya termasuk pendusta               

(HR Muslim) 

أْ َمْقعَدَهُ َمَن النهارَ   دَ َعلَىه َكَذبًا فَْليَتَبَوه َمْن تَعَمه  
Artinya : 

Barang siapa yang dengan sengaja berdusta tentangku, maka 

silahkan mengambil tempatnya di neraka (HR Muslim) 
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Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Solusi dari problematika ini adalah kita harus meningkatkan 

ilmu dan aqidah kita dalam agama Islam, ilmu yang sohih dan aqidah 

yang sohihah. Para ustadz dan muballigh harus dapat membedakan 

antara hadith dan periwayatan yang sohih (benar), hasan (baik), daif 

(lemah), dan maudlu (palsu). Atas alasan inilah para ulama hadith 

terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain-lainnya telah 

mendedikasikan waktunya untuk memilah dan meneliti dan 

memisahkan antara hadith sohih dan tidak sohih. Atas dasar inilah 

dalam ilmu hadith terdapat kodifikasi hadith. 

Umat Islam harus ketika mendengar suatu cerita yang kurang 

jelas untuk bertanya, mengkritisi, verifikasi, ber-tabayyun, apakah 

hal tersebut benar. Allah berfirman: 
 

  … يَا أَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا إَْن َجاَءكُْم فَاَسٌق بَنَبَإٍ فَتَبَيهنُوا

Terjemahnya : 

Wahai orang yang beriman, ketika datang kepadamu berita dari 

orang fasik, maka tabayyunlah (cari kebenarannya) (QS Alhujurat:6) 
 

Mudah-mudahan Allah senantiasa menentapkan kita diatas 

jalan yang benar. Jangan kalian  mendatangi dukun dan peramal, 

karena membenarkan ucapannya sholat kalian ditolak selama 40 hari 

lamanya.  

ُ َلي  َولَكُْم فَي اَْلقُْرآَن اَْلعََظيَم َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََما فَيَه َمْن اَْْليَاَت  بَاَرَك َّللَاه

َ َلي َولَكُْم فَاْستَْغفَُروهُ إَنههُ هَُو   َوالذهَكَر اَْلَحَكيَم أَقُوُل قَْوَلي َهذَا َوأَْستَْغَفُر َّللَاه

َحيمَ   اَْلغَفُوْر اَلره
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA.  

Khutbah Pertama: 
 

َ اْلعَالََميَن َواْلعَاقَبَةُ َلْلُمتهَقيَن َوََل عُدَْواَن إََله َعلَى اَلظهاَلَميَن   َ َرب  اْلَحْمدُ ّلَِله

َليَن َواْْلَخَريَن َوقَ  ُ َوْحدَهُ ََل َشَرْيَك لَهُ إَلَهُ اْْلَوه يُّْوَم  َوأَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله َّللاه

دًا َعْبدُهُ َوَرسُولُهُ َوَخَليلُهُ َوأََمينُهُ   اَلسهَماَواَت َواْْلَْرَضيَن َوأَْشَهدُ أَنه  ُمَحمه

َ بَإَذْنََه   َعلَى َوْحيََه أَْرَسلَهُ إَلَى اَلنهاَس َكافهةً بََشيًرا َونََذيًرا َودَاَعيًا إَلَى َّللاه

ُ عَ  لَْيَه َوَعلَى آَلَه َوأَْصَحابََه اَلهَذيَن َساُروا َعلَى  َوَسَراًجا ُمنَيًرا َصلهى َّللَاه

َطَريقَتََه فَي اَلدهْعَوةَ إَلَى َسبَيَلَه َوَصبَُروا َعلَى ذََلَك َوَجاَهدُوا فَيَه َحتهى  

ُ بََهْم َدينَهُ َوأَْعلَى َكَلَمتَهُ َولَْو َكَرهَ اَْلُمْشَركُْوَن َوَسلهَم تَْسَلي ًما َكثَيًراأَْظَهَر َّللاه  

 َ ا بُْعدٌ : فَيَا َعبَادَ َّللاه َ َجله َوَعََل  أَمه َلً بَتَْقَوى َّللاه اَتهقَْوا   أُوَصْيكُْم َونَْفَسيْي أَوه

َ َحقه التهْقَوى  فَقَدْ أََمَرنَا َربُّنَا بَذََلَك فَي َكتَابََه اَْلَكَريَم َحْيُث قَاَل : يَا أَيَُّها   َّللاه

َ َحقه تُقَاتََه َوََل تَُموتُنه إََله َوأَْنتُْم ُمْسَلُموَن  الهَذيَن آَمنُوا اتهقُو ا َّللاه  
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Kemanusiaan pada masa ini, sedang dilanda penyakit 

psikologis yang sangat akut. Ia adalah penyakit KRISIS 

IDENTITAS. 

Yaitu suatu keadaan dimana manusia tidak tahu siapa 

dirinya. Zaman sekarang, di dunia barat, mereka tidak hanya 

bertanya tentang nama anda, “What is your name?” Namun mereka 

juga bertanya “What is your pronoun?” Apa jenis kelaminmu. 

Mereka bertanya apa jenis kelaminmu kepada laki-laki yang jelas 
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seorang laki-laki dan kepada perempuan yang jelas seorang 

perempuan. Zaman gila sekarang,  seperti LGBT terus menghantui 

dunia beradab. 

Semua ini adalah bagian dari penyakit krisis identitas yang 

terus digalakkan oleh iblis, shaytan dan bala tentaranya melalui 

media massa liberal yang membisikkan dan menggoda manusia 

untuk keluar dari aturan dan syariat Allah swt. Penyakit krisis 

identitas ini dalam ilmu psikologis dikenal sangat merusak, 

destruktif.  

Ia menyebabkan orang-orang jatuh dalam kebimbangan, 

stress, dan penyakit gila, hanya karena orang itu tidak tahu siap 

dirinya sendiri. Bahkan tidak jarang seseorang mengakhiri hidupnya, 

melakukan bunuh diri, karena dia tidak tahu siapa dirinya, untuk apa 

ia ada, dan kemana ia akan pergi. 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Karena permasalahn ini, maka Khatib pada hari ini ingin 

mengingatkan kepada kita semua tentang adanya solusi dari Allah 

swt, adanya tameng atau obat penawar yang Allah swt. telah berikan 

kepada kita untuk penyakit yang satu ini. 

Tameng, sebab yakin dan percaya bahwa syaitan akan 

menyerang kita dengan penyakit ini, sadar atau tidak. Bukankah 

media sosial yang mana kita menghabiskan waktu kita berjam-jam 

pada umumnya adalah milik orang-orang yang tidak beriman kepada 

Allah? Obat penawar, bagi siapa saja yang sudah terindikasi, sudah 

tersusupi, atau sudah memiliki gejala-gejala dan simptom penyakit 

ini, bingung, tidak tahu siapa dirinya dan apa tanggung jawabnya. 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Obat itu adalah berupa dua identitas yang Allah telah 

hadiahkan dan sematkan kepada kita. Identitas yang pertama, Allah 

swt. mengkhabarkan kepada kita tentang siapa diri kita dan untuk 

apa Ia ciptakan kita: 

نَس إََله َليَۡعبُدُونَ   َوَما َخلَۡقُت ٱۡلَجنه َوٱإۡلَ
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Terjemahnya : 

Tidaklah Saya menciptakan jinn dan manusia kecuali untuk beribada 

kepada-Ku (QS Az Zariyat: 56) 
 

Ayat ini, kita dapat memahami dari mana kita dan apa tugas 

dan tanggung jawab utama kita. Kita dari Allah swt. yang 

menciptakan kita. Dan tugas kita adalah untuk beribadah kepada-

Nya. Mencakup dalam ibadah adalah mengakui keagungan-Nya, 

bersyukur hanya kepada-Nya, berharap hanya kepada-Nya, berdoa 

hanya kepada-Nya, bertawakkal hanya kepada-Nya, dan takut yang 

hakiki hanya kepada-Nya. 

Kemudian dari ayat ini, Allah swt. telah menetapkan suatu 

identitask untuk kita. Suatu identitas yang patut membuat kita 

menjadi bangga dan bersyukur. Identitas itu adalah “al ‘Abd”, 

hamba Allah swt. Hamba Allah adalah identitas yang mulia sebab 

barang siapa yang menghambakan diri hanya kepada Allah swt., 

maka ia telah dijamin oleh Sang Pemilik alam jagad raya ini. Hamba 

Allah adalah adalah identitas yang mulia sebab begitu banyak 

manusia yang tersesat menghambakan diri kepada manusia lain, 

kepada dunia, kepada harta, kepada jabatan yang pasti akan punah. 

Rasulullah saw. mengatakan: 

ْحَمَن   َ َوَعْبدُ الره َ َعْبدُ َّللاه  إَنه أََحبه أَْسَمائَكُْم إَلَى َّللاه

Artimya: 

Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah adalah 

‘Abdullah (hamba Allah) dan ‘Abdurrahman (hamba Ar Rahman) 

(HR Muslim) 
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Identitas yang kedua, Allah swt. mengkhabarkan kepada kita: 
 

يَن َمۡن   كُۡم َوَما َجعََل َعلَۡيكُۡم فَي ٱلد َ َ َحقه َجَهاَدَهۦۚ هَُو ٱۡجتَبَى  َهدُواْ فَي ٱّلِله َوَج 

َهيَمۚ هَُو َسمه  لهةَ أَبَيكُۡم إَۡبَر  كُُم ٱۡلُمۡسَلَمينَ َحَرج ۚ م َ ى    

Terjemahnya : 

Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia 

telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam 
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agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia 

(Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim … (QS Alhajj: 

78) 
 

Dalam ayat ini, Allah swt. menegaskan bahwa Allah telah 

menamakan kita Muslim, telah memberikan kepada kita identitas 

Muslim. Muslim secara bahasa sesorang yang tunduk, secara syariat, 

orang yang tunduk kepada aturan-aturan Allah swt. 

Ketahuilah, jama’ah rahimakumullah, identitas kita sebelum 

identitas apapun adalah Muslim. Di KTP anda, bisa saja tertulis 

identitas anda adalah anda kelahiran suku Jawa, Suku Bugis, Suku 

Makassar, namun ketahuilah, bilamana anda telah bershahadat, “la 

ilaha illa Allah,” maka anda adalah seorang Muslim. 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Inilah dua identitas yang Allah swt. telah sematkan kepada 

kita, ‘Abd dan Muslim, hamba Allah dan orang tunduk kepada 

Allah, maka banggalah kepada identitas ini, banggakanlah identitas 

ini kepada umat-umat yang lain sebab lanjutan ayat Alhajj dia atas 

adalah: 

… سُوُل َشَهيدًا عَ  لَۡيكُۡم َوتَكُونُواْ شَُهدَآَٰء عَلَى ٱلنهاَس َليَكُوَن ٱلره  

Terjemahnya : 

… agar Rasul (Nabi Muhammad saw.) menjadi saksi atas diri kalian 

dan agar kalian menjadi saksi atas segenap manusia yang lain.               

(QS. Alhajj: 78) 
 

Tafsiran dari “kalian menjadi saksi atas umat manusia yang 

lain” dalam tafsir Ibnu Kathir adalah “linaja’alakum khiaral umami” 

(agar kami menjadikan kamu Umat yang terbaik), atau “li annal 

jami’ mu’tarifuuna lakum bil fadl” (agar umat-umat yang lain 

mengetahui kelebihan yang Allah telah berikan kepada kalian). 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Banggalah dengan identitas ini, sebab Allah Azza wa Jalla 

telah mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada amalan dan 
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perkataan yang lebih baik daripada orang yang mengatakan saya 

adalah seorang Muslim, sebagaimana Allah swt. berfirman: 
 

َلًحا َوق َ َوَعَمَل َص  ن دََعآٰ إَلَى ٱّلِله مه ال إنني من المسلمين َوَمْن أَْحَسُن قَْوًَل م َ  
 

ُ َلي َولَكُْم فَي اَْلقُ  ْرآَن اَْلعََظيَم َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََما فَيَه َمْن بَاَرَك َّللَاه

َ َلي َولَكُْم   اَْْليَاَت َوالذهَكَر اَْلَحَكيَم أَقُوُل قَْوَلي َهذَا َوأَْستَْغَفُر َّللَاه

َحيمَ   فَاْستَْغفَُروهُ إَنههُ هَُو اَْلغَفُوْر اَلره
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Oleh: Assoc. Prof.Dr.H.Abd Rahim Razaq, M.Pd. 

 

 السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته    

الحمد هلل  رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين, والصَلة والسَل  

.  اشهد ان   على أشرف اَلنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

ْلاله اْل هللا واحده َلشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى  

جميع اْلنبياء والمرسلين, اللهم صل وسلم عل ى محمد وعلى اله وصحبه  

اجمعين. اما بعد، اعوذبا هلل من الشيطان ال رجيم يا أيها الذين آمنوا  

 اتقوهللا حق تقاته وَلتموتن اْل وانتم مسلمون . 
Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Alhamdulilah atas segala sesuatu yang Allah berikan pada 

kita semua Tuhan Allah saw. Yang mMaha Penyayang dan Maha 

pengampun pemilik segala kbesaran. Solawat dan salam kepada jun 

jungan kita semua alhabib, alkhalil penutup segama nabi dan 

Rasullah saw. 

Hari ini adalah hari jumuah hari yang mulia penghulu hari- 

hari dalam se Ahad, merupakan hari kesyukuran dan kegembiraan 

bagi kaum muslimin, karena hari ini hari yang penuh keberkahan, 

pengampunan dan barakah dari Allah Taala, telah melaksanakan 

kewajibannya dengan mudah dan lapang dada, berbakti kepada 

Allah swt dengan melakukan ibadah sholat lima waktu ditambah 

dengan sholat nawafil terutama dua rakat sebelum sholat Fajar yang 

nilainya lebih utama dari seisi dunia beserta isinya. Pada  siang hari 

dan menegakkan berbagai amalan ibadah di malam harinya atas 
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dasar iman dan ikhlas demi mengharap ridha-Nya semata. 

Berbagai ibadah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. dalam 

agama kita, ibadah wajib yang paling mendalam bekasnya pada jiwa 

seorang muslim. Pengalaman selama sepekan yang berbagai 

kegiatan yang menyertainya seperti tilawah/ taddarrus, sholat 

tahajjud (witir), membentuk unsur kenangan yang mendalam akan 

masa kanak-kanak di hati seorang muslim sampai ia dewasa. Ibadah 

puasa merupakan kewajiban serta usaha pembentukan jiwa 

keagamaan seorang muslim dan menjadi sarana pendidikan sejak 

dini  hingga dewasa dalam kehidupan. Hari Jumuah merupakan hari 

keagamaan dengan intensitas yang tinggi, yang bakal meninggalkan 

kesan mendalam pada mereka yang terlibat melaksanakannya. 

Kekhasan suasana jumuah khusus umat Muhammad Rasulullah saw. 

Tercermin dalam suasana hari Jumuah yang kita laksanakan pada 

siang hari ini. Dari anak-anak hingga orang tua, berbondong-

bondong menuju keMasjid - masjid dengan masjid dengan bau 

wewangian yang semerbak, pakaian yang indah-indah, semakin 

menambah kesemarakan pelaksanaan sholat jumuah kita semua. 

 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Sudah sewajarnya semua merenungi makna hari JUmuah 

yang merupakan hari yang mulia, sehingga kita dapat mengetahui 

hikmah dan makna di balik itu. Sholat Jumuah salah satu saranah 

mencerahkan nilai- nilai fithri Insaniyah kita, menjaga kesucian dan 

memeliharanya suatu keharusan setiap insan muslim umat Muhamad 

saw. Karena hanya hamba Allah Taala yang senantiasa memelihata 

dan dan menjaga kesucian dirinya dan senantiasa berzikir kepada 

Tuhan-Nya yang akan memenuhi syarat untuk masuk kedalam 

surganya  di hari akhirat kelak. 

 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Manusia pada dasarnya adalah suci, sikap-sikap manusia pun 

seharusnya menunjukkan sikap-sikap yang suci dan bersih, terutama 

terhadap sesama manusia. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa 
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manusia itu suci dan berbuat suci kepada sesamanya dalam bentuk 

amal saleh. Fitrah terkait dengan hanif artinya suatu sifat dalam diri 

kita yang cenderung memihak kepada kebaikan dan kebenaran. 

Dalam sebuah hadis Rasulullah saw bersabda: 

البرمااطمان إليه القلب واطمأنت إليه النفس وا إلثم ما حاك قي  

 القلب و تردد  في الصد ر 
Artinya: 

Kebajikan ialah sesuatu yang membuat hati dan jiwa tenang. Dan 

dosa ialah sesuatu yang terasa tak karuan dalam hati dan terasa 

bimbang di dada” (R. Ahmad). 
 

Maksud dosa dalam hadis ini adalah, sesuatu yang dirasakan 

bertentangan dengan hati nurani. ketika ada polemik mengenai Nabi 

Ibrahim as, orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim ialah orang 

Yahudi, dan orang Nasrani mengatakan Ibrahim adalah seorang 

Nasrani, maka Allah membantahnya dengan berfirman: 
 

َما َكاَن إِْبَراِهيُم يَُهوِديًّا َواَل نَْصَرانِيًّا َولَِكْن َكاَن َحنِيفًا ُمْسِلًما َوَما  

 َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكينَ 
 

Terjemahnya: 

Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasarani, 

akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada 

Allah dan sekali-kali dia bukanlah termasuk orang - orang musyrik” 

(Al Imran: 67). 
 

Makasud ayat tersebut menjelaskan, bahwa Ibrahim itu 

adalah seorang yang hidupnya digunakan untuk mencari kebenaran 

dengan tulus dan ikhlas, semangat seorang musliman: pasrah kepada 

Allah swt. Pada ayat lain disebutkan bahwa agama yang benar asal 

kesucian manusia yaitu fitrah: 
 

ِ الهتِي فََطَر النهاَس َعلَْيَها اَل تَْبِديَل   يِن َحنِيفًا فِْطَرةَ َّللاه فَأَقِْم َوْجَهَك ِللّدِ

يُن اْلقَيُِّم َولَِكنه أَْكثََر النهاِس اَل يَ ْعلَُمونَ  ِ ذَِلَك الّدِ  ِلَخْلِق َّللاه
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Terjemahnya: 

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; 

tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut 

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang 

lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Ar-Rum: 30). 
 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Tahun boleh berganti, zaman boleh berubah, milenium boleh 

bertukar, tetapi manusia tetap manusia, Sesuai dengan desain Allah 

swt. Manusia adalah makhluk  yang selalu merindukan kebenaran 

dan merasa tentram apabila mendapatkan kebenaran itu. Sebaliknya, 

kalau dia tidak mendapatkannya, dia akan gelisah. 

Jadi menurut firman Allah tersebut, bahwa agama yang benar 

ialah kemanusian primordial artinya sesuatu yang asli, yang berasal 

dari pokok atau pangkal diciptakan. Idul Fitri adalah hari raya untuk 

merayakan kembalinya manusia kepada fitrahnya, setelah hilang 

dan diketemukan kembali atau berhasil diketemukan. Hal itu karena 

adanya ibadah puasa yang berintikan latihan menahan diri dari 

godaan - godaan, seperti dilambangkan dengan makan dan minum 

serta hubungan biologis suami istri pada siang hari selama bulan 

Ramdhon. 

Pahala puasa tentunya tidak tergantung seberapa jauh kita 

lapar dan haus. Melainkan tergantung pada, apakah kita 

menjalankannya dengan iman dan ihtisab kepada Allah, serta penuh 

instrospeksi diri atau tidak. Bukti lebih jauh bahwa pahala puasa 

tidak tergantung pada seberapa jauh kita lapar dan haus adalah 

disunatkannya berbuka puasa sesegera mungkin yang dalam istilah 

agama disebut ta’jil. Jadi semakin cepat kita berbuka puasa, makin 

dekat pada Sunnah Rasululah saw. Sedangkan sahur disunatkan 

seakhir mungkin, karena semakin akhir sahur akan mendapatkan 

berkah dari Allah swt.. Nabi Muhammad saw. tetap menganjurkan 

kita sahur, meskipun ada nafsu makan berkurng, karena menurut 

beliau dalam sahur mengandung berkah. 
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Semua menunjukkan bahwa, Allah swt. tidak menghendaki 

hambanya tersiksa, tetapi Allah menghendaki melatih menahan diri 

dari godaan-godaan yang terkadang menjerumuskan kepada 

kesesatan. Maka pahala ibadah puasa tergantung kepada seberapa 

jauh kita bersungguh-sungguh melatih menahan diri, melatih untuk 

tidak tergoda, sebab salah satu kelemahan manusia memang 

terkadang tidak bisa menahan diri. Dalam Al-Qur’an disebutkan 

bahwa diantara kelemahan manusia ialah pandangannya yang 

pendek, Allah berfirman: 

 َكَّله بَْل تُِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ , َوتَذَُروَن اْْلِخَرةَ 
Terjemahnya: 

Sekali-kali janganlah demikian, sebenarnya kamu (hai manusia) 

mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat 

(Alqiyamah: 20 - 21) 
 

Karena muda tergoda, menganggap sesuatu yang sepintas 

lalu adalah menyenangkan dan menarik, kemudian kita ambil, 

padahal nanti dibelakang hari akan membawa malapetaka. Dosa 

tidak lain adalah demikian itu, sesuatu yang dalam jangka pendek 

membawa kesenanngan tetapi dalam jangka panjang membawa 

penyesalan. Ini karena efek kelemahan manusia yang tidak sanggup 

melihat akibat perbuatannya dalam jangka panjang, lebih tertarik 

pada akibat-akibat jangka pendek. Ingin cepat kaya tetapi melalui 

proses, maka jalan pintas pun diambil, korupsi, mencuri, menipu, 

berjudi dan sebagainya. 
 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Kelemahan manusia  mudah tergoda, sedikit demi sedikit 

menumpuk debu-debu dosa dan menutup hati sehingga menjadi 

gelap. Padahal semula hati  itu terang dan bersih sehingga mampu 

memantulkan sinar kebaikan. Itu sebabnya hati itu disebut nurani 

yang berarti cahaya. Tapi lama kelamaan menjadi gelap karena 

selalu dikotori dengan debu-debu dosa, sehingga menjadi zhulum 

yang berarti gelap. Dalam bahasa Al-Qur’an dosa disebut zhulm, 



40 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

sehingga orang yang berbuat dosa disebut zhalim, seseorang yang  

melakukan perbuatan buruk yang membuat dirinya dan fitrahnya 

serta hati nuraninya menjadi gelap. 

Imam Ghazali mengatakan bahwa, kemuliaan martabat 

manusia disebabkan kesiapannya mencapai ma’rifat kepada Allah, 

dan hal itu dimungkinkan karena adanya hati. Dengan hati, manusia 

mengimani Allah swt. dan mendekati-Nya, sementara anggota badan 

yang lain berfungsi sebagai sarana. Ia mengatakan bahwa hati 

mempunyai dua unit yaitu yang dapat dilihat dengan mata kepala 

dan yang satunya lagi hanya dapat dilihat dengan mata hati. Yang 

pertama adalah anggota badan, sedang yang kedua adalah daya-daya 

seperti; daya penglihatan, daya pendengaran, daya khayal, daya pikir 

dan sebagainya. 

Hati juga diibaratkan sebagai pesawat pemancar  yang dapat 

menangkap sinyal-sinyal yang melintas. Kapasitas pemancar hati 

tiap orang berbeda-beda tergantung pada desain dan ” hatinya.” Hati 

yang telah lama dilatih melalui proses latihan (riyadhah) memiliki 

desain dengan kapasitas besar yang mampu menangkap sinyal yang 

jauh termasuk sinyal isyarat masa yang akan datang. 

Ketajaman hati diibaratkan sebagai cermin hati. Orang yang 

bersih dari dosa, hatinya bagaikan cermin yang bening, mudah untuk 

berkaca diri. Orang yang suka mengerjakan dosa-dosa kecil, hatinya 

buram bagaikan cermin yang terkena debu, jika digunakan kurang 

jelas hasilnya. Orang yang suka melakukan dosa besar, hatinya gelap 

bagaikan cermin yang tersiram cat hitam, hanya sebagian kecil saja 

yang dapat digunakan. Sedangkan orang yang suka 

mencampuradukkan perbuatan baik dengan perbuatan dosa, hatinya 

kacau bagaikan cermin yang retak-retak, yang jika digunakan akan 

menghasilkan gambar yang tidak jelas atau buram. 

Allah swt. Mengingatkan dalam firmannya 
 

ْنيَا   قُْل َهْل نُنَبِّئُكُْم بِاْْلَْخَسِريَن أَْعَماالً , الهِذيَن َضله َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ

 (َوهُْم يَْحَسبُوَن أَنهُهْم يُْحِسنُوَن ُصْنعًا
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Terjemahnya: 

Katakanlah: Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang 

orang-orang yang paling merugi perbuatannya? “Yaitu orang-orang 

yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupannya di dunia ini, 

sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-

baiknya” (Alkahfi: 103-104). 
 

Allah swt. menyediakan saraana kehidupan sepanjang tahun, 

supaya kita dapat membersihkan diri, membuat diri kembali 

bersih/fithrah. Jika kita berhasil menjalankan ibadah puasa dengan 

iman yakin kepada Allah swt dan ihtisab yang berarti mawas diri 

atau muhasabah dengan jujur dengan sebenarnya. maka Allah swt. 

akan mengampuni dosa dan kesalahan kita, seperti Sabda Rasulullah 

saw. : 

Junjungan kita Nabi Muhammad saw. menjanjikan, jika  

selalu berusaha menjaga nilai- nilai fithrah kita semya dengan dasar 

iman dan ihtisab, seluruh dosa akan diampuni oleh Allah swt. 

memelihara diri (fithrah) mengembalikan kita semua pada fithrah 

diri masing - masing. 
 

   فطرة هللا التي فطرالنا س عليها ال تلديلل لخلق هللا ذلك الّدين القيم  ... 
 

بارك هللا لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعني وإياكم باْليات والذكر  

الحكيم ، وتقبل مني ومنكم تَلوته إنه هو السميع العليم . وأقول قولي  

 هذا وأستغفره ، إنه  هو الغفور الرحيم 
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Oleh: Assoc Prof. Dr. H. Abd Rahim Razq, M. Pd. 

 

ال ذى أسه هللا رحمة للعالمين بشير ونذير وداعيا إلى هلل ليكون   الحمد

أشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له له   هاديا إلى صراطه المسقيم, 

على عبدك   وسلمالملك وله الحمد وهو علي كل شيئ قدير. أللهم صلى  

وعلى جميع   ورسولك محمد صلى هللا عليه وآله وأصحابه أجمعين 

أما بعد, أصيكم يا إخواني فى هللا وفى الدين بتقو هللا   اْلنبياء والمرسلين

على طاعة هللا ورسوله لعلكم تفلحون قال    فقد فاز المتقون, وأصيكم

تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ با هلل الس ميع العليم من  

حيم : إن ا أعطيناك الكوثر فصل   حمن الر  جيم, بسم هللا الر  االش يطان الر 

لرب ك وانحر إن ا شانئك هو اْلبتر. صدق هللا العظيم وصدق رسوله اْل  

. ى ذلك من الشاهدين والش اكرين مين ونحن عل  

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari 

Raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah Haji dan 

Qurban, kedua ibadah tersebut dilaksanakan pada waktu yang 

bersamaan pada bulah Zulhijjah saja, dan hanya sekali dalam 

setahun serta temapatnya di kota  Makkah dan Mina dan sekitarnya. 

Tidak tempat beribadah haji selain kota Makkah dan bertawaf di 

Ka’bah saja. 
 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

Firman Allah Talla dalam surah Alkautsar : 

َك ٱۡلَكۡوثََر فََصل َ َلَرب ََك َوٱۡنَحۡر إَنه َشانَئََك هَُو ٱْۡلَۡبتَُر     إَنهآٰ أَۡعَطۡينَ 
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Terjemahnya: 

Sesungguhnya kami telah memberikan kepadaMU Muhammad 

alkautsar (harta yang banyak), Maka sholatlah untuk TuihanMU, dan 

berqurban, Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang 

celaka. 
 

Alkautsar dalam kamus lisanul Arab diartikan harta yang 

banyak yang telah diberikan kepada Nabi-Nya Muhammad 

Rasulullah saw. 

Karena harta kekayaan yang banyak itulah Allah 

mengingatkan kepada Nabi kesayanagnya (habibullash) untuk 

berqurban dengan hart itu pada hari Raya iedul Adha setelah beliau 

berada dan muqiem di kota Madinah. 

 

Jamaah Jumuah yang berbahagia 

 Dalam suatu peristiwa hari Raya di Madinah Habibullah 

Muhammad Rasulullah saw. pernah berqurban 100 ekor Unta. Dari 

100 ekor itu Nabi sendiri yang memotongnya 63 ekpor sisanya 

diserahkan kepada sepupu sahabat sekaligus menantunya, juga 

saudaranya ketika beliau mempersaudarakan kaum muslimin dari 

kaum muhajirin (pendatang dari Makkah) dengan  kaum Anshar 

(penduduk asli Madinah ). Sisa Unta 27 ekor diserahkan kepada Ali 

bin Tholib (karramallahu wajhahu/ satu satunya sahabatnya Nabi 

saw. yang tidak pernah menyembah berhala hingga ali memeluk 

Islam) untuk disembelih atas nama nabi pribadi ummatnya dengan 

umatnya demngan sabdanya : 

د ...  ة محم  د ومن أم  د وأل محم   ...أللهم تقبل من محم 
Artimya: 

Ya Allah terimalah qurban Muhammad, keluarga Muhammad saw 

dan umat Muhammad saw. 
 

Usai penyembelihan dan dikuliti semuanya, nabi mengmabil 

sekerak setiap unta untuk diri dan keluargannya selebihnya dibagi- 

bvagikan kepada kaum muslimin kota Madinah dan sekitarnya. 
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Jadi daging qurban sunnah dinikmati oleh mereka yang 

berqurban, boleh disimpan (didendeng), tapi tidak diambil semua, 

tapi dibagi-bagikan kepada kaum karabat, tetangga dan handai tolah 

sebagai bentuk taawun tolonh menolon dan berbagi kepada sesame 

dalam bentuk solidaritas dan mempererat ukhuwaah persebahabatan 

sesame ummat Muhammad Rasulullah sebagai bentuk kebersmaan 

hamba Allah dan umat Muhamad Rasulullah saw. 

 Tanda kepercayayan kepada Allah dan hari kemudian adalah 

mencintai seamasa muslimin sebagaimana mencintai diri sensidiri, 

sabda Nabi saw, : 

 ... َليؤمن أحدكم حتى يحب  ْلخيه ما يحب  ْلخيه... 

Artinya : 

Tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya 

sesame muslimsebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.( HS.) 

َ بِهِۦ َعلِيٞم    ءٖ فَإِنَّ ٱَّللَّ ا ُُتِبُّوَنْۚ َوَما تُنفُِقواْ مِن ََشۡ َٰ تُنفُِقواْ مِمَّ  لَن َتنَالُواْ ٱلِِۡبَّ َحَّتَّ
Terjemahnya : 

Sekali- kali tidak akan mendapatkan kebaikan (pahal;a kebaikan) 

sehingga engkau membelanjakan/ memberikan sesuatu apa yang 

engkau sukai dari Sesutu sesunggunya Allah dengan infaq itu sangat 

mengetahui. 

 

Jammah jumuah yang berbahagia 

Ibadah sosial keagamaan adalah wajib yang mampu untuk 

melakukannya dan membantu sesama terutama sesama muslim 

sebagai bentuk kecintaan dan kebersamaan sebagai  hamba Allah 

dan umat Rasulullah saw. 

Dalam hal lain dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bertetangga Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menghormati 

hak tetangga dan memperhatikan akan kehidupannya, karena 

merekalah keluarga yang terdekat walkaupun tidak ada hubungan 

pemilidan kekeluargaa, jika memeraka memerlukan bantuan diminta 

ataupun tidak dan kita mengetahuinya, maka sebgai tetangga wajib 
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kita memebantunya dan meringkankan bebannyadan 

kekurangannya. 

Rasulullah saw. bersabda : 

 َل يؤمن بي جاره جائع ويعلم به ... 
Artinya: 

Tidak beriman kepadaku yang tetangganya hidup (tidur) dalam 

kelaparan sedangk dia mengatahuinya (HS).     
  

Nabi juga mengingatkan Aisyah ra. jika kamu memasak 

sesuatu yang beraromah baik, maka erbanyklah kuahnya untuk 

memberikan kepada tetangga. 

Ibadah qurban yang   dilaksanakan adalah  Ibadah qurban 

akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat sesama muslim 

dasri segi ekonomi pada sesama muslim yang lemah ekponominya, 

adalah ladang untuk membantu dan beramal sebagai tabungan 

akhirat kelak. 

Daging hewan yang kita kurbankan dalam bentuk qurban 

adalah sarana memperoleh gelar taqwa dari Allah Taala. Allah tidak 

menerima daging qurban yang sembelih dengan harta berupa uang 

milik kita Yang dicari dengan susah payah memperolehnya dengan 

jalan halal. Karunia itu berupa rezeki lalu kita belanjakan dengan 

tulus ikhlas kepada Allah Taala dengan harapan kan mendapatkan 

pahala ( Sorga) dan lebel Taqwa kepada-Nya.   

Bekurban menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat yang 

mampu (muhsinin)  Berqurban akan semakin memberikan kesadaran 

kepada sesama muslim/muslimah, bahwa harta yang dimiliki 

bukanlah harta mutlak peribadi dan keluarga. Harta dan materi di 

dunia hanya titipan dari Allah Taala yang di dalamnya terdapat hak 

sesama muslim saudara kita seagama, sesama ummat Nabi 

Muhammad saw. Kenikmatan yang dirasakan tidak akan berkurang 

sedikitpun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembagian 

daging hewan kurban.  
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Sebaiknya disadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi, 

bersedeqah, dan berinfak adalah infestasi diri menuju alam akhirat 

yang abadi selamanya.  

Seorang muslim/muslimah  tidak perlu khawatir karena 

nikmat Allah Taala sangatlah banyak. Karena banyaknya nikmat 

Allah, tidak akan sanggup menghitungnya dengan alat apapun di 

alam ini. Allah Ta'ala berfirman: 

 وإن تعدوا نعمة هللا َل تحصوها إن  هللا لغفور ال رحيم 

Terjemahnya: 

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak 

dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Annahl : 18) 
 

Berinfaq dengan  harta melalui kurban ini, akan semakin 

mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Hal ini sejalan dengan makna 

kurban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab  قربا و   – قرب  يقرب

  yang berarti dekat - mendekat. Sehingga berkurban bermakna قربانا

mendekatkan diri kepada Allah Taala.    

Melalui qurban  dapat  ditarik  tiga hikmah dari ibadah 

qurban sebagai berikut :  

1. Hikmah vertikal, yakni mendekatkan diri kepada Allah Taala,  

2. Hikmah horizontal yaitu kedekatan diri dengan sesama manusia 

dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat resesi 

ekonomi 

3. Semoga Allah Taala senantiasa menjaga, memelihara, 

menyantuni, serta mendekatkan diri kita kepada-Nya melalui 

Ibadah qurban yang dilaksanakan pada setiap hari iedul Adhdha,  
 

Allahuma amin Ya Mujibassailin. 

َ بِهِۦ َعلِيٞم    ءٖ فَإِنَّ ٱَّللَّ ا ُُتِبُّوَنْۚ َوَما تُنفُِقواْ مِن ََشۡ َٰ تُنفُِقواْ مِمَّ  لَن َتنَالُواْ ٱلِِۡبَّ َحَّتَّ

بارك هللا لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعني وإياكم باْليات والذكر  

العليم . وأقول قولي  الحكيم ، وتقبل مني ومنكم تَلوته إنه هو السميع 

 هذا وأستغفره ، إنه  هو الغفور الرحيم 
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Oleh: Prof. Dr. H. Najmuddin H.Abd Safa, MA. 

 

 السَلم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور   

مضل له ، ومن يضلل  أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فَل  

فَل هادي له . أشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له ، وَل نعبد إَل إياه  

، وإليه أنبنا ، وعليه توكلنا .  وأشهد أن سيدنا وموَلنا وحبيبنا وقدوتنا  

صلعم ، النبيه الذي أرسله هللا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي   امحمد

الساعة . من يطع هللا ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه َل يضر إَل  

 نفسه ، وَل يضر  هللاَ شيئا . 

اهتدوا   الذين  وأصحابه  آله  وعلى  محمد  سيدنا  على  اللهم صل 

ابي كالنجوم ، إذا بهديه ، وحث علينا باإلهتداء بهم بقوله صلعم " أصح

اقتديتم اهتديتم " ) أو كما قال ( ،  والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم  

 بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد . فيا أيها الناس ، اتقوا هللا حق تقاته ، وَل تموتن إَل وأنتم   

مسلمون . فقد قال هللا تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين . أعوذ  

الناس أن  باهلل . أحسب  . بسم هللا الرحمن الرحيم   من الشيطان الرجيم 

يتركوا أن يقولوا آمنا وهم َل يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن  

( . ولوأن أهل  3- 2هللا الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين )  العنكبوت :    

ولكن كذبوا    القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركت من السماء واْلرض ، 
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(. صدق هللا العظيم ، وبلغ  96، فأخذناهم بما كانوا يكذبون )اْلحزاب :  

 رسوله الكريم ، ونحن على ذلك من الشاهدين . 

Ma’asyirah al-Muslimin  Rahimakumullah 

Bapak-Bapak Sidang   Jum’at  yang dimuliakan oleh Allah swt. 

         Tiada kata  yang  paling pantas diucapkan  dalam  suasana 

seperti  ini, kecuali mengucapkan العالمين هلل  رب    dan  الحمد 

menyampaikan  rasa  syukur kehadirat  Allah swt, karena  Allah swt  

masih tetap memberikan  kepada  kita semua, hidayat  dan taufiq-

Nya, masih tetap menganugrahkan kepada kita  semua berbagai 

macam ni’matnya, antara lain ni’mat kesehatan, kemampuan dan 

keinginan untuk  mentaati perintahnya, karena  berapa banyak orang  

yang diberikan  kesehatan  dan  kemampuan,  akan  tetapi tidak  

mendapatkan  hidayat untuk melaksanakan perintah  Allah swt. 

mereka  tetap  membangkang, belum sadar bahwa dirinya sebagai  

hamba Allah swt. yang harus  menyembah  kepadaNya dan  pada 

suatu  saat  akan  kembali  kepada-Nya. Akan  tetapi    الحمد هلل kita  

semua yang  hadir ditempat  ini  dengan ni’mat  hidayat, kesehatan 

dan kemampuan yang dianugrahkan Allah swt , kita  semua dapat 

hadir di tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan  kewajiban  kita, 

yang pelaksanaanya  sekali sepekan,  yaitu  Salat  Jum’at.    

Selawat  dan taslim, kita curahkan kepada Nabiyyina  

Muhammad  saw. Nabi saw. yang diutus  di atas  bumi  ini sebagai 

Rasul saw. dan mu’allim untuk seluruh umat manusia tanpa   kecuali, 

sebagaimana dalam sabdanya     إنما بعثت معلما . Maka  tidak pantaslah 

seseorang,  mengaku pengikut Rasulullah saw., mengaku umat 

Rasulullah, kemudian tidak mau atau enggang menjadikan  

Rasulullah saw. sebagai  panutan  dan uswah  hasanah.  لقد كان لكم في

  Sungguh  pada diri Rasullah SAW terdapat  uswah) رسول هللا أسوة حسنة

hasanah  bagi kalian yang mengaku sebagai pengikutnya)- demikian  

firman Allah -. 
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Ma’asyirah al-Muslimin  Rahimakumullah. 

Jam’ah  Jum’at  yang berbahagia. 

 Kita  sebagai  bangsa Indonesia, tidak lama lagi kita  akan 

mengakhiri  tahun  2022  dan memasuki  tahun  baru  2023, kalau 

kita akan kembali melihat peristiwa-peristwa yang lalu banyak  

sekali  kejadian yang kita  hadapi, yang  kemungkinan  kejadian-

kejadian tersebut  merupakan ujian  dan cobaan bagi  bangsa ini, 

mulai dari  mewabahnya virus corona dan berbagai  bencana alam. 

Yang  lalu sementara  pemerintah kita memfokuskan  perhatiannya  

untuk  memutus rantai  penyebaran virus corona  covid 19, kita  

dikejutkan  dengan  peristiwa jatuhnya  pesawat  Sriwijaya Air SJ-

182, yang menjadikan seluruh  penumpangnya, termasuk awak 

pesawat  tsb menjadi korban  semua . Begitu  perhatian  terfokus ke 

peristiwa  tsb  dan mengirimkan doa  dan belasungkawa kepada para 

korban, kita  dikejutkan lagi dengan  terjadinya  gempa  bumi  di 

Sulawesi Barat  yang  menyebabkan banyaknya  jatuh  korban, 

banyaknya  pengunsi kehilangan  tempat  berteduh dan  tempat 

istirahat  seperti  sedia  kala, banyak kehilangan  anggota keluarga, 

kehilangan  pasangan suami dan pasangan isteri. Disamping  

kejadian  tsb, media massa juga  menyiarkan  beberapa  daerah  

dilanda  bencana  alam, terjadi banjir  dan lonsor dibeberapa  tempat  

menyebabkan  sarana trasportasi  terputus, dan  masih  banyak  

bentuk  bencana alam  yang  lain melanda  beberapa  daerah. 

 Kesemua  kejadian tsb, kita sebagai  hamba  Allah yang 

beriman  dan  umat  Rasulullah saw.  harus  menerimanya  dengan  

penuh  kesabaran  dan  ketabahan,  sambil berdoa  mudah-mudahan  

dibalik  kejadian  tsb  ada  hikmah yang  akan diberikan Allah swt.  

dan  semoga  dengan  peristiwa-peristiwa  tersebut, kita  akan  sadar  

dan  kembali  kepada  ajaran Allah swt.  yang  sebenarnya, 

sebagaimana  firmannya  dalam  surah  al-Sajadah : 21 : 
 

  ولنذيقنهم من العذاب اَلدنى  دون العذاب اْلكبر، لعلهم  يرجعون
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Terjemahnya : 

 Sesungguhnya  kami  akan  merasakan  kepada  mereka sebagai azab  

yang  dekat/ kecil di dunia, sebelum azab  yang  besar  di akhirat. 

Mudah-mudahan mereka  akan  kembali ke  jalan  yang  benar. 
 

Sidang  Jum’at  yang  berbahagia. 

 Kalau kita  kembali menelaah dan  membaca  Al-Qur’an, kita  

dapat melihat  bahwa  Al-Qur’an  banyak  menyampaikan  kejadian  

dan  peristiwa  yang  terjadi  pada umat-umat  yang terdahulu sebagai  

akibat  keenggangan  dan  penolakan mereka  terhadap  ajara-ajaran  

Allah  swt yang disampaikan  melalui Rasul-Nya, misalnya : 

a. Umat  Nabi Nuh as.  mangalami bencana alam. Dalam  Al-

Qur’an disebutkan sebagai al-Thufaan ( Banjir  besar ) karena  

menolak ajaran  yang disampaikan oleh Nabi Nuh as. 

b. Kaum ‘Aad  ditimpa bencana  alam, dalam Al-Qur’an disebutkan  

dengan   ريح صرصر عاتية ( angin  yang sangat  dingin lagi sangat  

kencang ) karena  mereka  menolak  ajaran  yang dibawa  Nabi 

Hud as.   

c. Kaum Nabi Luth  as dikena  bencana alam  dengan  membalikkan 

tanah  perkampungan  mereka  dan dihujani  dengan  tanah  dan 

batu  yang  panas, Allah swt.  menyebutkan  dalam  Al-Qur’an  

Surah  Hud : 82 : 

يل    ن َسج َ َليََها َسافَلََها َوأَۡمَطۡرنَا َعلَۡيَها َحَجاَرٗة م َ ا َجآَٰء أَۡمُرنَا َجعَۡلنَا َع  فَلَمه

نُضود     ٨٢مه

Karena  mereka menolak ajaran yang dibawa Nabi Lut  as  dan  

membiarkan merajalela perbuatan  homoseks. 

d. Bencana  longsor  yang  menimpa  Qarun  beserta  

singgasananya, karena keangkuhan dan kesombongannya. 

Dalam  Al-Qur’an  Surah  alqashash : 81  : 

َ  ﴿فََخَسۡفنَا بَهَۦ َوبَدَاَرَه ٱْۡلَۡرَض فََما َكاَن لَهُۥ َمن فَئَة  يَنُصُرونَهُ  ۥ َمن دُوَن ٱّلِله

   ٨١َوَما َكاَن َمَن ٱۡلُمنتََصَريَن  

Terjemahnya : 

 Maka  kami tenggelamkan  Qarun  beserta  rumahnya  ke dalam  

bumi, maka tidak ada  baginya   suatu  golongan pun yang bisa  
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menolongnnya  terhadap  azab  Allah. Dan tiadalah  ia  termasuk 

orang-orang  yang dapat  membela  dirinya. 

e. Penduduk  Mesir pernah  mengalami masa pacaklik, krisis bahan  

pangan, tanaman  tidak  memberikan hasil selama  tujuh tahun  

lamanya. Kenapa  demikian ?  Ada  kemungkinan, disebabkan  

karena menyebarnya  hoaks  dan fitnah  yang  menyebabkan  

Nabi  Yusuf  as  menjadi  korbannya  dan dijatuhi hukuman  tidak  

adil, sehingga  beliau  dicobloskan  masuk  ke dalam  penjara 

untuk beberapa  tahun  lamanya. 

f. Dan masih banyak  contoh-contoh dan peristiwa   yang  lain yang 

dialami umat-umat  terdahulu  yang  disebutkan dalam Al-

Qur’an. Semuanya  mengalami  musibah  dan siksaan  berupa  

bencana  alam  dan bentuk cobaan  yang lain, karena  mereka  

menolak ajaran  Allah swt  yang disampaikan  para  Rasul - Nya.   

 

Ma’asyiral  Muslimin , Rahimakumullah. 

 Usaha  yang dilakukan  untuk  menanggulangi  bencana  

tersebut sudah banyak  macam  bentuknya. Namun dalam  

kenyataannya, usaha tsb  belum sepenuhnya  mampu  mencegahnya, 

walaupun  usaha  tsb sudah mempergunakan  teknologi  moderen  

dan peralatan  yang  canggih.  

 Oleh  sebab  itu, saatnya  sekarang, kita  harus  kembali  

kepada  ajaran  agama. Solusi  yang  akan membebaskan  kita dari  

problema-problema  yang  kita  hadapi  ialah  kembali  kepada  ajaran  

agama, kembali  kepada  Al-Qur’an. Al-Qur’an  mengatakan  dalam  

Surah al-A’raf :  96 : 
 

ٱلسهَمآَٰء   َن  م َ ت   بََرَك  َعلَۡيَهم  لَفَتَۡحنَا  َوٱتهقَۡواْ  َءاَمنُواْ   ٰٓ ٱۡلقَُرى  أَۡهَل  أَنه  ﴿َولَۡو 

ُهم بََما َكانُواْ  َكن َكذهبُواْ فَأََخۡذنَ 
   ٩٦يَۡكَسبُوَن  َوٱْۡلَۡرَض َولَ 

Terjemahnya: 

 Dan  sekiranya penduduk negeri-negeri itu  beriman  dan  bertakwa, 

pastilah Kami  akan  melimpahkan  kepada  mereka  berkah  dari  
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langit  dan bumi, akan  tetapi  mereka  mendustakan (ayat-ayat  

kami), maka Kami  siksa  mereka, disebabkan  perbuatan  mereka.  

Sidang  Jum’at  Yang  Berbahagia. 

Kita  semua  sudah  mengakui, bahkan  sudah  meyakini bahwa 

Rasulullah saw  sebagai  nabi  terakhir  dan  diutus  oleh Allah swt  

keseluruh  umat  manusia  tanpa ada  batas  daerah  atau  wilyahnya, 

tanpa  melihat  keturunan, jenis  kelamin, bangsa dan 

kewarganegaraannya. Beliau  membawa  hidayat  dan kebenaran dari 

Allah swt, sebagaimana  dijelaskan  dalam Surah Yunus : 108 : 
 

ب َكُۡمۖۡ فََمَن ٱۡهتَدَى  فَإَنه  ٰٓأَيَُّها ٱلنهاُس قَۡد َجآَٰءكُُم ٱۡلَحقُّ َمن ره َما يَۡهتََدي َلنَۡفَسَهۖۦۡ  ﴿قُۡل يَ 

 ١٠٨َوَمن َضله فَإَنهَما يََضلُّ َعلَۡيَهاۖۡ َوَمآٰ أَنَ۠ا َعلَۡيكُم بََوَكيل   

Terjemahnya:  

Katakanlah  Muhammad ! Wahai  sekalian  manusia, sesungguhnya 

telah datang  kepadamu  kebenaran ( Al-Qur’an ) dari tuhanmu. Oleh 

karena itu, barangsiapa  mendapat  petunjuk, maka  sesungguhnya 

(petunjuk itu ) untuk  kebaikan dirinya sendiri. Dan  barangsiapa  

yang  sesat, maka  sesungguhnya  kesesatannya  itu mencelakakan  

dirinya sendiri. Dan Aku  bukanlah  seorang  penjaga  terhadap  

dirimu. 
 

Ma’asyiral  Muslimin.  

 Ayat  tersebut  di atas, menjelaskan  bahwa  Al-Qur’an  

sebagai hidayat. Kalau  Al-Qur’an  sebagai hidayat, dan seharusnya  

memang demikian, kenapa  tidak ?  Karena Al-Qur’an  sebagai  

hidayat  memiliki  keistimewaan  yang tidak dimiliki  atau  tidak 

terdapat  pada  undang-undang  dan  peraturan-peraturan yang  lain. 

Keistimewaan yang dimaksud  antara  lain : 

1. Al-Qur’an  adalah  kitab  yang  benar datangnya  dari Allah swt. 

Allah  swt  berfirman  dalam Surah  alzumar  2 : 
 

يَن   َ ُمۡخَلٗصا لههُ ٱلد َ َ فَٱۡعبَُد ٱّلِله َب بَٱۡلَحق 
 ﴾ ٢﴿إَنهآٰ أَنَزۡلنَآٰ إَلَۡيَك ٱۡلَكتَ 
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Terjemahnya: 

 Sesungguhnya  Kami  menurunkan  kepadamu Kitab Al-Qur’an  

dengan  membawa  kebenaran. Maka  sembahlah Allah  dengan tulus 

ikhlas beragama kepada-Nya  dengan memurnikan  ketaatan  

kepada-Nya - .  

2. Kalau  Al-Qur’an  datangnya dari Allah swt, maka Al-Qur’an  

menjadi  petunjuk kepada  jalan  yang  lebih baik, jalan  yang  

akan  menuntun  umat  manusia  untuk  mendapatkan  

kebahagiaan  dunia  dan  akhirat, sebagaimana  ditegaskan  dalam  

Surah  al-Isra’ : 9: 
 

ذَا ٱۡلقُۡرَءاَن يَۡهَدي َللهتَ  ُر ٱۡلُمۡؤَمنَيَن ٱلهَذيَن يَۡعَملُوَن  ﴿إَنه َه  ي َهَي أَۡقَوُم َويُبَش َ

َت أَنه لَُهۡم أَۡجٗرا َكبَيٗرا   َلَح     ٩ٱلصه 

Terjemahnya : 

 Sesungguhnya  Al-Qur’an  ini  memberikan petunjuk  kepada  jalan  

yang  lebih  lurus,  dan  memberi kabar  gembira  kepada   orang-

orang  mukmin  yang  mengerjakan  amal  saleh, bahwa  bagi   

mereka   ada  pahala  yang  besar . 

Selanjutnya  Ibnu Abbas  ra mempertegas  hal  tsb  dengan  

mengatakan : 

 من اقتدى بكتاب هللا َل يضل في الدنيا ، وَل يَْشقَى  في اْلخرة . 

Artinya :  

Siapa yang mengikuti  petunjuk  Al-Qur’an, maka  pasti  tidak  akan  

sesat  di dunia  dan  tidak  akan  celaka  di  akhirat. 
 

Kalau  Al-Qur’an  menjadi  hidayah,  tentunya  akan  

memberikan  suatu konsep  atau  suatu  manhaj  bagi  kehidupan  

manusia, namun  konsep  tsb  mempunyai  ciri   التيسير/ mudah,  dalam  

arti   semua  umat  manusia -  pada  prinsipnya -  dapat  

melaksanakannya.  Disamping  ciri  tsb,  maka  ciri  yang  kedua 

yang dimiliki  konsep  ini  ialah   المرونة / pleksibel,  dalam  arti, 

apabila  terjadi  kesulitan, sehingga  seseorang tidak  mampu  

melaksanakannya, karena  ada  uzur  yang dibenarkan  agama,  maka 
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konsep  ini  memberikan  solusi  atau  jalan  keluar  dari  kesulitan  

itu. Allah swt  berfirman  dalam Surah  alhajj : 78 : 
 

َ َحقه َجَهاَدَهۦۚ هُوَ  َهدُواْ فَي ٱّلِله يَن َمۡن َحَرج ۚ    َوَج  كُۡم َوَما َجعََل َعلَۡيكُۡم فَي ٱلد َ ٱۡجتَبَى 

سُوُل   َليَكُوَن ٱلره ذَا  كُُم ٱۡلُمۡسَلَميَن َمن قَۡبُل َوفَي َه  ى  َهيَمۚ هَُو َسمه إَۡبَر  لهةَ أَبَيكُۡم  م َ

لَو   ةَ  َشَهيدًا َعلَۡيكُۡم َوتَكُونُواْ شَُهدَآَٰء َعلَى ٱلنهاَسۚ فَأَقَيُمواْ ٱلصه َكو  َوَءاتُواْ ٱلزه ةَ 

كُۡمۖۡ فَنَۡعَم ٱۡلَمۡولَى  َونَۡعَم ٱلنهَصيُر   َ هَُو َمۡولَى   ٧٨َوٱۡعتََصُمواْ بَٱّلِله

Terjemahnya: 

 … Dia   sama sekali  tidak  menjadikan  untuk  kamu dalam  agama  

suatu  kesempitan  
 

Dalam  ayat  lain, Allah swt   berfirman  dalam  Surah  al-Maidah :6: 
 

فَٱۡغَسلُواْ ُوُجوَهكُۡم َوأَۡيدَ  ةَ  لَو  اْ إَذَا قُۡمتُۡم إَلَى ٱلصه أَيَُّها ٱلهَذيَن َءاَمنُوٰٓ
ٰٓ يَكُۡم إَلَى  ﴿يَ 

ُجنُٗبا  كُنتُۡم  َوإَن  ٱۡلَكۡعبَۡيَنۚ  إَلَى  َوأَۡرُجلَكُۡم  بَُرُءوَسكُۡم  َوٱۡمَسُحواْ  ٱۡلَمَرافََق 

ٰٓئََط أَۡو   َن ٱۡلغَا نكُم م َ ٰٓ أَۡو َعلَى  َسفٍَر أَۡو َجآَٰء أََحٞد م َ ۡرَضى   َوإَن كُنتُم مه
فَٱطهههُرواْۚ

تَجَ  فَلَۡم  ٱلن ََسآَٰء  َمۡستُُم  بَُوُجوَهكُۡم  لَ  فَٱۡمَسُحواْ  َطي َٗبا  َصَعيٗدا  ُمواْ  فَتَيَمه َمآٰٗء  دُواْ 

َركُۡم َوَليُتَمه  َكن يَُريدُ َليَُطه َ
ۡن َحَرج  َولَ  ُ َليَۡجعََل َعلَۡيكُم م َ  َما يَُريدُ ٱّلِله

ۡنهُۚ َوأَۡيَديكُم م َ

 ٦نَۡعَمتَهُۥ َعلَۡيكُۡم لَعَلهكُۡم تَۡشكُُروَن  

… Allah  tidak  mau menyulitkan  kalian . 

Sehingga  Rasulullah saw   tidak  pernah diperhadapkan  antara  dua 

elternatif / pilihan,  dan disuruh  memilih  antara  keduanya, kecuali  

Rasulullah saw  memilih  yang  mudah. 
 

Sidang  Jum’at  Yang  berbahagia.  

Sekarang  kita  merasa  gembira  dan  bersyukur, karena  di negeri  

yang tercinta ini, sudah ada  usaha  dan  upaya  untuk  merujuk  

kepada  ajaran  Al-Qur’an, baik di tingkat  nasional  maupun di 

tingkat  daerah. Dengan adanya  otonomi  daerah, sudah  banyak  

daerah  yang  membuat  PERDA-PERDA  yang  bernuangsa  islami. 
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Namun  yang  memperhatinkan, dan sangat  disayangkan, adanya  

tindakan  yang  menentang  dan  gerakan  yang  menolak  usaha  dan  

upaya  menjalankan ajaran  Al-Qur’an  dengan  argumentasi-

argumentasi  yang tidak  bisa  diterima akal  sehat.  

Muhammad al-Bahy  mantan  Rektor  Universitas  al-Azhar  di  

Mesir, pernah  menulis  dalam  bukunya  dengan  mengatakan “ pada  

suatu  saat  manusia  akan  kembali  kepada  “ al-‘ashr  al-tufulah 

” yaitu  masa  kekanak-kanakan, sehingga  banyak  lankah dan 

tindakannya  seperti  tindakan  anak-anak  kalau  dipandang  dari  

aspek  agama. 

Ma’asyiral  Muslimin.  

Sebagai  kesimpulan  dari  khutbah  ini, bahwa  sejarah  

membuktikan  bahwa  umat-umat terdahulu, banyak  mendapat  

cobaan  dan azab, disebabkan  karena  kesombongan   dan penolakan   

mereka  terhadap  ajaran-ajaran  dari Allah swt  yang  disampaikan  

oleh  para  Rasul. 

Sebagai  solusi  yang  paling  tepat  untuk  keluar  dari  problema  

dan  krisis  yang  kita  alami, maka  kita  semua  dituntut,  baik  secara  

individu  maupun  secara   kelompok, khususnya   individu-individu  

dan   kelompok yang  diberi  amanah  oleh Allah   untuk   kembali  

kepada  ajaran  Allah  swt. 
 

جد إّن هذا صراطي مستقيما فاتبعه وال تتبع السبل فتفرك بكم عن سبيله ...  
 

لقرآن الكريم ، ونفعني وإياكم باْليات والذكر  بارك هللا لي ولكم في ا

الحكيم ، وتقبل مني ومنكم تَلوته إنه هو السميع العليم . وأقول قولي  

 هذا وأستغفره ، إنه  هو الغفور الرحيم 
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Oleh: Prof. Dr. KH. Najmuddin H. Abd Safa, MA. 

 

 ورحمة هللا وبركاته السَلم عليكم 

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باهلل من شرور   

أنفسنا ، ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فَل مضل له ، ومن يضلل  

فَل هادي له . أشهد أن َل إله إَل هللا وحده َل شريك له ، وَل نعبد إَل إياه  

يدنا وموَلنا وحبيبَنا وقدوتَنا  ، وإليه أنبنا ، وعليه توكلنا .  وأشهد أن س

محمدًا صلعم ، النبيه الذي أرسله هللا بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي  

الساعة . من يطع هللا ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فإنه َل يضرُّ إَل  

 نفسه ، وَل يضرُّ هللاَ شيئا . 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين   

يه ، وحث علينا باإلقتداء لهم بقوله صلعم " أصحابي اهتدوا بهد

كالنجوم ، إذا اقتديتموهم اهتديتم ") أو كما قال ( ،  والتابعين وتابع  

 التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد . فيا أيها الناس ، اتقوا هللا حق تقاته ، وَل تموتن إَل   

في القرآن الكريم وهو أصدق   وأنتم مسلمون . فقد قال هللا تعالى 

القائلين . أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم . بسم هللا الرحمن الرحيم .  

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن  

المنكر ، وأولئك هم المفلحون  . أدع إلى سبيل ربك بالحكمة  

هو أعلم بمن   والموعظة الحسنة ، وجادلهم بالتي هي أحسن ، إن ربك

( لمن شاء أن يتقدم  125ضل عن سبيله ، وهو أعلم بالمهتدين )النحل  
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أو يتأخر . صدق هللا العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، ونحن على ذلك  

 من الشاهدين . 

Ma’asyirah al-Muslimin  Rahimakumullah 

Jum’at  yang dimuliakan oleh Allah swt. 

Marilah kita  memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt, 

karena masih tetap memberikan  kepada  kita semua, inayat dan 

taufiqNya, masih tetap menganugrahkan kepada kita  semua, 

berbagai macam nikmatNya. Khususnya ni’mat  keislaman dan  

keimanan,  sehingga  dengan ni’mat inilah, kita semua  dapat hadir 

di tempat yang mulia ini, untuk melaksanakan  kewajiban  kita, yang 

pelaksanaanya  sekali sepekan,    Salat  Jum’at. Allah swt.  

berfirman: 

 وإن تعدوا نعمة هللا َل تحصوها
Terjemahnya:  

Sekiranya  kalian akan  menghitung ni’mat  Allah, maka  niscaya  

kalian tidak akan mampu  menghitungnya. 
 

Selawat  dan taslim, kita curahkan kepada Nabiyyina  

Muhammad  saw., nabi sebagai  panutan  dan uswah  hasanah.  لقد

  Sungguh  pada diri Rasullah saw. terdapat) كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة 

uswah  hasanah  bagi kalian yang mengaku sebagai pengikutnya). 

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jum’at yang berahagia. 

Tema  khutbah  pada   hari   jum’at  ini  ialah  “ Al-Ibda’ Fi al-Islam 

”  yaitu “ Innovasi  dalam Islam ” . 

Kita semua sepakat bahwa sumber utama hukum Islam 

adalah Al-Qur’an al-Karim dan Hadits Rasulullah saw. Oleh karena 

itu  semua permasalahan  yang  dihadapi umat manusia/ dalam hal 

ini  umat Islam harus  merujuk kepada kedua sumber tersebut untuk  

memperoleh hidayah dan tuntunannya. Namun merujuk kepada Al-

Qur’an alkarim  dan hadits Rasulullah saw. masih terdapat  

perbedaan pendapat, misalnya  dalam cara  dan metode memahami  

kedua sumber tersebut, dengan metode tersebut  lahirlah beberapa 

aliran  dalam memahami nash, baik nash  dari ayat-ayat Al-Qur’an  
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al-Karim maupun nash dari  hadist-hadits  Rasulullah saw., aliran  

tersebut terkenal dengan istilah  mazhab, yang paling terkenal ada 

empat yaitu : mazhab Hanafy, Maliky, Syafiy dan  Hambaly dan 

masih banyak mazhab-,mazhab  yang lain, namun tidak sama 

populernya dengan keempat mazhab tersebut. Jadi tidak  tepat 

pendapat  yang mengatakan bahwa bermazhab tidak  mengikuti 

Rasullah saw. Bermazhab artinya  mengikuti metode  dan cara  

memahami dan mengistimbat  hukum  dari nash-nash  Al-Qur’an dan 

Hadist Rasulullah saw.   

Diantara ayat  yang saya  bacakan pada awal  khutbah tadi  

yaitu  ayat ke 37  dari  surah al-Mudatstsir, Allah swt  berfirman : 

  Dalam ayat ini  Allah swt  menawarkan  . لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

kepada umat  manusia  dua pilihan yaitu  mau  maju 

/berkembang/berinnovasi atau  mau  ketinggalan/ tidak mau 

berkembang/ tidak mau berinnovasi. Adanya perkembangan atau 

innovasi, mengisyaratkan adanya sesuatu  yang  berbeda  dari 

sebelumnya dan ini  berarti  bahwa  ajaran Islam  selalu  segar  dan 

sesuai dengan perkembangan   zaman. 

Sidang  Jum’at  Yang Berbahagia. 

Penyegaran (Tajdid) dalam  Islam  mencakup bidang  yang 

sangat luas. Bukan saja  dalam arti  mengembalikan  ajaran  agama  

sebagaimana  keadaannya  pada masa salaf  seperti yang 

dikemukakan  oleh sebagian ulama atau  penyebarluasan  ilmu 

sebagaimana dikemukakan oleh Imam Ahmad Ibn Hambal. Akan 

tetapi, lebih luas dari itu. Penyegaran atau tajdid dalam Islam dapat  

mencakup penjelasan ulang  dalam bentuk kemasan  yang lebih baik 

dan lebih sesuai,  menyangkut ajaran-ajaran  yang pernah diungkap 

oleh para  pendahulu  dan masih tetap relevan, namun disalahpahami 

oleh sebagian masyarakat. Tajdid  juga  berarti  mempersembahkan 

sesuatu yang benar-benar  baru, baik  karena belum  dikenal  pada  

masa lalu, maupun  telah dibahas pada  masa  lalu, tetapi yang  lalu 

tidak sesuai  lagi  dengan  perkembangan  masyarakat. 

Karena  begitu penting dan perlunya  tajdid/ penyegaran/ 

innovasi  dalam pengertian  yang telah dikemukakan di atas, maka  
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Al-Qur’an  berulang  kali  menekankan  perlunya  berpikir, 

merenung, mengingat, mengambil  pelajaran  dan pengalaman  dari 

masa  lalu dan  sebagainya. 

Bukankah  Al-Qur’an  berdialog  dengan seluruh  umat  

manusia? Sebagaimana  generasi  terdahulu dituntut  untuk  

memahaminya, generasi  masa kini   dan  akan  datang  dituntut  pula. 

Dan  karena  hasil  pemikiran  seseorang  dipengaruhi  oleh  banyak   

hal, seperti  kondisi  sosial, kearifan lokal, perkembangan iptek,  

bahkan  kecenderungan dan  tingkat  kecerdasan  masing-masing, 

maka secara  otomatis  hasil  ijtihad/innovasi  akan  berbeda-beda  

pula. 

 

Ma’asyiral Muslimin, Jamaah Jum’at yang berahagia. 

Ketika  agama Islam memerintahkan umatnya  untuk  

berpikir, maka yang  ditunutut  hanya  kesungguhan, yang  bermula  

dari  pemenuhan  segala  syarat  yang  diperlukan  guna keberhasilan  

pemikirannya    dan  berakhir  dengan objektivitas, yang  mengantar  

si pemikir untuk  merevisi  atau  bahkan  meninggalkan hasil  

pemikirannya jika  menemukan yang lebih  baik dari  produknya  

sendiri. 

Rasulullah saw.  sangat  menghargai  proses   berpikir  dan 

berinnovasi, sehingga beliau  menjelaskan  bahwa  yang  keliru pun  

setelah  bersungguh-sungguh  masih  mendapat  satu  pahala, dan  

bila  pemikirannya  benar, maka dia  akan  mendapatkan satu  lagi  

pahala, beliau  bersabda : 
  

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإذا حكم فأخطأ فله أجر  

 واحد . رواه البخاري ومسلم 
Artinya: 

 Apabila seorang  hakim mau  memutuskan suatu  hukum, lalu dia  

berijtihad atau  berusaha, (dan hasil ijtihadnya, hasil usahanya) 

meraih  kebenaran, maka  dia  mendapatkan  dua  pahala. Dan apabila  

dia  mau  memutuskan suatu  hukum, lalu  dia  berijtihad atau 
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berusaha, tetapi (hasil ijtihadnya ternyata ) salah, maka  baginya  satu  

pahala(HR.Bukhari & Muslim). 

Sedemikian  besar  penghargaan Islam terhadap  hasil  

pemikiran  seorang  mujtahid, sehingga  seandainya  semua  pihak  

menentang  hasil  pemikirannya  dan semua  sudah  dia  

pertimbangkan  seobjektif  mungkin, tetatpi dia  masih  menilai  hasil 

pemikirannya  yang  lebih  tepat, maka  dia tidak  boleh  

meninggalkan hasil  pemikirannya itu, lalu mengambil  pendapat  

orang  banyak  yang dinilainya  kurang  tepat. 

 Para  ulama  dulu, khususnya  ulama yang  berkecimpung 

dibidang hukum, tidak  hanya  berpikir  mengenai  peristiwa-

peristiwa  yang  pada  masanya, tetapi  mereka berpikir  juga  tentang  

masa  depan  dan mengasumsikan akan  terjadi  suatu peristiwa  yang  

memerlukan  ketetapan  hukum. alfiqh al-iftiradhy , bahkan  banyak 

dari alfiqh aliftiradhy  ini  yang  justru  dijadikan  dasar  oleh ulama  

kontemporer  dalam  menetapkan  hukum.  

 Kita  harus  menghormati  ulama  masa lalu, karena mereka 

telah  berjasa  memberi  kita  pengalaman  dan  pemikiran, paling  

tidak  pengalaman dan hasil pemikiran mereka kita jadikan sebagai  

bahan  pelajaran  dan  renungan.  Namun, penghormatan  kita  kepada 

mereka bukan  berarti  mensakralkan  pendapat  mereka,  atau  

menganggap  semua  yang  benar  mereka  sudah  ungkap. Kita tidak  

boleh  menolak  pendapat  mereka  hanya dengan  dalih  bahwa  itu  

pendapat  lama, dan  menerima  semua  yang  baru  dengan alasan   

bahwa  semua  yang  baru  pasti  sesuai  dengan  perkembangan  

masyarakat. Tetapi  sikap kita,  dengan  mengambil dan 

mengamalkan kaedah yang  mengatakan :  
 

 المحافظة على القديم الصالح ، واْلخذ  بالجديد  اْلصلح
Artinya: 

Memelihara yang  lalu, yang   masih relevan  dan  mengambil  yang  

baru  yang  lebih  baik)  merupakan  sikap  yang  paling  baik  dan  

paling  tepat  dalam   berinnovasi. 
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Jama’ah  Jum’at  yang  berbahagia. 

 Kalau kita  merujuk kepada sejarah  Nabi Muhammad saw.  

sambil  meperhatikan  ayat-ayat  Al-Qur’an, kita  dapat berkata  

bahwa  telah terjadi  perubahan-perubahan  pada  masa  beliau,  dan  

ayat-ayat  yang diturunkan pun  menuntut  umat  Islam  menghadapi  

perubahan itu. Ada  sekian  fase  yang dapat  dicatat  sebagai  fase-

fase  perubahan  pada  masa  Nabi saw. 

 Masa  kenabian sampai masuknya Islam Sayyidina Umar bin 

Khattab  dan  Sayyidina  Hamzah bin Abdul Muttalib radiallahu 

anhuma  adalah satu fase, yaitu  fase  ketersembunyian dan  

ketakutan. Setelah  Umar  dan  Hamzah  radiyallahu anhuma masuk 

Islam  masa  ketersembunyian tsb menjadi  sirna,  dan posisi  kaum 

Muslimin  mulai sedikit  menguat, namun  perlawanan  fisik  belum 

diizinkan.   

Setelah  Rasulullah saw. berhijrah  ke  Madinah, masyarakat  

Islam telah terbentuk  dengan jelas, perubahan  pun  terjadi, paling  

tidak  antara  fase  sebelum  perang  Badar  dan  fase  sesudahnya  

sampai  masa  Perjanjian Hudaibiyah, lalu  keadaan berubah  lagi  

setelah  perjanjian  tersebut, hingga wafatnya  Rasulullah saw. 

Turunnya  ayat-ayat  Al-Qur’an  serta  petunjuk  praktis  Nabi 

saw. sejalan  dengan  perubaha itu, namun  aneka  perubahan tersebut  

ada  prinsip-prinsip  dasar  yang  tidak  mengalami perubahan, baik  

dalam  bidang  akidah  maupun dalam  bidang syariah dan  akhlak. 

Setelah masa Nabi saw.  perubahan-perubahan  lebih pesat  lagi  

terjadi, namun  perubahan  yang terjadi  di kalangan  umat  Islam  

ada perubahan  yang positif  dan  ada  perubahan  yang negatif.  

 

Ma’asyiral Muslimin, Jama’ah  Jum’at  yang  berbahagia. 

Berdasarkan penjelasan  yang  dikemukakan  tadi, maka : 

اإلبداع في اإلسَلم جائز ، سواء في اْلمور الدنيوية أو في اْلمور  

 اْلخروية
berinnovasi  dalam  Islam suatu  hal  yang  diperbolehkan, baik yang 

berhubungan dengan  masalah ukhrawi  maupun yang berhubungan 
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dengan masalah dun’yawi, bahkan  dianjurkan  dalam  Islam. Jadi  

kurang  tepat  pendapat  yang  mengatakan:  melakukan  innovasi  

dan  penyegaran  dalam Islam  tidak  diperbolehkan, karena  bisa  

dikategorikan  sebagai  bid’ah dalalah dengan berdasarkan hadis  

yang  mengatakan  : 

 كل بدعة ضَللة ، وكل ضَللة في النار 
Karena  bid’ah  yang dimaksud  dalam hadis tersebut  ialah  

albi’ah alsayyiah  yang  tidak  punya   dasar  syar’i, demikian  

penjelasan  dari  ulama’ alsalaf,seperti  alImam al‘Izz ibn  Abd 

alsalam, al-Imam alnawawy, alImam alsuyuty, alImam Ibn Hajar, 

dll. Sedangkan  dari  ulama kontemporer antara lain  alsyekh  

Muhammad Alwy  almaliky dan  beliau  mengatakan  dalam  

penjelasannya  terhadap hadis tersebut: 
 

فَل بد من القول إن المراد بذلك : البدعة السيئة التي َل تدخل تحت  

 أصل شرعي 
Artinya:   

Seharusnya  dikatakan  bahwa  yang dimaksud  bid’ah dalam hadis 

tersebut ialah  bid’ah sayyiah  yang tidak  masuk  dalam masalah 

yang  mempunyai dasar  syar’i. Selanjutnya  beliau  mengatakan : 
 

وأحواُل   اْلحاديث  فعموماُت   ، الباب  هذا  من  هذا  البدعَة  وحديُث 

 الصحابة تفيد أن  المقصود به البدعةُ السيئة .
Artinya: 

Hadis  yang berbicara tetang bid’ah  ini  termasuk  bagian dari hadis-

hadis  yang memerlukan penjelasan  dan  ta’wil, karena  umumat al-

hadist  dan  keadaan yang dilakukan  para sahabat  menjelaskan  

bahwa bid’ah itu  ada dua macam: bid’ah hasanah  dan  bid’ah 

sayyiah, dan   yang dimaksud dalam hadis tersebut  adalah bid’ah  

sayyiah ( almaliky 1985: 34).  

 

Jama’ah Jum’at  yang berbahagia. 

 Sebagai  kesimpulan dalam  khutbah ini, bahwa  melakukan 

innovasi, pembaharuan dan  penyegaran  dalam Islam  tidak  
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dilarang, bahkan  merupakan  hal  yang  dituntut  dalam  ajaran  

Islam, sebagaimana  sabda Rasulullah saw.  mengatakan: 
 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

أنه قال : إن هللا يبعث لهذه اْلمة على رأس كل مائة سنة من يجدد  

 لها دينها .
Artinya:  

Abi Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda :  sesungguhnya 

Allah swt.  akan  mengutus  kepada umat  ini setiap awal  seratus 

tahun seseorang  yang  akan memperbaharui  agamanya 

(maksudnya: setiap dalam kurun waktu seratus tahun akan  muncul  

pemikir yang  handal, yang  akan  mengadakan innovasi, yang akan  

mengadakan penyegaran, yang dengan pemikirannya itu, ajaran  

agama Islam akan sesuai dengan  perkembangan  masayarakat). 
 

Pesan  Rasulullah saw.  dalam bentuk pertanyaan kepada 

Mu’az  bin Jabal  sewaktu beliau  mau menugaskan ke Yaman, 

Rasulullah saw berkata  kepada Mu’az : Wahai Mu’az , dengan apa 

kau memutuskan  persoalan  yang kamu hadapi nanti di Yaman ?  

Mu’az  menjawab : dengan kitabullah (Al-Qur’an). Selanjutnya 

Rasulullah saw bertanya  lagi : Bagaimana  kalau tidak  mendapatkan  

dalam Al-Qur’an ?  Mu’az  menjawab : dengan hadits  Rasulullah 

saw. Selanjutnya  Rasulullah saw  bertanya lagi: Bagaimana kalau 

tidak  mendapatkan dalam  hadits?  Mu’az  menjawab :   أجتهد برأيي ( 

Saya  berijtihad dengan  pendapatku ). 

 Namun  perlu  digarisbawahi  bahwa pembaharuan  atau  

innovasi  yang  dimaksud  ialah  selama dalam konteks   firman Allah 

swt : 

 يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
Dan  sabda Rasulullah  saw. bersabda : 
 

 .له أجرها وأجر من عمل بها  إلى يوم القيامة  من سن سنة حسنة كان

بارك هللا لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعني وإياكم باْليات 

والذكر الحكيم ، وتقبل مني ومنكم تَلوته إنه هو السميع العليم ،  
 وأقول قولي هذا وأستغفره إنه هو السميع العليم .
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Oleh: Assoc. Prof. Dr. H. Abd Rahim Razaq. M. Pd. 

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
علي الظاملني.   احلمد اهلل رب العاملني والَعاِقَبُة للمتقني وال ُعْدِواَن الَّا

وأشهد أن ال إله اهلل وحده ال شريك له رب العاملني وإله املرسلني  
وَقيُّوَم السموات واألرضني وأشهد أن حممدا عبده ورسوله املبعوث 
ِبالكتاِب املبني الفاِرِق بني اهلدى والضالل والغي والرشاد والشَّكِّ 
والَيقني والصَّالُة والسالُم على حبيبَنا وَشفيِعنا حممد َسيِِّد املرسلني  

 وإماِم املهتدين وقاِئِد اجملاهدين وعلى اله وصحبه أمجعني. 
والتََّمسُّ وجل  عز  اهلل  بتقوى  وإياي  أوصيكم  املسلمون  ِك فياأيها 

أعوذ باهلل   هبذا الدِّين َتَمسًُّكا َقِويًّا, فقال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي.
َايَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنوا اتَُّقوا اللٰ َه َحقَّ ُتٰقىِته  ٰٓٓ ٰيمن الشيطان الرجيم: )  

  ٓ  َأنَفُقوا   ٰٓٓ ِإَذا   لَِّذينَ ٱ وَ    (يلوقال اهلل تعا) مُّْسِلُمْون  َوَاْنُتمْ   ِالَّا  َتُمْوُتنَّ  َوَلا
 )َوَكاَن َبْيَن ذَِٰلَك َقَواًما ٓ  َوَلْم َيْقُتُروا ٓ  َلْم ُيْسِرُفوا
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Hadirin Jamaah Jumuah Rahimakumullah 

Belanja adalah transaksi tukar menukar barang dengan tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan. Seiring berkembangnya zaman, belanja 

bukan hanya sekadar bertukar barang dengan uang tunai, tetapi uang 

digital yang sangat berperan untuk mendorong perputaran ekonomi. 

Perputaran inilah yang mendorong kegiatan demi kegiatan berputar 

kepada orang lain sebagai putaran rejeki. Di setiap tumpukan uang, 

disitu ada putaran transaksi hak orang lain yang bisa mendorong 

rejeki orang lain berubah. 

Islam mengatur sistem belanja, distribusi dan pemanfaatan 

harta dan hakekatnya dititipkan Allah swt. kepada kita agar menjadi 

modal untuk kepentingan akhirat. Karena itu, Allah swt. memotivasi 

kita dengan harta yang diperoleh diinfakkan, dibelanjakan di jalan-

Nya setelah dikeluarkan kewajiban nafkah yang ada di dalamnya 

seperti zakat, infaq, sedekah, wasiat, hibah dan sebagainya. 

Sebagai muslim yang taat kepada agamanya, dalam 

pengelolaan keuangan keluarga, seyogyanya kita Menyusun rencana 

belanja bulanan yang matang. Penting bagi kita untuk 

membelanjakan uang sesuai dengan rencana yang telah disusun, 

karena pemborosan keuangan cenderung terjadi ketika 

menggunakan uang untuk mengikuti keinginan, padahal keinginan 

belum tentu menjadi kebutuhan. Misalnya, setiap hari kita hanya 

perlu satu piring, jangan karena di bulan Ramadhan, kita membeli 

dua piring, beli takjil dan minuman yang banyak, sehingga mubazir. 

Sewajarnya, kita berbelanja sesuai kebutuhan, terlebih di era 

pandemic saat ini, kondisi bertahan, bukan panic buying, tetapi kita 

harus lebih bijak dalam berbelanja. Kita butuh apa, kebutuhan 

pokok, ya sudah itu saja kita belanjakan. 

Dalam berbelanja kita perlu memperhatikan konsumsi 

barang agar tidak berlebihan terutama saat hari besar keagamaan 

nasional karena dapat menyebabkan inflasi. Secara pengertian, 

inflasi yaitu kenaikan tingkat harga secara umum dan terus menerus 

dalam jangka waktu tertentu atau suatu keadaan dimana nilai uang 

mengalami penurunan. Penyebab inflasi karena adanya 
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ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan sehingga harga 

barang cenderung akan naik atau terjadi inflasi. Pentingnya 

konsumsi secara bijak agar harga barang atau inflasi menjadi lebih 

terkendali sehingga daya beli masyarakat tidak menurun. 

Apa yang dibelanjakan harus sesuai kemampuan, tidak 

berlebihan, kita berbelanja sesuai kebutuhan, karena kebutuhan kita 

tidak hanya hari ini, tapi juga hari esok untuk anak cucu kita. Allah 

swt berfirman dalam QS. Alfurqan/25:67, 

 َوالَِّذْيَن ِاَذا َاْنَفُقْوا َلْم ُيْسِرُفْوا َوَلْم َيْقُتُروْا َوَكاَن َبْيَن ٰذِلَك َقَواًما 
Terjemahnya : 

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-

orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, 

dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. 
 

Selain itu, Allah swt juga berfirman di ayat lain yang 

menjelaskan larangan berlebihan, firman Allah swt dalam                          

QS. Al-Isra/17:26-27. 
 

َوَآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَِّبيِل َوَلا ُتَبذَّْر َتْبِذيًرا. ِإنَّ اْلُمَبذَِّريَن  
  َكاُنوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلَربَِّه َكُفوًرا

Terjemahnya : 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, 

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah 

kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara 

syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. 
 

Hadirin Jamaah Rahimakumullah 

Mari  syukuri nikmat umur yang telah Allah swt. 

anugerahkan, sehingga dapat menghirup udara segar saat ini dengan 

melakukan muhasabah nafs, khususnya dalam pengelolaan 

keuangan kita lebih arif, lebih bijak dalam mengelola keuangan 

keluarga, agar kehidupan ekonomi keluarga seimbang dan berkah. 
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Semoga Allah swt. mudahkan kita dalam melakukan upaya 

meningkatkan kualitas diri dan semoga hidup ini lebih baik pada 

masa mendatang, amine yarabbal alamien.  

ك قواما َوَكاَن َبْيَن ذَِٰل ٓ  َوَلْم َيْقُتُروا ٓ  َلْم ُيْسِرُفوا ٓ  َأنَفُقوا  ٰٓٓ ِإَذا لَِّذيَنٱَو  
َارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت والذِّكِر  

 ليُم. احَلكيِم, َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو السَّميُع العَ 
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Oleh: Assoc. Prof. Dr.H.Abd Rahim Razaq, M.Pd. 
 

 السالم عليكم ورمحة اَّلل وبراكته 
احلمد َّلل حنمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ باَّلل من رشور أنفسنا    

 .ومن سيئات أعمانلا  من يهده اَّلل فال مضل هل  ومن يضلل فال هادي هل 
رشيك هل  وَل نعبد إَل إياه  وإيله أنبنا  وعليه أشهد أن َل إهل إَل اَّلل وحده َل 

وأشهد أن سيدنا وموَلنا وحبيبَنا وقدوتَنا حممًدا صلعم  انليبَّ اذلي    .تولكنا 
من يطع اَّلل ورسوهل فقد  .أرسله اَّلل باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة 

 .رشد  ومن يعصهما فإنه َل يرضُّ إَل نفسه  وَل يرضُّ اَّلَل شيئا 
اللهم صل وسلم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وأصحابه اذلين اهتدوا   

أصحايب اكنلجوم  إذا  "بهديه  وحث علينا باۡلقتداء لهم بقوهل صلعم 
واتلابعني وتابع اتلابعني ومن تبعهم    (أو كما قال  ")اقتديتموهم اهتديتم 
 .بإحسان إىل يوم ادلين 

فيا أيها انلاس  اتقوا اَّلل حق تقاته  وَل تموتن إَل وأنتم  .أما بعد  
أعوذ   .فقد قال اَّلل تعاىل يف القرآن الكريم وهو أصدق القائلني  .مسلمون 

وتلكن منكم أمة   .بسم اَّلل الرمحن الرحيم  .باَّلل من الشيطان الرجيم 
وئلك هم  يدعون إىل اخلري ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر  وأ



72 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

أدع إىل سبيل ربك باحلكمة والموعظة احلسنة  وجادلهم بالَّت  .المفلحون
يه أحسن  إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله  وهو أعلم بالمهتدين  

صدق اَّلل العظيم   . (37 :المدثر)لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر (125انلحل )
 .وبلغ رسوهل الكريم  وحنن ىلع ذلك من الشاهدين 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

     Marilah kita menyatakan puji syukur kehadirat Allah swt. 

atas limpahan nikmat iman, kesehatan serta kemauan sehingga kita 

dapat melaksanakan pengabdian kita kepada Nya, semoga seluruh 

aktivitas kita mejadi ibadah kepada Nya, Amin. Ya Allah 

limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw.. 

beserta keluarga, sahabat, sebagaimana Engkau telah limpahkan 

karunia dan berkah kepada Nabiyullah Iibrahim as.  serta seluruh 

keluarga beiau. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah. 

             Pembentukan keluarga melalui pernikahan melahirkan 

ikatan cinta suci antara insan manusia untuk hidup bersama, yang 

dilandasi semata-mata karena niat ibadah kepada Allah swt untuk 

membangun dan membina rumah tangga bahagia. 

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah di dalam Al-Qur’an: 

 َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِاْنَس ِالَّا ِلَيْعُبُدْونِ 
Terjemahnya: 

“Dan Aku tidak menciptakan Jin dan manusia melainkan supaya 

mereka mengabdi kepada Ku”.   (QS. Aldzariyat: 56) 
 

Alauran juga menyebut istilah pernikahan ini dengan 

mitsaqan ghalidzan yang bermakna “perjanjian yang kokoh, kuat, 

lagi berat. Perjanjian ini diisyaratkan dengan adanya perjanjian 

antara Allah swt dan Rasulullah Muhammad saw. Oleh karenanya 

hendaknya perjanjian ini diucapkan dengan serius, bersungguh- 
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sungguh tidak main-main bahkan “hanya dilakukan sekali untuk 

selamanya” sepanjang kehidupan manusia dalam hidupnya di dunia. 

Pernikahan adalah ibadah terpanjang, karena itu orang yang 

sudah berketetapan hati untuk menikah, dituntut untuk menjaga  

kelanggengan ikatan pernikahan mereka, begitu pula keutuhan  

rumah tangga yang  dibina. 

 

Ma’asyral Muslimin Rahimakumullah 

Islam menaruh perhatian besar pada institusi keluarga. 

Hukum keluarga dijelaskan begitu detail dan rinci, dimulai dari 

memilih  pasangan hidup, siapa yang boleh dan tidak boleh  dinikahi, 

tata cara dalam perkawinan , etka hubungan  suami isteri, 

menyambut kelahiran  sang buah hati, pendidikan anak dan keluarga, 

kematian, bahkan sampai dengan pembagian harta warisan semua 

lengkap aturannya. 

Secara eksplisit Nabi menyatakan bahwa agama dan akhlak 

seorang merupakan prioritas serta pertimbangan utama dalam 

menetapkan pasangan hidup. Beliau bersabda 

“Janganlalah kamu menikahi wanita/ pria karena kecantikanya atau 

kegantengannya itulah yang banyak menjerumuskan mereka. 

Janganlah kamu menikahi Wanita atau pria karena semata-mata 

hartanya. Mungkin sekali hartanya nya itulah yang menjadikan 

mereka jahat, tetapi menikahlah dengan wanita/ pria karena agama 

mereka. Sesungguhnya seseorang Wanita atau pria yang buruk 

roman mukanya lagi hitam kulitnya tetapi dia berakhlak baik (baik 

agamanya) maka itulah justru yang lebih baik (HR.Ibnu Majah) 

 

Ma’asyiral Muslim Rahimakumullah 

Dalam perjalanan panjang kehidupan keluarga dalam Islam 

memberikan tiga perkara pokok yang selalu harus diperhatikan: 

Pertama, mawaddah: yang berarti kelapangan dada dan 

kekosongan jiwa dari kehendak jahat. Mawaddah juga bermakna 

cinta plus. Bahwa kita menerima segala kekurangan yang ada pada 
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pasangan dan meyakini bahwa bahwa pasangannya terbaik pilihan 

Allah swt. 

Kedua rahmah: yang berarti saling simpati, menghormati dan 

menghargai antara antara satu dngan lainnya. Ungkapan itu harus 

“dibiasakan” dan seringkali ditunjukkan dalam dalam ucapan. Sikap 

kasih dalam rahmah dilandasi spiritualitas, yaitu kemampuan 

menorehkan kebermaknaan dalam kehidupan berkeluarga. Ketiga, 

adalah Sakinah. Ternyata Islam belum merasa cukup Ketika 

memberi bekal dengan untaian mawaddah dan rahmah saja. Al-

Qur’an juga perlu menambah dengan kata kunci pokok yang sangat 

penting yaitu Sakinah. Dirasa kurang pemupukan sifat mawaddah 

dan rahmah kalau tidak didukung kebutuhan dan kesadaran yang 

mendalam. Itulah sebabnya maka Islam mensyaratkan kedamaian, 

ketenteraman, keharmonisan, kekompakan, kebahagiaan, keadilan, 

kejujuran dan keterbukaan yang diinspirasikan  berlandaskan  

spritualitasa asas ke-Tuhanan. 

Semoga dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita 

senantiasa dalam kasih sayang dan lindungan Allah swt. 

 adalah  kunci ketengan dan kebahagian dalam berumah مّودة ورحمة 

tangga.      

بَارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت 
 . َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو السَّميُع الَعليُموالذِّكِر احَلكيِم, 
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Oleh: Prof. Dr. H.Abd. Rahman Getteng 

 

 السالم عليكم ورمحة اَّلل وبراكته 
احلمد َّلل حنمده ونستعينه ونستغفره  ونعوذ باَّلل من رشور أنفسنا    

 .ومن يضلل فال هادي هل ومن سيئات أعمانلا  من يهده اَّلل فال مضل هل  
أشهد أن َل إهل إَل اَّلل وحده َل رشيك هل  وَل نعبد إَل إياه  وإيله أنبنا  وعليه 

وأشهد أن سيدنا وموَلنا وحبيبَنا وقدوتَنا حممًدا صلعم  انليبَّ اذلي    .تولكنا 
من يطع اَّلل ورسوهل فقد  .أرسله اَّلل باحلق بشريا ونذيرا بني يدي الساعة 

 .ن يعصهما فإنه َل يرضُّ إَل نفسه  وَل يرضُّ اَّلَل شيئا رشد  وم
اللهم صل وسلم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل وأصحابه اذلين اهتدوا   

أصحايب اكنلجوم  إذا  "بهديه  وحث علينا باۡلقتداء لهم بقوهل صلعم 
واتلابعني وتابع اتلابعني ومن تبعهم    (أو كما قال  ")اقتديتموهم اهتديتم 

 .ن إىل يوم ادلين بإحسا
فيا أيها انلاس  اتقوا اَّلل حق تقاته  وَل تموتن إَل وأنتم  .أما بعد  
أعوذ   .فقد قال اَّلل تعاىل يف القرآن الكريم وهو أصدق القائلني  .مسلمون 

وتلكن منكم أمة   .بسم اَّلل الرمحن الرحيم  .باَّلل من الشيطان الرجيم 
ينهون عن المنكر  وأوئلك هم  يدعون إىل اخلري ويأمرون بالمعروف و
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أدع إىل سبيل ربك باحلكمة والموعظة احلسنة   . (104آل عمران )المفلحون 
وجادلهم بالَّت يه أحسن  إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله  وهو أعلم 

صدق اَّلل   . (37 :المدثر)لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر (125انلحل )بالمهتدين 
 .وحنن ىلع ذلك من الشاهدين   العظيم  وبلغ رسوهل الكريم 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

      Marilah kita bersama-sama menyatakan puji syukur kepada 

Allah swt. atas curahan nikmat keimanan, kesehatan serta kemauan 

sehinga kita dapat melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita 

kepada Nya, Semoga kita semua selalu dalam petunjuknya, Amin. 

      Kehidupan kita di dunia ini merupakan satu fase dari berbagai 

fase kehidupan yang kita lalui  hingga kita bertemu dengan sang 

pencipta yakni Allah swt. telah menentukan bahwa kehidupan dunia 

merupakann tempat berinvestasi sebagai bekal kehidupan akhirat 

atau sebagai tempat menanam yang akan kita panen di hari akhirat 

nanti. “Aldunya mazra’atul al-Akhirat”. “Dunia adalah ladang 

akhirat”. 

      Memaknai dunia sebagai tempat menanam berarti kita harus 

melakukan suatu Tindakan berupa amalan baik yang sesuai dengan 

perintah Allah swt. dan Rasul -Nya. Amal pada prinsipnya tidak 

hanya terbatas pada masalah ‘ibadah mahdhah saja namun juga 

termasuk di dalamnya ‘ibadah ‘am. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

      Melakukan suatu amal harus di dasari dengan ilmu, beramal 

tanpa ilmu seperti orang yang mendirikan bangunan di tengah 

malam dan menghancurkannya di siang hari, atau dalam 

perumpamaan yang lain orang beramal tanpa ilmu pengetahuan 

sebagaimana seorang yang berjalan bukan di jalan yang benar, tidak 

mendekatkan pada tujuan melainkan menjauh dari Allah swt. Allah 

swt. berfirman: 
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  َكاَن  ِ َكٓ  ُاولٰٰۤى  ُكل    َواْلُفَؤاَد  َواْلَبَصَر  السَّْمَع  ِانَّ ٓۗ   ِعْلٌمَوَلا َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبه  
ـ  َعْنهُ   ِ ْوًلا ٓ  َمْس

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. 

Karena pendengaran, penglihatan dan hati Nurani semua itu akan 

diminta pertanggungan jawabannya. Dan janganlah kamu Mengikuti 

apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya”,                 

(QS. Alisra’: 36) 

 

          Menurut M.Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, Allah 

memerintahkan kepada manusia agar melakukan suatu yang telah 

Allah perintahkan dan hindari apa yang tidak sejalan dengan 

perintah Nya dan jangan ikuti apa-apa yang tiada bagimu 

pengetahuan tentangnya, jangan berucap apa yang enkau tidak 

ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidak tahu dan 

jangan mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Hal ini 

menunjukkan bahwa Allah memerintahkan manusia agar melakukan 

suatu amalan harus dengan berdasarkan ilmu yang didapat melalui 

penglihatan, pendengaran serta hati. Suatu amalan tidak bisa 

dilakukan  jika tidak ada ilmunya. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Akhir-akhir ini sering kita lihat bagaimana banyak orang 

yang tanpa memiliki ilmu namun menanggapi berbagai persoalan 

yang bukan bidangnya, sehingga bukan memberikan kemaslahatan 

namun menyebabkan kerancuan dan kekacauan. Fenomena tersebut 

menunjukkan betapa pentingnya seseorang beramal dan berbut harus 

memiliki ilmu. Lalubagaimana jika manusia beramal tanpa ada ilmu, 

hasilnya adalah berakibat pada kerusakan dan ketertolakan amalan 

tersebut, sebagai mana dalam hadis disebutkan : 

  من عمل عمَل ليس عليه أمرنا فهو رد 



78 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

Artinya: 

Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami maka amalan tersebut 

tertolak” (HR. Muslim). 

 

              Menurut hadis tersebut sangat jelas bahwa semua amalan 

yang dilakukan tanpa berdasar ilmu maka akan tertolak, dan menjadi 

sia-sia. Yang tidak berujung. Dengan demikian jelas bagi kita bahwa 

dalam melakukan aktivitas amalan apa saja harus berdasarkan ilmu 

atau atau dalam istilah amal ilmiah, karena segala amal kita akan 

ditanykan, diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah swt. 
 

أراد اْلخرة فعليه بالعلم ومن أراد  من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن 

 هما فعليه بالعلم
 

بَارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت  
 والذِّكِر احَلكيِم, َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو السَّميُع الَعليُم. 
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Oleh: Prof. Dr. H.Abd. Rahman Getteng 
 

على   احلمد هلل الذي أمرنا باملعاونة على الرب والتقوى وهنانا عن التعاون
اإلمث والعدوان. أشهد أن ال إله اال اهلل وحده الشريك له وأشهد أن 
علي   سلم  و  أللهم صل  األمني.  الوعد  ورسوله صادق  عبده  حممدا 
سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد 
فيا عباد اهلل او صيكم وإياي بتقوي اهلل فقد فاز املتقون . مث استمعوا  

: الكرمي  قوله عز وجل ىف كتلبه  َوَرُسوَلُه   إىل  اللََّه  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ 
َوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن    .َرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا ُمِهيًنا  َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّْنَيا َواْلَآِخ

 اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا 
 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

       Kehidupan manusia di dunia dan di akhirat diharapkan berjalan 

sesuai petunjuk Allah swt. maka perlu dpahami tiga unsur yang 

diajarkan oleh Islam yaitu iman, ilmu dan amal.  Harmoni di antara 

iman,ilmu dan amal merupakan hal terpening dalam ajaran Islam 

agar manusia benar-benar dipastikan  untuk sukses  hidupnya di 

dunia dan di akhirat.   
Pertama: Persoalan iman merupakan ajaran fundamental 

yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua asapek kehidupan 

disandarkan  kepadanya. Sesuai firman Allah swt.: 
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رَُسوهِلِۦ    َٰ ىلَعَ َل  نَزَّ ِي  ٱذلَّ َوٱلِۡكَتَِٰب  َورَُسوهِلِۦ   ِ بِٱَّللَّ َءامِنُواْ  َءاَمنُٓواْ  ِيَن  ٱذلَّ َها  يُّ
َ
َٰٰٰٓأ

َٰٓئَِكتِهِۦ َوُكتُبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱيۡلَۡوِم   ِ َوَملَ ْۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِٱَّللَّ نَزَل مِن َقبُۡل
َ
ِٓي أ َوٱلِۡكَتَِٰب ٱذلَّ

 ١٣٦ َضلَّ َضَلَٰاَلا بَعِيًدا  ٱٓأۡلِخرِ َفَقدۡ 

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah 

dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-

Nya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. BarangSiapa yang 

kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab- Nya, rasul-

rasul Nya dan hari kemudian maka sesungguhnya orang-orang itu 

telah sesat Sejauh-jauhnya”.  (Q.S. Annisa : 136) 
 

         Keimanan merupakan aspek fundamental yang menjadi 

pedoman dalam menata kehidupan ini. Artinya tampa keimanan 

tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menentu dan 

tidak bermakna apapun bagi dirinya dan bagi orang lain. Dengan 

iman inilah setiap aktivitas manusia akan memiliki nilai ibadah di 

hadapan Allah swt. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah. 

Kedua: persoalan ilmu mrupakan keharusan untuk dimiliki 

orang beriman dalam Islam Sebagaimana tertuang dalam firman 

Allah swt: 

فَٱفَۡسُحواْ  ﴿  يِف ٱلَۡمَجَٰلِِس  ُحواْ  لَُكۡم َتَفسَّ قِيَل  إِذَا  َءاَمنُٓواْ  ِيَن  َها ٱذلَّ يُّ
َ
َٰٓأ ُ  يَ َيۡفَسِح ٱَّللَّ

وتُواْ ٱلۡعِلَۡم 
ُ
ِيَن أ ِيَن َءاَمنُواْ مِنُكۡم َوٱذلَّ ُ ٱذلَّ واْ يَۡرفَِع ٱَّللَّ واْ فَٱنُُشُ لَُكۡمۖۡ ِإَوذَا قِيَل ٱنُُشُ

ُ بَِما َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ    ١١َدَرَجَٰٖتٖۚ َوٱَّللَّ

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila dIkatakan kepadamu, 

“berlapang-lapanglah Dalam majelis” maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu, Dan apabila dikatakan 
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“Berdirilah kamu” maka berdirilah niscaya Allah swt. akan 

meninggikan orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah swt. 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Alujadilah:  11). 
         

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang beriman 

dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah swt. Hal mana 

bermakna bahwa kualitas keimanan seseorang akan akan semakin 

tinggi manakala orang yang memiliki keimanan tersebut memiliki 

kapasitas keilmuan yang berkualitas pula. Jadi integrasi antara aspek 

wahyu dan akal merupakan suatu bentuk tanda keagungan Allah swt. 

dalam memuliakan seseorang manusia. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Ketiga: mengenai aspek amal adalah sebagai wujud 

implementasi dari keimanan dan keilmuan. Agar amal atau aktivitas 

yangdilakkan juga memiliki kualitas yang tinggi pula, Allah swt. 

berfirman: 

نَسََٰن لَِِف ُخۡۡسٍ     ١َوٱلَۡعۡۡصِ    لَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ    ٢إِنَّ ٱۡۡلِ َٰ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ إَِلَّ ٱذلَّ
ِۡبِ   ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ  ٣بِٱحۡلَق 

Terjemahnya : 

“Demi masa, Sesunggunya manusia itu benr-benar dalam kerugian. 

Kecuali orang- orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan 

saling nasihat menasihati supaya mentaati Kebenaran dn saling 

menasihati supaya menetapi kebenaran”. (QS.Alashr:1-3) 
 

          Sebagai akumulasi dari harmoni iman, ilmu dan amal adalah 

terletak pada kualitas amalnya yang sebelumnya harus didahului 

pula dengan kualitas keimanan dan kualitas  keilmuan yang harus  

dimiliki oleh umat Islam. 

        Sebagai kesimpulan, bahwa harmoni iman, ilmu dan amal 

merupakan suatu yang bersifat integratif dalam rangka mengabdi 

kepada Allah swt, agar tujuan utama dari ibadah adalah 
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mendapatkan kebaikan dari Allah swt. di di dunia dan di akhirat. 

Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar maka harus bisa 

mengharmonisasikan antara iman, ilmu dan amal karena ketiganya 

merupakan tiga serangkai yang dapat meningkatkan kualitas ibadah 

seseorang kepada Allah swt. Jika seseorang menginginkan balasan 

kebaikan di dunia dan di akhirat maka harus benar-benar dalam 

beriman memiliki kapasitas keilmuan dan mengamalkan dengan 

benar dan tepat akan mendapatkan keridhan Allah swt. 

ِۡبِ  ِ َوتََواَصۡواْ بِٱلصَّ لَِحَِٰت َوتََواَصۡواْ بِٱحۡلَق  َٰ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ  ٱذلَّ
بَارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت والذِّكِر 

 احَلكيِم, َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو السَّميُع الَعليُم. 
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Oleh: Prof. Dr. H. Abd. Rahim Yunus. MA. 
 

َأْعَماِلَنا اْلَحْمَد ِللَِّه َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعْيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعْوُذ ِباهلل  ِمْن ُشُرْوِر َأْنُفس َنا َوَسّيَئاِت  ُُِإنََّ 
َمْن َيْهِدِه اهلل  َفاَل ُمِضل  َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه َأْشَهُد َأْن الَ ِإلَه ِإال  اهلل  َوَأْشَهُد َأن   

َاللُهّم َصل  َوَسل ْم َعلى سّيدنا ُمَحّمٍد َوَعلى آِلِه ِوَأْصَحاِبِه َوَمْن  .  ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلهُ 
َيْوِم الّدْينَتِبَعهُ  ِإَلى  ِإال    .ْم ِبِإْحَساٍن  َتُمْوُتّن  ُتَقاِتِه َواَل  آَمُنْوا اّتُقوا اهلَل َحقّ  َياَأّيَها ال َذْيَن 

ُمْسِلُمْونَ  الشَّْيَطاِن   .َوَأْنُتْم  ِمنَ  ِباهلل   َأُعْوُذ  ْالَكِرْيِم  ْالُقْرَأِن  ِفى  َوَتَعاَلى  ُسْبَحاَنُه  اهلل   َقاَل 
الرحيم.  الرَِّجْيِم.   الرمحن  اْلَحَسَنِة بسم اهلل  َواْلَمْوِعَظِة  ِباْلِحْكَمِة  َسِبْيِل َربِّكَ  ِاٰلى  ُاْدُع 

َاْحَسنُ  ِهَي  ِبالَِّتْي  َسِبْيِلهِ   ٓۗ َوَجاِدْلُهْم  َعْن  َضلَّ  ِبَمْن  َاْعَلُم  ُهَو  َربََّك  َاْعَلُم    ِانَّ  َوُهَو 
  ِباْلُمْهَتِدْينَ 

Hadirin Sidang Jamaah Jumat yang Dirahmati Allah swt.   

Pemahaman yang pertama Islam dipahami sebagai jalan 

keselamatan maka ini berkaitan erat dengan keyakinan teologis 

seorang muslim bahwa Islam merupakan jalan keselamatan baginya 

dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat. Pemahaman Islam 

sebagai jalan keselamatan meniscayakan seorang muslim untuk 

menjadikan Islam sebagai jalur utama dalam kehidupannya dengan 

menggunakan Al-Qur’an dan hadits sebagai pedomannya. 

Keberadaan Islam sebagai ajaran agama yang telah disempurnakan 

Allah swt., menjadi suatu stimulus bagi seorang muslim untuk 

senantiasa ber-Islam sesuai dengan tuntunan Allah swt. dalam Al-
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Qur’an serta teladan Rasulullah saw. dalam hadits sebagai dua 

magnum opus ajaran Islam. Kesempurnaan Islam tersebut 

tergambar dalam QS. almaidah Ayat 3 yang berbunyi: 

  ٓۗ َاْلَيْوَم َاْكَمْلُت َلُكْم ِدْيَنُكْم َوَاْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتْي َوَرِضْيُت َلُكُم اْلِاْسَلاَم ِدْيًنا

Terjmahnya : 

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan 

telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai 

Islam itu jadi agama bagimu.  
 

 Komitmen primordial-teologis seorang muslim untuk ber-

Islam sebagai jalan keselamatan baginya dalam kehidupan dunia 

dan akhirat tergambar dari apa yang sering dibaca oleh seorang 

muslim dalam momen-momen tertentu yang dalam hal ini adalah: 

  اًلوْ سُ َرَنِبيًّا َو ٍدمَّ َحمُ ِبا، َوًنيْ ِد ِمالَ إسْ الْ ِبا، َوبًّ َر اهلل ِب تُ يْ ِضَر

Artimya: 

Aku ridha Allah swt. sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, 

serta Muhammad Saw.. sebagai nabi dan rasulku.  
 

Hadirin Sidang Jamaah Jumat yang Dirahmati Allah swt. 

Dalam pemahaman yang kedua dimana Islam dipahami 

sebagai kulminator keselamatan, seorang muslim harus menjadikan 

Islam sebagai wadah baginya dalam membawa keselamatan dalam 

lingkup kosmos, baik mikrokosmos ataupun makrokosmos. Seorang 

muslim dengan keyakinan teologisnya untuk ber-Islam secara 

kaffah tidak hanya berimplikasi bagi keselamatan dirinya dalam 

menjalani kehidupan dunia dan akhirat seperti pada pemahaman 

yang pertama dimana Islam dipahami sebagai jalan keselamatan 

tapi Islam dan diyakininya harus mampu membentuk pribadinya 

sebagai pribadi yang peduli dalam melahirkan keselamatan bagi 

seluruh umat manusia, bagi seluruh makhluk hidup, atau bahkan 

bagi seluruh wujud benda yang ada di lingkup semesta. Pesan 

keselamatan yang dibawa Islam sebagai rahmat bagi semesta 

imanen dalam keberadaan Rasulullah saw. sebagai pembawa risalah 
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Islam di tengah-tengah kehidupan umat manusia tepatnya pada            

QS. alanbiya Ayat 107: 

 َوَما َاْرَسْلٰنَك ِالَّا َرْحَمًة لِّْلٰعَلِمْينَ 

Terjemanhya : 

Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam.  
 

 Dalam mengembangkan risalah Islam pada masa-masa awal, 

Rasulullah saw. telah memberikan teladan yang sangat baik dalam 

membumikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Hal ini telah 

ditunjukkan Rasulullah saw. ketika beliau memberikan ampunan 

pada sosok Suraqah bin Malik yang ingin membunuh beliau dalam 

peristiwa hijrah ke Madinah (Yastrib). Ketika kaki kuda Suraqah 

bin Malik sudah terperosok ke tanah atas izin Allah swt., maka pada 

saat itu, Rasulullah saw. justru mendekat dan membantu Suraqah 

bin Malik dan kudanya yang terperosok.  

Hal sama juga terlihat ketika beliau sebagai pribadi yang 

teraniaya oleh kaumnya sendiri bahkan sampai terusir dari kampung 

halamannya dengan hijrah ke Madinah (Yastrib) demi menyebarkan 

syiar Islam.  Seiring dengan perjalanan waktu, ketika kekuatan 

umat Islam sudah besar dan mampu melakukan penaklukan atas 

kota suci Mekkah maka pada saat itu Rasulullah Saw.. tidak 

melakukan tindakan kekerasan bagi mereka yang telah membuatnya 

terusir dari kampung halaman tapi justru beliau berupaya 

merangkul mereka untuk hidup berdampingan, baik mereka mau 

masuk Islam atau tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah saw. 

tersebut merupakan gambaran dari pembumian Islam sebagai 

rahmat bagi semesta.  

 

Hadirin Sidang Jamaah Jumat yang Dirahmati Allah swt 

Hal yang menarik untuk dicermati kemudian adalah ketika 

pijakan teologis normatif Islam sebagai rahmat bagi semesta sangat 

jelas lalu kenapa selama ini persoalan agama seringkali menjadi 
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penyebab terjadinya bentrok di antara umat manusia yang mengaku 

ber-Islam. Hal ini bisa dilihat dari adanya sekelompok umat Islam 

yang secara internal menyerang kelompok umat Islam yang lain 

hanya karena perbedaan pemahaman atas Al-Qur’an dan hadis yang 

menjadi magnum opus dari Islam itu sendiri. Bukankah Al-Qur’an 

dan hadits yang menjadi pijakan kita dalam bersikap dan bertindak 

adalah sama? Hal yang sama juga dapat dilihat dari adanya saling 

serang antara umat beragama secara eksternal karena adanya sikap 

agresivitas dalam beragama. Bukankah masing-masing agama 

memiliki pertemuan pemahaman atas urgensi nilai universal seperti 

kemanusiaan, kedamaian, keadilan, kasih sayang, dan yang lainnya. 

Ketika semua hal ini terjadi, maka keberadaan agama sebagai 

sebuah kulminator keselamatan akan kontra poroduktif dari tujuan 

awalnya. Agama yang seharusnya digunakan untuk menghadirkan 

keselamatan dalam kehidupan umat manusia justru melahirkan 

konflik beragama yang tidak berkesudahan.  

 

Hadirin Sidang Jamaah Jumat yang Dirahmati Allah swt 

Dalam upaya membumikan Islam sebagai rahmat bagi 

semesta, halaqah ukhuwah perlu dikembangkan dalam berbagai 

dimesninya. Hasyim Muzadi mengemukakan bahwa dalam 

memahami pluralitas keberagamaan, baik secara internal ataupun 

eksternal, dalam membumikan Islam sebagai rahmat bagi semesta, 

ada tiga macam ukhuwah yang harus dipahami dan diterapkan 

secara proporsional yang dalam hal ini adalah, 1) ukhuwah 

islamiyah, 2) ukhuwah wathaniyah, 3) serta ukhuwah basyariah. 

Ukhuwah islamiyah merupakan ukhuwah yang dibangun atas 

persamaan akidah Islam yang meyakini bahwa Allah swt. 

merupakan Tuhan yang Maha Esa dan Rasulullah Saw.. sebagai 

rasul-Nya. Gambaran tentang ukhuwah islamiyah sebagai perekat 

umat Islam dalam membumikan Islam sebagai rahmat bagi semesta 

tergambar dalam hadits: 
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ْنِزَلِة الرَّْأِس ِمَن اْلَجَسِد، َيْأَلُم اْلُمْؤِمُن ِلَأْهِل اْلِإمَياِن، ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِمْن َأْهِل اْلِإمَياِن ِبَم
  ِسرأْ الَّ  يْ َكَما َيْأَلُم اْلَجَسُد ِلَما ِف

Artinya: 

Sesungguhnya orang mukmin dari kalangan ahli iman bila 

dimisalkan sama kedudukannya dengan kepala dari suatu tubuh; 

orang mukmin akan merasa sakit karena derita yang dialami oleh 

ahli iman, sebagaimana tubuh merasa sakit karena derita yang 

dialami oleh kepala.  
 

Ketika pemahaman atas ukhuwah islamiyah tersebut 

mewarnai keyakinan teologis setiap muslim maka hal tersebut akan 

sangat membantu mewujudkan Islam sebagai agama yang mempu 

menyatukan umatnya dalam bingkai nilai-nilai tauhid yang 

diwarnai dengan nilai universal seperti kemanusiaan, kedamaian, 

keadilan, kasih sayang, dan yang lainnya. Perbedaan corak teologis 

ber-Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang madzhab, 

tarekat, atau bahkan ormas sekalipun bukan menjadi penghalang 

untuk ber-fastabiqul khairat satu sama lain dalam membumikan 

Islam sebagai rahmat bagi semesta.  

Hal yang sama ketika seorang muslim ingin memahami 

bagaimana membumikan  membumikan Islam sebagai rahmat bagi 

semesta dalam lokus ukhuwah wathaniyah maka keberadaan kita 

sebagai warga negara Indonesia yang memiliki falsafah kehidupan 

berbangsa dan bernegara seperti Pancasila dan UUD 1945 harus 

dijadikan sebagai pijakan normatif yuridis dalam menciptakan 

kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai sehingga sangat 

wajar ketika pemerintah melalui Kementerian Agama sebagai 

lokomotif kehidupan beragama dalam bingkai ke-Indonesiaan 

menawarkan konsep moderasi beragama dengan indikator berupa, 

1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti kekerasan, 4) serta 

akomodatif terhadap kebudayaan lokal.  
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Perbedaan agama sebagai bangsa Indonesia bukan 

penghalang dalam bekerjasama mengisi kemerdekaan Indonesia 

dengan pembangunan dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Dalam kaitannya dengan ukhuwah basyariah, sekat 

agama dalam bingkai ukhuwah islamiyah ataupun sekat negara 

dalam bingkai ukhuwah wathaniyah harus dikembangkan dalam 

relasi yang lebih luas yang dalam hal ini adalah sebagai umat 

manusia terlepas apapun agamanya, apapun bangsanya, maka kita 

semua harus saling menghargai satu sama lain, mewujudkan hak dan 

kehormatan masing-masing pihak secara adil, demi terwujudnya 

kehidupan dunia yang aman dan tentram.  

Halaqah ukhuwah merupakan suatu tradisi beragama yang 

perlu untuk terus dikembangkan dan ditradisikan dalam 

membumikan Islam sebagai rahmat bagi semesta. Halaqah 

ukhuwah tersebut dipandang cocok dalam mencari titik temu dari 

berbagai perbedaan dalam keberagamaan dengan cara-cara yang 

hikmah daripada sekedar berdebat yang saling menjatuhkan satu 

sama lain. Hal ini senada dengan apa yang diriwayatkan al-Baihaqi 

berkenaan dengan pesan Sulaiman As. kepada anaknya yaitu: 

  ِإيَّاَك َواْلِمَراَء، َفِإنَّ َنْفَعُه َقِليٌل، َوُهَو ُيِهيُج اْلَعَداَوَة َبْيَن اْلِإْخَواِنَيا ُبَنيَّ، 

Artinya: 

Wahai Anakku, tinggalkanlah mira’ (mendebat karena ragu dan 

menentang atau mendebat untuk menjatuhkan) itu, karena 

manfaatnya sedikit. Dan ia membangkitkan permusuhan di antara 

orang-orang yang bersaudara. 
 

Islam, pada dasarnya, tidak melarang berdebat selama debat 

tersebut dilaksanakan dengan cara yang baik, sebagaimana 

tergambar dalam QS. alnahl Ayat 125: 

ۡحَسُنْۚ إِنَّ َربََّك ُهَو ٱۡدُع إىَِلَٰ َسبِيِل َرب َِك بِٱحۡلِۡكَمةِ وَ 
َ
ٱلَۡموِۡعَظةِ ٱحۡلََسنَةِِۖ َوَجَِٰدلُۡهم بِٱلََِّّت يِهَ أ

ۡعلَُم بِٱلُۡمۡهتَِديَن  
َ
ۡعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِهِۦ وَُهَو أ

َ
 ١٢٥أ
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Terjemahnya:  

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara 

yang baik yang dalam hal ini dapat dipahami sebagai halaqah 

ukhuwah. Bahkan Islam sendiri telah memberikan konsep halaqah 

ukhuwah yang lebih progresif dan konstruktif dari sekedar berdebat 

dengan cara yang baik dalam membumikan Islam sebagai rahmat 

bagi semesta yang dalam hal ini adalah ajakan kepada Islam dengan 

hikmah.  
 

Hadirin Sidang Jamaah Jumat yang Dirahmati Allah swt 

Sebagai kesimpulan dari khutbah ini adalah perlunya kita 

senantiasa menghadirkan Islam yang akomodatif terhadap 

semangat Islam sebagai rahmat bagi semesta. Komitmen ber-Islam 

seorang muslim bukan hanya berkaitan dengan komitmen vertikal 

ubudiyah-nya kepada Allah swt. tapi juga berkaitan erat dengan 

komitmen horizontal muamalah-nya kepada sesama manusia.  

Semangat dalam membumikan Islam sebagai rahmat bagi 

semesta harus dibangun di atas kerangka ukhuwah islamiyah, 

ukhuwah wathaniyah, serta ukhuwah basyariah dengan 

mengintensifkan halaqah ukhuwah sebagai model dialektika 

beragama yang fokus pada upaya untuk mencari persamaan dalam 

bingkai nilai universal kemanusiaan, kedamaian, keadilan, kasih 

sayang, dan yang lainnya. Mudah-mudahan Allah swt. senantiasa 

memberikan hidayah-Nya bagi kita semua dalam membumikan 

Islam sebagai rahmat bagi semesta.  

 وكونواُعبادُهللاُإخواناُلعلكمُتفلجون

َأُقْوُل َقْوِلي َهَذا َواْسَتْغِفُر اهلَل ِلي َوَلُكْم َوِلَساِئِر امُلْسِلِمْيَن ِإنََُّه ُهَو الَسِمْيُع 
 الَعِلْيُم
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Oleh: Prof. Dr. H.Muh .Rusydi Khalid, MA. 

على   والتقوى وهنانا عن التعاوناحلمد هلل الذي أمرنا باملعاونة على الرب  
اإلمث والعدوان. أشهد أن ال إله اال اهلل وحده الشريك له وأشهد أن 
علي   سلم  و  أللهم صل  األمني.  الوعد  ورسوله صادق  عبده  حممدا 
سيدنا حممد املبعوث رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد 

قد فاز املتقون . مث استمعوا  فيا عباد اهلل او صيكم وإياي بتقوي اهلل ف
: الكرمي  قوله عز وجل ىف كتلبه  َوَرُسوَلُه   إىل  اللََّه  ُيْؤُذوَن  الَِّذيَن  ِإنَّ 

ُيْؤُذوَن   َعَذاًبا ُمِهيًنا  َوالَِّذيَن  الدُّْنَيا َواْلَآِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم  َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي 
 ا اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُبْهَتاًنا َوِإْثًما ُمِبيًن

 

“Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan 

Rasulnya,Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat. Dan 

menyediakan bagi mereka siksaan yang menghinakan  Dan orang-

orang yang menyakiti orang- orang mukmin dan mukminat tanpa 

kesalahan yang mereka perbuat,maka sesungguhnya mereka telah 

memikul kebohongan dan dosa yang besar ( QS. alahzab - 57-58). 

 

Ma’asyiral Muslimin yang diberkahi Allah  

Surat al-Ahzab 57 dan 59 menguraikan  meyakini Islam dan 

meredainya sebagai agama yang menuntun dalam kehidupan dunia, 

untuk menjaga nilai-nilai Islam dalam sikap dan perbuatan yang baik 

pada Allah dan Rasul-Nya, maupun dalam bermuamalah kepada 
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sesama manusia. Yang pertama dilarang menyekutukan Allah, dan 

yang kedua jangan mendurhakai Rasulnya Muhammad saw. Allah 

swt. tak mungkin berkurang kekuasaan dan keagungannya sekalipun 

seluruh umat manusia kufur kepada-Nya.  

Mendurkakai Allah swt. maksudnya adalah tidak percaya 

akan kemahaesaan-Nya, menganggapnya punya sekutu, beranak, 

tidak berlaku adil, suka berbuat zalim dan semua tuduhan yang 

bertentangan dengan kemahasucian dan kemahakuasaan-Nya. Juga 

melecehkan firman-Nya yang termaktub dalam kitab Al-Qur’an. 

Seperti berani mengubah yang diharamkanya menjadi halal.  

Masa kini ada yang berani melegalkan perzinaan, 

pelanggaran seksual, homoseksual, lesbian, perkawinan dengan 

orang kafir musyrik dengan alasan kebebasan dan hak asasi setiap 

manusia menentukan jalan hidupnya apakah melalui perkawinan 

yang sah atau melalui kumpul kebo, suka sama suka.Ada diantara 

kita yang mengadopsi hukum barat/Belanda yang menjajah kita 

sekian abad.dalam masalah zina ini.  

Perzinaan pemaksaan/pemerkosaan untuk berhubungan 

seksual dari seseorang kepada orang lain, lelaki atau perempuan. 

Unsur pemaksaan pada seorang wanita oleh seorang pria atau 

sebaliknya itulah yang disebut zina yang dapat diberi sanksi 

hukuman.  

Melakukan hubungan badan itu adalah seorang lelaki dewasa 

dan perempuan dewasa maka itu kata mereka tidak mengapa kalau 

dilakukan atas dasar persetujuan suka sama suka. Sedang menyakiti 

Nabi saw. adalah menginjak-nginjak ajarannya yang benar, dan 

menyipati Nabi saw. dengan ungkapan yang tidak benar seperti 

menyebutnya Nabi palsu, orang gila, para normal, penyair, 

pendongeng kisah nenek moyang, pengikut jin, membuat karikatur 

penghinaan terhadap Nabi sebagai penyebar terorisme dan ungkapan 

negatif lainnya. Allah swt. mengutuk mereka di dunia dan akhirat 

dan menyiapkan siksaan yang menghinakan mereka. 

Sikap yang ketiga pada surah alhzab 57 ditegaskan 

semestinya manusia dan khususnya umat Islam bertingkah laku 
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kepada sesama muslim dan muslimah. Allah menegaskan menyakiti, 

menganiaya muslim dan muslimah yang tidak melakukan kesalahan 

adalah perbuatan dusta dan dosa yang nyata. 

Rasulullah saw. menanamkan nilai Islam pada umatnya  

melalui sabdanya : 

عن أىب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال :من محل  
 لسالح فليس منا ومن غشنا فليس منا )رواه مسلم( علينا ا

Artimya: 

Barangsiapa yang menyerang kami dengan senjata, bukanlah dari 

golongan kita (umat Islam), Barangsiapa yang mengelabui, menipu 

kami, bukan dari golongan kita (Islam), Hadis Riwayat Muslim. 
 

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan banyak perbuatan 

menyakiti, merugikan dan memperdaya terhadap umat Islam dari 

orang non Islam dan juga dari mereka yang menganut Islam. Yang 

cukup menyakitkan adalah pengelabuan melalui investasi bodong. 

Investasi yang bersifat penipuan dan mirip perjudian yang 

merugikan sipenyimpan uang dan memperkaya sampai milyaran 

rupiah bagi sang penipu pembuat investasi tersebut. 

 Pinjaman online, mengiming imingi pinjaman cepat tanpa 

agunan, ternyata adalah ular berbisa yang dapat memakan dan 

membunuh si peminjam yang dipaksa mengembalikan pokok 

pinjaman dengan bayaran berkali-kali lipat dengan ancaman akan 

dipermalukan di medsos. Pinjaman tidak utuh seratus persen, lalu 

setelah seminggu dipaksa membayar pinjaman dengan kelebihan 

yang melangit sampai harus menjual harta yang dimiliki atau 

mencari pinjaman di tempat peminjaman lain.  

Sampai ada yang bunuh diri karena tak sanggup memenuhi 

pembayaran yang berkali lipat itu.Juga melakukan kecurangan 

dalam berjual beli dengan mengurangi takaran atau timbangan.Kalau 

membeli, ia minta dicukupkan takaran atau timbangannya. 

Sebaliknya bila menjual, ia mengurangi takaran dan 

timbangan.Sehingga perilaku seperti diancam dengan neraka wail 
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(Waylun lil muthaffifin). Pantaslah kalau Nabi tidak menggolongkan 

penipu-penipu dan pelaku kecurangan itu sebagai umatnya. Dalam 

hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim diceritakan bahwa Nabi saw. 

pernah melihat seonggok makanan.Lalu beliau masukkan tangannya 

ke tengah onggokan itu dan jarinya menyentuh biji yang basah. Nabi 

bertanya, mengapa ini bapak pemilik makanan?.Penjual menjawab, 

dikena hujan ya Rasulullah. Nabi saw. bersabda, Mengapa engkau 

tidak menaruhnya (yang basah) diatas onggokan makanan agar 

dilihat orang. Siapa yang mengelabui kami, bukanlah dari kami 

(umat Islam).   

Shafwan bin Sulaim bahwa Abu Hurairah melewati kampung  

Harrah di luar kota Madinah, tiba-tiba ia melihat seseorang 

membawa susu yang akan d`ijualnya. Abu Hurairah meneliti susu 

itu bercampur air. Abu Hurairah lalu berkata kepada orang itu:Kayfa 

bika idza qila laka yawma al-qiyamah, khallish al maa mina al-laban. 

Bagaimana kelak pada hari kiamat bila engkau disuruh keluarkan air 

dari susu. Hadis Riwayat alayhaqi  dan Ashbahani.  

Hadirin sidang jumat yang dirahmati Allah swt. 

Marilah kita tetap memelihara dan menjalankan nilai-nilai 

Islam yang mulia dalam kehidupan kita dengan tetap mengagungkan 

dan mengikuti perintah Allah swt. dan meninggalkan larangannya 

dan menghormati dengan banyak bersalawat kepada Nabi saw., 

meneladani sifat dan akhlaknya yang mulia, serta menjaga hubungan 

baik dengan sesama umat, tidak menyakiti, membohongi dan 

menipu swt. sesama demi keuntungan duniawi yang fana agar Allah 

swt. meredai hambanya  didunia dan diakhirat. 
 

إلى البر  وإن  البر يهدي إلى الجن ة.إيالكم بالصدق فإن  الصدق يهدي    
 
 

بَارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت  
 والذِّكِر احَلكيِم, َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو السَّميُع الَعليُم. 
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Oleh: Prof. Dr. H.Arifuddin Ahmad, M.Ag. 

Khutbah I : 

َلْلُمتهقَيَن َوََل عُدَْواَن إََله َعلَي الظهاَلَمينَ  يَن َواْلعَاقَبَةُ  َٓ َ اْلعَالَم  الَحْمدُ ّلَِل ََرب 

ُل اْلَخْيَراُت َواْلبََرَكاُت،   اَلَحاُت، َوبَفَْضَلَه تَتَنَزه َوبَتَْوفَْيَقَه  الهَذْي بَنَْعَمتََه تَتَمُّ الصه

اَْشَهدُ اَْن َلَ اَلَهَ اََله هللاُ َوْحدَهُ َلَ َشَرْيَك لَهُ، لَهُ   .  تَتََحقهُق اْلَمقَاَصدُ َواْلغَايَاتُ 

دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ   اْلُمْلُك َولَهُ اْلَحْمدُ، َوهَُو َعلى كُل َشْيئ قَدير. َواَْشَهدُ اَنه ُمَحمه

َرْحمَ  َخْيَر  اْلَمْبعُْوُث  الَكَرْيَم   َ النهبَي  َهذَا  َعلَى  َوَسل َْم  َصل َ  اللهُهمه  َلْلعَالَمْيَن.  ةً 

ا بَْعدُ، اَيَُّها   الَحاَضُرْونَ اْلَنَاَم َواْلُمْرَسَلْيَن وَعلَى آَلَه َوأَْصَحابََه أَْجَمَعْيَن. اَمه

يَا أَيَُّها الهَذيَن    :ْوَن. قَاَل هللاُ تَعَالَىاُْوَصْيكُْم َونَْفَسَي بَتَْقَوى هللاَ فَقَدْ فَاَز اْلُمتهقُ 

َ َحقه تُقَاتََه َوَلَ تَُموتُنه إََله َوأَْنتُْم ُمْسَلُموَن.  َءاَمنُوا اتهقُوا َّللاه

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

Salah satu pilar khayrah ummah sebagaimana disebutkan di 

dalam QS Ali Imran/3:110 adalah ta’murūna bi al-ma’rūf  

“menyuruh berbuat yang makruf”. Salah satu bentuk perbuatan 

makruf di dalam ayat ini, baik ditinjau dari Sunnah Rasulullah saw. 

maupun budaya yang hidup di tengah masyarakat adalah 

silaturrahim. Umat (baca: ummah), terdiri dari berbagai person atau 

dapat disebut satu komunitas yang terdiri dari beberapa individu 

manusia yang saling membutuhkan. Untuk merawat hubungan 

tersebut, manusia perlu membangun hubungan yang harmonis 
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melalui silaturrahim. Namun akhir-akhir ini, praktik silturrahim – 

meskipun melalui media sosial - tidak sesuai dengan tujuan yang 

sesungguhnya, antara lain ditunjukkan dengan konflik di antara umat 

itu sendiri bahkan saling mencaci, saling menyindir, dan saling 

menfirnah; kita mulai mengidap penyakit wahn (hubb al-dunya wa 

karahiyat al- mawt), materialistik – individualistik, sehingga untuk 

meraih tujuan, maka cenderung menghalalkan segala macam cara.  

Kecenderungan seperti itu menggeser sebagian nilai-nilai 

dasar ajaran agama. Misalnya, paradigma keluarga, tetangga, sanak 

famili, dan seterusnya menjadi tidak berarti bahkan saling konflik. 

Silaturrahim tidak lagi menjadi tradisi agama, kecuali kepada orang-

orang tertentu saja. Keluarga tidak lagi dibangun di atas sendi-sendi 

kasih sayang, cinta, dan amanah, tetapi dibangun di atas materi. 

Tetangga bukanlah lagi orang yang paling dekat untuk dimintai 

bantuannya melainkan menjadi ancaman yang paling dekat; dan 

sanak famili bukan lagi kebanggaan primordialisme sebagai suatu 

rumpun yang harmonis dan saling menutupi kekurangan, melainkan 

hanya menjadi beban tanggungan. 

Pada sisi lain, sifat-sifat rakus, sombong, dan angkuh menjadi 

hiasan kehidupan, sehingga seseorang menjadi sangat berat untuk 

memaafkan sesamanya atau meminta maaf atas kesalahan yang telah 

diperbuatnya, apalagi berbuat baik kepada orang yang pernah 

berbuat jahat kepada dirinya.  
 

Pengertian 

Secara bahasa, silaturrahim adalah kata majemuk yang 

terambil dari bahasa Arab, shilat dan rahim. Kata shilat berasal dari 

kata washl yang berarti “menyambung” dan “menghimpun”. Ini 

berarti hanya yang putus dan terserak yang dituju oleh shilat itu. 

Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti “kasih sayang”, 

kemudian berkembang sehingga berarti pula “peranakan” 

(kandungan) karena anak yang dikandung selalu mendapatkan kasih 

sayang. Inti silaturrahim adalah rasa rahmat dan kasih sayang. Hal 

ini, antara lain dapat dibuktikan dalam pemberian yang tulus, 
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sehingga kata shilat diartikan pula dengan “pemberian” atau 

“hadiah”. 
 

Berdasarkan hadis Nabi saw. silaturrahim berarti: 
 

 لَْيَس اْلَواَصُل بَاْلُمَكافََئ َولََكْن اْلَواَصُل الهَذي إَذَا قَُطعَْت َرَحُمهُ َوَصلََها 
Artinya: 

Bukanlah bersilaturrahim orang yang membalas kunjungan atau 

pemberian, tetapi yang bersilaturrahim adalah yang menyambung 

kasih sayangnya jika terputus”. (HR. Albukhari) 
 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa silaturrahim 

berarti mendekatkan diri kepada orang lain setelah selama ini jauh; 

dan menyambung kembali komunikasi setelah selama ini 

(komunikasi) terputus berdasarkan rasa kasih sayang di antara 

mereka. Yakni, mengubah hubungan seseorang dengan orang lain, 

yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dan 

dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas bahkan menyelesaikan 

problem yang dihadapi oleh saudara kita serta saling memaafkan. 
 

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

Pentingnya Silaturrahim dalam Mewujudkan Khayrah Ummah 

Salah satu hal penting yang pernah disedihkan Nabiullah 

Muhammad saw. tatkala baru saja menerima wahyu yang pertama 

adalah masalah silaturrahim. Kedudukan silaturrahim menjadi 

sangat penting, antara lain disebabkan oleh: 

1. Silaturrahim sebagai Dasar Keimanan 

Rasulullah saw. bersabda, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari 

Abu Huraerah r.a., berbunyi: 
 

َ َواْليَْوَم  َمْن َكاَن يُْؤَمُن   َ َواْليَْوَم اْْلَخَر فَْليُْكَرْم َضْيفَهُ َوَمْن َكاَن يُْؤَمُن بَاّلِله بَاّلِله

أَْو   َخْيًرا  فَْليَقُْل  اْْلَخَر  َواْليَْوَم   َ بَاّلِله يُْؤَمُن  َكاَن  َوَمْن  فَْليََصْل َرَحَمهُ  اْْلَخَر 

 َ بَاّلِله يُْؤَمُن  َكاَن  َوَمْن  اْلخر  يُْؤَذ  َليَْصُمْت وفي رواية  فََلَ  اْْلَخَر  َواْليَْوَم   

 َجاَرهُ أو فَْليُْكَرْم َجاَرهُ 



98 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

Artinya: 

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka 

hendaklah memuliakan tamunya; dan barang siapa yang beriman 

kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah bersilaturrahim; 

dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, 

maka hendaklah mengucapkan (kata-kata) yang baik (pilihan kata 

yang tidak menyinggung orang lain) atau (lebih baik) diam (daripada 

berkata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain). Pada 

riwayat yang lain (disebutkan) “Barang siapa yang beriman kepada 

Allah dan Hari Kemudian, maka jangan mengganggu tetangganya 

atau hendaklah memuliakan tetangganya.” 
 

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

Salah satu ciri khas sabda Nabi saw. ketika menjelaskan 

persoalan mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya 

adalah mengawali dengan ciri keimanan kepada Allah dan hari 

kemudian, termasuk dalam hal silaturrahim. Hal ini menunjukkan 

bahwa betapa pentingnya silaturrahim untuk dibudayakan di dalam 

kehidupan agar manusia tidak terjerumus di dalam lembah kehinaan, 

terutama menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesamanya. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah sukses jika 

tidak berinteraksi dengan sesamanya. Bahkan, keberhasilan dan 

kesuksesan seseorang tidak pernah terlepas dari keterlibatan orang-

orang lemah, sebagaimana diberitakan oleh Abu Darda’ ra. bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: 

 بُِضعَفَائِكُمْ  إِنهَما تُْنَصُرْوَن َوتُْرَزقُْونَ  
Artinya: 

Sesungguhnya kalian tertolong (menduduki jabatan) dan 

memperoleh rezeki (kaya) atas orang-orang lemah di antaramu.” 

(HR. Ahmad) 
 

Kenyataannya, sering kali seseorang setelah menduduki 

jabatan atau menjadi kaya, ia melupakan orang-orang yang telah 
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menolongnya untuk meraih semua itu, kecuali bagi mereka yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian.  

Keimanan kepada Allah dan hari kemudian akan melahirkan 

rasa tanggung jawab, baik terhadap Allah swt. maupun terhadap 

sesama manusia dan makhluk lainnya. Itulah sebabnya mengapa 

beriman kepada Allah dan hari kemudian menjadi syarat utama 

untuk silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, menghormati 

tamu, dan berbuat baik kepada semua orang. Hanyalah mereka yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian yang benar-benar dapat 

berbuat baik secara ikhlas kepada orang lain, terutama kepada 

keluarga, tetangga, dan tamu. Memang, banyak orang dapat berbuat 

baik kepada orang lain, tetapi jika hal itu tidak dilandasi dengan 

keimanan kepada Allah dan Hari Kemudian, maka perbuatan itu 

biasanya karena maksud yang tersembunyi dibalik kebaikan itu.  

2. Silaturrahim Memperkokoh Persaudaraan 

Salah satu wujud silaturrahim adalah seseorang mencintai 

saudaranya sebagaimana ia mencitai dirinya sendiri. Rasulullah saw. 

bersabda, diriwayatkan oleh Albukhari dari Anas bin Malik ra.: 
 

َخيَه َما يَُحبُّ َلنَْفَسهَ  َٓ  َلَ يُْؤَمُن أََحدُكُْم َحتهى يَُحبه َْلَ

Artinya : 

Tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya 

sebagimana ia mencintai dirinya sendiri.” 
 

Sabda Nabi saw.:  

 أَكُوَن أََحبه إَلَْيَه َمْن َواَلَدَه َوَولََدَه َوالنهاَس أَْجَمَعينَ َلَ يُْؤَمُن أََحدُكُْم َحتهى 
Artinya: 

Tidaklah (sempurna) iman seseorang sehingga lebih mencintai 

dirinya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan orang lain 

semuanya.” 
 

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa dasar mencintai saudara, 

orang tua, anak-anak, famili, dan orang adalah keimanan. Hal ini 

dimaksudkan agar setiap orang senantiasa menjalin persaudaraan 
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yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah swt. bukan hanya karena 

kepentingan politik, ekonomi, ataupun yang lainnya, sehingga 

persaudaraan itu dapat kokoh di atas bimbingan Allah swt. 

Untuk itu, maka setiap orang harus berusaha memperbaiki 

orang lain sebagimana ia memperbaiki dirinya sendiri. Setiap orang 

beriman adalah bersaudara (QS. Alhujurat 49: 10). Bahkan, 

Rasulullah saw. mencontohkan persaudaraan umat Islam sebagai 

suatu bangunan yang kokoh, yang satu dan lainnya saling 

memperkuat; dan juga mencontohkan dengan satu tubuh, jika salah 

satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lainnya ikut merasakannya 

dan berusaha mengatasinya. 

Islam sebagai agama yang membawa rahmat, kasih sayang 

untuk seluruh alam semesta tidak menghendaki kehidupan umatnya 

secara individual. Bahkan, kesalehan sosial jauh lebih diutamakan 

daripada kesalehan individu, tetapi yang lebih utama adalah 

seseorang memelihara kesalehan individu dan sosialnya. 

3. Silaturrahim Memperluas Relasi Bisnis 

Dalam kaitan dengan ini, Rasulullah saw. pernah bersabda, 

sebagaimana diriwayatkan oleh Albukhari dari Anas bin Malik : 
 

 َمْن أََحبه أَْن يُْبَسَط لَهُ فَي َرْزقََه َويُْنَسأَ لَهُ فَي أَثََرَه فَْليََصْل َرَحَمهُ 

Artinmya: 

Barang siapa yang ingin dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan 

umurnya, maka hendaklah (memperbaiki) silaturrahim).” 
 

Pada umumnya ulama memahami hadis tersebut bahwa yang 

dimaksud dilapangkan rezekinya, yakni mengandung berkah dan 

karena silaturrahim terkait dengan sedekah, maka juga diartikan 

menyucikan harta dengan sedekah. Sedangkan yang dimaksud 

dengan diperpanjang umurnya, yakni nama baiknya dikenang lama. 

Hadis juga menunjukkan bahwa secara sosial, siapa yang 

banyak bersilaturrahim, maka peluang untuk mendapatkan jaringan 

bisnis semakin luas. Ini berarti bahwa bersilaturrahim tidak hanya 

dapat dilaksanakan di rumah kediaman, sekalipun lebih utama, tetapi 
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dapat pula berlangsung di tempat-tempat lain bahkan melalui media 

sosial. Sebab, inti daripada silaturrahim adalah menyambung yang 

putus, mendekatkan yang jauh dengan cara saling memaafkan dan 

saling berbuat ihsan. 
 

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

Dalam salah satu riwayat dinyatakan ketika Rasulullah saw. 

pernah ditanya oleh seseorang: ”Ya Rasulallah saw. beritakan 

kepada kami apa yang seharusnya saya lakukan untuk masuk 

surga?”: Rasulullah saw. menjawab: 

َ َوَلَ تُْشَرُك بََه َشْيئًا َحمَ  تَْعبُدُ َّللاه َكاةَ َوتََصُل الره   َوتَُقيُم الصهَلَةَ َوتُْؤتَي الزه
… Kalian menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, 

mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan ber-silaturrahim.” 

(HR.Albukhari dari Abu Ayyub). 
 

Hadis tersebut, secara tegas menyatakan bahwa salah satu 

syarat masuk surga adalah senantiasa memperkukuh silaturrahim di 

antara sesama, terutama kepada sanak keluarga, tetangga, dan karib 

kerabat. 

Tahapan-tahapan di Dalam Memelihara Silaturrahim 

Ada beberapa sifat yang harus dimiliki seseorang agar dapat 

memelihara budaya silaturrahim, sekaligus menjadi tanda-tanda 

ketaqwaannya, yaitu seperti diungkapkan kepada Allah swt.  Ali 

Imran 3:134: 

َِٰظِمنَي ٱلَۡغۡيَظ َوٱلَۡعافنَِي عَ ﴿ آءِ َوٱلَۡك َّ آءِ َوٱلرضَّ َّ ِيَن يُنفُِقوَن يِف ٱلۡسَّ ِن ٱنلَّاِسِۗ  ٱذلَّ
ُ ُُيِبُّ ٱلُۡمۡحِسننَِي    ١٣٤َوٱَّللَّ

Terjemahnya : 

 “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya 

dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang 

yang berbuat kebajikan.” 
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Ayat terebut menunjukkan bahwa untuk menjalin keserasian 

hubungan atau memelihara silaturrahim, maka seseorang harus 

membudayakan berinfaq, mengendalikan amarah, bersifat pemaaf, 

dan berbuat ihsan. Sifat-sifat tersebut menunjukkan tahapan-tahapan 

bersilaturrahim, yaitu: 

1. Gemar Berinfaq 

Budaya ini bersifat umum, gemar berinfaq tidak hanya 

diperlukan pada saat lapang, tetapi juga dikala sempit. Infaq yang 

berbentuk wajib, antara lain berupa zakat dan nafkah terhadap 

keluarga. Sedangkan infaq dalam bentuk anjuran, antara lain 

sedekah, hibah, dan hadiah. Salah satu bentuk sedekah adalah 

menyingkirkan duri dari jalanan dan banyak senyum. Karena itu, 

tidak ada alasan untuk tidak berinfaq, jika mampu berkewajiban 

mengeluarkan zakat dan jika tidak mampu, maka  paling tidak ia 

selalu senyum terhadap sesama.  

2. Pengendalian Emosi 

Kemampuan mengendalikan emosi atau amarah merupakan 

langkah awal untuk dapat memelihara keserasian hubungan dengan 

sesama jika terjadi perselisihan dengan pihak lain. Sikap seperti ini 

sering kali sulit diwujudkan karena ada sifat kesombongan dan 

keangkuhan yang dimiliki. Sikap marah mudah bangkit jika 

seseorang merasa lebih berkuasa daripada orang lain. Karena itu, 

Nabi saw. melarang marah, La taghdhab “jangan marah” sebab jika 

marah, maka syetan mudah masuk mempengaruhi seseorang. Jika 

sese-orang marah, maka bergegaslah mengambil air wudlu untuk 

meredam kemarahan. 

Jamaah jumuah Rahimakumllah 

3. Pemaaf 

Kemampuan memaafkan orang lain adalah langkah kedua 

setelah kemampuan mengendalikan amarah. Kata maaf berasal dari 

bahasa Al-Qur’an yang berarti “menghapus” karena yang 

memaafkan menghapus bekas-bekas luka di hatinya. Bukanlah 

memaafkan namanya, apabila masih ada tersisa bekas luka itu di 

dalam hati, bila masih ada dendam yang membara. Jika bekas masih 
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ada tersisa, maka itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan baru 

sampai ada tahap menahan amarah. Itu sebabnya, maka seseorang 

yang memohon maaf dari orang lain agar terlebih dahulu menyesali 

perbuatannya, bertekad untuk tidak melakukannya lagi, serta 

memohon maaf sambil mengembalikan hak yang pernah diambilnya 

itu. 

Memberi atau menerima belum cukup, tetapi seseorang harus 

melakukan alshafhu “memberi kelapangan” dengan simbol berjabat 

tangan. Seseorang yang melakukan alshafhu dituntut untuk 

melapangkan dadanya sehingga mampu menampung segala 

ketersinggungan serta dapat pula menutup lembaran lama dan 

membuka lembaran baru. 

Pada prinsipnya, konsep Islam tentang pemaafan tidak 

mengisyaratkan seseorang harus datang meminta maaf, tetapi Islam 

menganjurkan untuk memberi maaf. Hanya saja, konsep ini tidak 

berjalan dengan baik, sehingga boleh jadi ada orang yang belum 

dimaafkan oleh saudaranya karena belum pernah datang memohon 

maaf. 

4. Berbuat Ihsan 

Tahapan yang terakhir untuk memelihara silaturrahim, tidak 

sekedar mengendalikan emosi atau menahan amarah dan 

memaafkan sesama, tetapi bagaimana seseorang dapat berbuat baik 

terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan. Itulah sebabnya 

mengapa Allah menutup ayat ini dengan menggunakan 

sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat 

ihsan, karena  sifat ini merupakan sikap yang paling tinggi 

derajatnya, yakni setelah membuka lembaran baru, maka diisi 

dengan perbuatan baik. 
 

Jamaah jumuah Rahimakumllah  

Kesimpulan 

1. Silaturrahim merupakan salah satu pilar utama dalam 

mewujudkan khayrah ummah  ditengah umat yang plural, 

terutama dalam membangun komunikasi yang baik dan saling 

menghargai (toleran); 
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2. Inti dari silaturrahim adalah menyambung hubungan yang putus 

dan ada kesiapan untuk membantu saudara untuk 

menghilangkan masalah yang dihadapinya; 

3. Silaturrahim merupakan dasar keimanan, kiat memperkukuh 

persaudaraan, dan mengembangkan jaringan bisnis; dan  

4. Perwujudan silaturrahim melalui pembiasaan gemar berinfaq, 

kemmapuan mengendalikan emosi, bersifat pemaaf dan mampu 

berbuat baik meskipun kepada orang yang telah menzalimi 

dirinya. 

 زواروا تحابوا تهادوا تحابوا ... 
 

اهلل ىل و لكم ىف القرآن الكرمي و نفعىن و إياكم  مبا فيه من اآليات و   بارك
الذكر احلكيم أقول قوىل هذا و أستغفر اهلل ىل و لكم و جلميع املسلمني  

. فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. و اهلل يعلم ما ال تعلمون   
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Oleh: Dr. Hj.Nurnaningsih Nawawi, M.Ag. 

 

 

Khutbah I: 

ُشُرْوِر  ِمْن  ِباهلِل  َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرْه  َوَنْسَتِعْيُنُه  َنْحَمُدُه  ِللَِّه  اْلَحْمَد   ِإنَّ 
َوَمنْ  َلُه  ُمِضلَّ  َفاَل  اهلُل  َيْهِدِه  َمْن  َأْعَماِلَنا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن   َأْنُفِسَنا 
َلُه َشِرْيَك  اَل  َوْحَدُه  اهلُل  ِإالَّ  اَل  ِإَلَه  َأْن  َوَأْشَهُد  َلُه.  َهاِدَي  َفاَل   ُيْضِلْل 
َوَعَلى  ُمَحمٍَّد  َعَلى  َصلِّ  َوَرُسْوُلُه.َاللَُّهمَّ  َعْبُدُه  ُمَحمًَّدا  َأنَّ   َوَأْشَهُد 

 آِلِه َوَصْحِبِه َوَمْن َتِبَعُهْم ِبِإْحَساٍن ِإَلى َيْوِم الدِّْيِن. اما بعـد
 

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dengan-Nya kita 

meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. 

Salawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, 

keluarganya, dan semua sahabatnya. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah 

menyumbang sejumlah fenomena perubahan zaman, negatif dan 

positif yang harus dihadapi generasi muda. Sebagai bagian 

perubahan zaman, IPTEK sejatinya sebuah anugerah yang wajib 

disyukuri. Namun demikian, wajib pula diwaspadai, untuk 

mengantisipasi hal-hal negatif yang menjadi tantangan dalam 

kepribadian, kita sebagi bangsa yang beragama dan berbudaya. 
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Jamaah Jumat rahimakumullah, 

Perubahan zaman diiringi dengan perkembangan teknologi 

serta informasi yang begitu cepat saat ini haruslah diimbangi dengan 

bekal nuansa nilai-nilai agama yang mencakup: Aqidah, Syariah, 

Akhlak, serta pengetahuan muamalah duniawiyah. Inilah yang akan 

menjadikan kita mampu mengarunginya dengan baik melalui 

maksimalisasi hal-hal positif yang muncul, sekaligus mampu 

menepis dampak-dampak negatif yang muncul akibat distrupsi yang 

terjadi di berbagai sektor kehidupan. Terdapat beberapa pertanyaan 

yang membutuhkan jawaban dan usaha untuk menghadapi 

perubahan itu antara lain: 

1. Bagaimana usaha yang tanggap untuk memahami fenomena 

yang ditimbulkan dampak positif dan negatif era globalisasi; 

tentu tidak terlepas usaha mencari, mengamati, dan menelaah 

melalui informasi dan fakta-fakta lapangan. 

2. Apa maksud generasi emas Indonesia 2045? Antara lain; 

persiapan generasi untuk mengisi kemerdekaan yang berumur 

100 tahun yang akan datang.  

3.  Siapa yang harus terlibat dalma usaha perubahan itu? Tentu 

harus tampil bersinergi antara :  Orang tua, para pendidik, tokoh 

agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta unsur pemerintah 

dan lainnya.  

4. Apa yang menjadi bahan pembekalannya tentunya adalah 

konsep-konsep agama yang bersumber dari Al-Qur’an dan 

hadist serta fatwa-fatwa ulama. Berikut konsep UU Negara serta 

konsep adat budaya bangsa. Dasar-dasar modal kreatifitas, 

motivasi, semangat yang ulet dan tangguh.  

5.  Perlunya mengamati bentuk-bentuk tantangan yang pada 

ujungnya dapat merusak kepribadian dan tingkah laku (dari 

semua bentuk akhlak yang buruk).  

6.  Apa guna tujuan yang hendak dicapai? antara lain terbentuknya 

generasi yang cerdas berwawasan luas, sanggup menghadapi 

tantangan, berakhlakul karimah, percaya diri sendiri, senantiasa 

komitmen konsekuen, adil dan jujur, dalam semua gerakannya, 
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serta kemampuan membangun kerjasama yang baik dalam 

mewujudkan Indonesia yang jaya, berbudaya agamis, dan 

disegani oleh bangsa lain.  

Dalam usaha menjawab berbagai tantangan sebagai 

tindaklanjut untuk mengikuti perintah pesan Al-Qur’an:  

 ُتْبِصُرونَ  َأَفَلا...َتْعِقُلوَن َأَفَلا 
Terjemahnya: 

Yang tersebar diberbagai ayat-ayat Allah dalam Al-Qur’an.  
 

Oleh sebab itu perkembangan IPTEK yang menjadi sebab 

terjadinya perubahan tatanilai dari berbagai aspek perlu diimbangi 

dengan menjadikan teknologi adalah sebagai wasilah (alat) bukan 

ghayah (tujuan).  
 

Jamaah Jumat rahimakumullah, 

Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di era 

saat ini adalah membekali para generasi muda kita dengan nilai-nilai 

spiritual, karakter, dan akhlak yang baik ditengah gempuran 

berbagai macam hal negatif akibat cepatnya perubahan zaman. Yang 

sangat mengecewakan bukan generasi emas tapi generasi loyang 

yang turun harganya.  

Seyogyanya perlu dicermati bagaimana nilai nilai etika, tata 

krama, kepedulian sosial sudah mulai pudar akibat sebagian generasi 

sekarang lebih menikmati kehidupan di dunia maya. Mereka betah 

untuk tidak bersosialisasii dengan orang lain di dunia nyata dan 

memilih menghabiskan waktunya untuk berselancar di dunia maya. 

Secara tidak langsung mereka menjauhkan yang dekat dan 

mendekatkan yang jauh sehingga tidak peduli dengan orang-orang 

di sekitarnya. Sangat tampak kurangnya kepedulian sosial walaupun 

dalam lingkup keluarga dekatnya sendiri. 

Demikian pula terlihatnya perubahan akhlak dan sikap 

generasi muda, penetrasi budaya luar dari derasnya konten yang 

mengalir melalui media sosial juga membawa dampak semakin 

lunturnya nilai-nilai luhur warisan nenek moyang. Hal ini bisa 
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terlihat dari sikap, model, dan gaya pakaian, tata krama. Generasi 

muda saat ini yang gampang terbawa tren tanpa dilandasi nilai-nilai 

agama. Jika ini dibiarkan, bagaimana nasib masa depan mereka yang 

bisa mencemarkan nilai derajatnya di tengah persaingan dunia 

global.   

Allah swt telah mengingatkan kita semua untuk tidak boleh 

mewariskan generasi yang lemah dalam meneruskan dan merawat 

peradaban. Agama Islam mendorong para generasi penerus untuk 

menjadi generasi yang kuat dan mampu menunjukkan optimisme 

masa depan cerah serta tidak mengkhawatirkan para orang tua. 

Hal ini disebutkan dalam Al-Qur’an surat Annisa ayat 9: 

ۖ    َفْلَيتَُّقوا الل ّٰهَ   َوْلَيْخَش الَِّذْيَن َلْو َتَرُكْوا ِمْن خَ ْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعًّٰفا َخاُفْوا َعَلْيِهْم
 َوْلَيُقْوُلْوا َقْوًلا َسِدْيًدا

Terjemahnya : 

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) 

meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka 

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan 

berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-

hak keturunannya).” 

 

Jamaah Jumat rahimakumullah, 

Wujud menjaga diri dan keluarga ini bisa dilakukan dengan 

terus mendekatkan diri pada Allah swt melalui penguatan ketaatan 

menjalankan ibadah, memberi pendidikan dan teladan yang terbaik 

untuk diri dan keluarga. Memberi nafkah dari rezeki yang halal, dan 

senantiasa berdoa agar keluarga dan keturunan-keturunan kita 

senantiasa menjadi generasi yang shalih dan salihah. 

Akhirnya, marilah kita bina para generasi muda kita dengan 

akhlak mahmudah sebagaimana tugas utama Nabi Muhammad saw. 

sesuai hadis: 

 ِإنََّما ُبِعْثُت أُلَتمَِّم َمَكاِرَم اأَلْخالقِ 
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Artinya: 

“Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak” (HR. Al-Baihaqi dari Abu Hurairah ra). 
 

Perlu disadari bahwa hal-hal apa yang menjadi penyebab 

terjadinya pergeseran moral dan penyimpangan perilaku yang 

dipengaruhi oleh lingkungan sosial di era globalisasi. Revolusi 

perubahan yang cukup mendasari mental bersangkutan dengan batin 

dan watak manusia. Untuk itu sangat diperlukan adanya penjelasan 

makna dari macam-macam Akhlakul madzmumah serta dampaknya 

dan sanksi perbuatan baik di dunia maupun di akhirat.  

Maka revolusi perubahan sesuai perintah Allah dalam surah Ar ra’d 

ayat 11:  

َاَراَد الل ُّٰه ِبَقْوٍم ُسوًْْۤءا َفَلا ۖ  َوِاَذا ۖ  ا ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحت ّٰى ُيَغيُِّرْوا َما ِبَاْنُفِسِهْمِانَّ الل َّٰه لَ  
 َوَما َلُهْم مِّْن ُدْوِنه ِمْن وَّالٍ ۖ  َمَردَّ َله 

Terjemahnya : 

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila 

Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada 

yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain 

Dia. 
 

Faktor munculnya problema: 

a). Faktor internal (diri) 

Dimaksudkan adalah dari tingkat perkembangan intelektual 

dan akibat kelalaian dan kemalasan diri untuk mendalami nilai-nilai 

kemoralan yang banyak diatur dalam ilmu Agama. 

b). Faktor eksternal dapat berupa pengaruh dari orang tua, kelompok 

sebaya, masyarakat, media massa dll nya. 

Maka Revolusi perubahan dapat dipahami sebagai gerakan 

dalam usaha mengembangkan manusia Indonesia untuk menjadi 

manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja,bersemangat 

Elang Rajawali, serta berjiwa api yang menyala. Proses yang dilalui 
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generasi sebagai agent of change negara sering kali mengalami 

benang kusut, karena terjadi sederet problematika moral mulai 

adanya penyimpangan- penyimpangan dari tata nilai yang diatur 

dalam konsep Agama, Undang-Undang Negara serta tatanan adat 

istiadat. Perlu disadari bahwa salah satu tujuan untuk meningkatkan 

kesadaran diri GENERASI EMAS INDONESIA dlm menghadapi 

Era Revolusi industri, kesiapan harus dimulai dengan kebijakan 

yang khusus dan tepat, dalam hal ini pemanfaatan perkembangan 

tekhnoligi digital dewasa ini harus diarahkan dengan pemanfaatan 

sebaik baiknya. Tanpa kesadaran Generasi Millenial akan perannya, 

mustahil pemerintah akan mewujudkan INDONESIA EMAS. 

Generasi emas harus bersinergi dalam menghadapi berbagai 

tantangan global yang bermuncul.  

Untuk itu perlunya memahami visi Generasi Emas: generasi 

saat ini untuk mengisi kemerdekaan menuju 2045. Dan memahami 

kompleksitas masalah; perubahan iklim laju penduduk, 

meningkatnya popolisme kesenjangan sosial, hunian perumahan, 

kecerdasan buatan, kerisis pangan/air serta issu-issu kontemporer 

lainnya.  Perubahan yang dapat menunjukkan keberhasilan melalui 

tatanan, a. Olah hati, b. olah hati, c. olah rasa, d. olahraga.  

Disinilah peran pendidikan sangat penting, guru memiliki 

modal pengetahuan, metode dan sistem mengajar.  

 

Jamaah Jum’at rahimakumullah, 

Selain tantangan sinergitas GEI, ketidak-dewasaan berpolitik 

telah menjadi penghambat pembangunan Nasional, khususnya sejak 

pemilu 2014, baik dalam pemilihan Legislatif maupun Eksekutif, 

fenomena Unfriend dan debat di media sosial, sudah lazim kita 

perhatikan, bahkan hingga saat ini lebih parah lagi munculnya ujaran 

kebencian dan fitnah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Karena saat ini perbedaan pandangan politik menjadi suatu hal yang 

haram hukumnya, tidak adanya penghargaan terhadap hak 

kebebasab berpendapat, berserikat dan bersikap menjadikan indikasi 

munculnya masyarakat yang primitif. Generasi Emas memainkan 
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peran penting untuk mengatasi hal ini karena dominasi kuantitatif 

dan intelektualitasnya. 

Usaha dalam mengutamakan kepentingan bangsa dan 

kedewasaan berpolitik adalah sikap yang harus dipastikan yang 

harus dimiliki setiap insan Generasi Indonesia dimasa depan.Jika 

tidak kita akan tercerai berai dan mimpi Indonesia Emas pupus 

sudah,lebih parah lagi bila Indonesia hanya tinggal nama saja. Perlu 

menjadi perhatian adanya terlihat rendahnya kesadaran generasi Y-

Z saat ini mengenai Indonesia Emas 2045 antara lain:  ketidak 

mampuan membedakan berita palsu (fake news) dan berita benar, 

serta hanya menjadi pasar (konsumen) dari dampak pertumbuhan 

Ekonomi digital. 

Selanjutnya dapat di cermati beberapa bentuk pengaruh 

negatif dari iptek bagi remaja antara lain: 

• Pengaruh individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara 

fisik 

• Meningkatnya penipuan dan kejahatan cyber 

• Cyber bullying. 

• Konten negatif yang berkembang pesat. 

• Fitnah dan pencemaran nama baik secara luas. 

• Menjauhkan yang dekat dan sebaiknya  

• Mengabaikan tugas pokok yang penting 

• Bayak membuang wkt dalam hal2 yang tidak berguna 

• Menurunnya prestasi belajar dan kemampuan 

• Kurang peduli thd hal-hal yang tidak berhubungan lansung 

dengan dirinya, dan masih banyak lagi yang tampak nyata. 
 

Tidak mengherankan jika ditemukan adanya remaja 

seringkali mengalami kebingungan dalam menemukan status dirinya 

secara utuh, salah satu yang banyak menyerang remaja adalah 

kecanduan terhadap pengaruh lingkungan misalnya, rokok, narkoba, 

sex bebas, sehingga berakibat pada gangguan otak, over dosis, gejala 

putus asa, gangguan prilaku mental sosial, gangguan kesehatan fisik 
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dan jiwa, sering memberontak serta gampang sekali terpengaruh 

dengan hal buruk diluar dirinya. 

Jamaah Jum’at rahimakumullah,  

Semua ini menjadi bahan renungan dan menjadikan kita 

untuk lebih peduli pada para generasi penerus. Tentu dengan 

berupaya semaksimal mungkin melindungi dan menjadikan mereka 

pribadi yang mengenal diri dan Tuhan. Perintah untuk melindungi 

diri dan keluarga juga sudah ditegaskan Allah swt. dalam Al-Qur’an 

surat Attahrim ayat 6: 

َعَلْيَها  َواْلِحَجاَرُة  النَّاُس  وَُّقْوُدَها  َناًرا  َوَاهْ ِلْيُكْم  َاْنُفَسُكْم  ُقْوا  اَّٰمُنوْا  الَِّذْيَن   يَّٰايَُّها 
ۖ   َاَمَرُهْم َوَيْفَعُلْوَن َما ُيْؤَمُرْونَ  ۖ  َكٌة ِغَلاٌظ ِشَداٌد لَّا َيْعُصْوَن الل َّٰه َما   َملّْٰۤى

Terjemahnya : 

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 

Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka 

tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan 

kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” 

ُۡن َنُقصُّ َعلَ  ٖۚ إِنَُّهۡم فِۡتيٌَة َءاَمنُواْ بَِرب ِهِۡم َوزِۡدَنَُٰهۡم ُهٗدى حنَّ ِ ُهم بِٱحۡلَق 
َ
    .ۡيَك َنبَأ

 

بَارَك اهلل يِل وَلكم يِف القرا ِن الَعِظيم, َوَنَفَعيِن وإيَّاكم مَبا فيِه من اال يَاِت والذِّكِر 
 السَّميُع الَعليُم. احَلكيِم, َوَتَقّبَل ِمّني ومنكم تالوتُه إنَُّه ُهَو 
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Oleh: Dr.H.Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI 

 

ْيَن.  َاْلَحْمُد هلل  اَّلِذْي َأْنَزَل السَِّكْيَنةَ ِفْي ُقُلْوِب اْلُمْؤِمِنْيَن َوَأْدَخَل السََّعاَدَة ِفْي ُفَؤِاد اْلُمْحس نِ 
ْيَبَنا  َأْشَهُد َأْن َلا  إَلَه ِإالَّ اهلل  َوْحَدُه اَل َشِرْيَك َلُه ِإَلُه ْالَعاَلِمْيَن. َوَأْشَهــُد َأنَّ َسيَِّدَنا َوَحبِ 

َفَصلِّ  َالَّلُهــمَّ  اْلُمَحجَِّلْيَن.  اْلُحرِّ  اْلُمتَِّقْيَن َسيُِّد  ِإَماُم  َوَرُسْوُلُه  َعْبُدُه    َوَشِفْيَعَنا ُمَحمًَّدا 
َوَمْن َتِبَعُهْم  َأْجَمِعْينَ  آِلِه َوَأْصَحاِبهِ  اْلُمْرَسِلْيَن َسيِِّدَنا ُمَحمٍَّد َوَعَلى  َأْشَرِف  َوَسلِّْم َعَلي 

َمَع    ِبِإْحَساٍن ِإَلى َيْوِم الدِّْيِن. َأمَّا َبْعُد: َفَياَأيَُّها اْلُمْسِلُمْوَن اْلَحاِضُرْوَن، ِاتَُّقْوا اهلَل َوُكْوُنْوا
ْرآِن الصَّاِدِقْيَن. اتَُّقْوا اهلَل َوُكْوُنْوا َمَع ْالَعاِمِلْيَن اْلُمْخَلِصْيَن. َقاَل اهلل  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلي ِفى ْالقُ 

ِم:  الَكِرْيِم َوُهَو َأْصَدُق ْالَقاِئِلْيَن. َأُعْوُذ ِباهلل  ِمَن الشَّْيَطاِن الرَِّجْيِم، ِبْسِم اهلل  الرَّْحَمِن الرَِّحْي
.   ُقُلوبُ ٓۡ َمِئنُّ ٱلٓۡ رِ ٱللَِّه َتطٓۡ َأَلا ِبِذك ٓۗ ِر ٱللَّهِ ٓۡ َمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذكٓۡ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَتط

  ْالَعِظْيُم َصَدَق اهلل  
Maasyiral Muslimin Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah swt. 

Salah seorang peneliti dalam bidang Psikologi Sosial dari 

Amerika Serikat pernah merilis hasil penelitiannya tentang 

kebahagiaan bahwa setidaknya ada tiga pilar utama dari kebahagiaan 

yaitu:  

Pertama: Having a good family life (Memiliki keluarga yang 

harmonis).  

Untuk mengukur dan melihat seseorang bahagia atau tidak, 

ukur dan lihatlah dari kehidupan keluarganya. Jika ditemukan dalam 

skop kecil dari anggota keluarga itu hubungannya masih terjalin 



114 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

dengan harmonis itu pertanda bahwa rumah tangga tersebut adalah 

rumah tangga yang bahagia. Misalnya seorang suami masih cinta 

kepada istrinya atau sebaliknya seorang istri cinta kepada suaminya, 

seorang anak masih menjalin hubungan baik dengan kedua orang 

tuannya atau orang tua masih menaruh kasih sayang kepada 

anaknya, maka itu pertanda bahwa orang itu adalah orang yang 

bahagia. Namun, jika sebaliknya, maka orang itu adalah orang yang 

sengsara 

Nah, bagaimana cara dan trik membangun keluarga yang 

harmonis? Ajaran agama kita memberikan petunjuk dan peta jalan 

(road map) bahwa setidaknya ada dua hal yang mesti dilakukan 

dalam membangun keluarga yang harmonis yaitu: Pertama, 

bangunlah keluarga itu dengan iman. Dalan arti bahwa keluarga itu 

harus didasari dengan pondasi keimanan yang kuat, yang di 

dalamnya ada tanggung jawab dan responsibilitas. Sehingga apapun 

yang dilakukan selalu mengarah kepada pemenuhan hak-hak 

keluarga. Kedua, bangunlah keluarga itu dengan cinta. Dalam arti 

bahwa apa pun yang kita lakukan dalam kehidupan ini semestinya 

berada dalam bingkai cinta atau atas nama cinta kepada anggota 

keluarga.  

Ada dua terminologi yang digunakan Al-Qur’an tentang 

cinta yaitu mawaddah dan rahmah. Allah swt. berfirman dalam Q.S. 

alrum ayat 21: 

 َوَجَعلَ   َهآۡ ِإَلي ْآٰٓ ُنوكُ ٓۡ لَِّتس اوَٰجٓۡ َأز ٓۡ َأنُفس ُكم ٓۡ َخَلَق َلُكم مِّن ٓۡ َأن ۦَٰٓءايَِٰتهِ  ٓۡ َوِمن
  َيَتَفكَُّرونَ   مٓۡ لَِّقويَٰت ٰٓٓ ِإنَّ ِفي ذَِٰلَك َلأ ٓۚ َمةً ٓۡ َوَرح مََّودَّة َنُكمٓۡ َبي

Terjemahnya : 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung 

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
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Ada di antara ulama tafsir mengatakan bahwa “mawaddah” 

adalah cinta kita kepada pasangan kita pada saat hubungan biologis 

dengan pasangan kita masih berjalan dengan normal. Sementara 

“rahmah” adalah cinta kita kepada pasangan kita ketika hubungan 

biologis itu tidak lagi berjalan seperti semula misalnya pasangan 

yang sudah masuk dalam usia uzur atau usia senja. Nah, ketika kedua 

pengikat pernikahan ini masih dijaga dan dipelihara dengan baik 

dalam jalinan rumah tangga kita, maka inilah yang melanggengkan 

hubungan kita dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga 

sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, menjaga dan 

memelihara keharmonisan rumah tangga dengan mengaktualkan 

nilai mawaddah dan rahmah merupakan sebuah keniscayaan karena 

ia merupakan titik simpul kebahagiaan dalam kehidupan. 
 

Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Swt.  

Pilar Kedua: Having a good job (Memiliki pekerjaan yang layak) 

 Pilar kedua kebahagiaan itu adalah ketika seseorang sudah 

memiliki pekerjaan yang layak apapun bentuknya dari pekerjaan itu. 

Entah itu TNI-POLRI, Aparatur Sipil Negara, pegawai BUMN, 

pengusaha, petani, karyawan perusahaan, sopir angkot atau pun 

sebagai marbot mesjid.  Sebanyak apapun harta yang kita warisi dari 

orang tua dan sebanyak apapun uang yang kita dapat dari keluarga, 

kalau kita tidak memiliki pekerjaan, maka itu pertanda bahwa orang 

itu adalah orang yang tidak bahagia. 

 Harus diakui bahwa tidak selamanya seseorang orang itu 

bekerja untuk mencari uang, tetapi ia bekerja dalam rangka untuk 

memperlihatkan eksistensi sekaligus ingin mengaktualisasikan 

dirinya dalam kehidupan. Begitu urgennya sebuah pekerjaan, sering 

ditemukan dalam kehidupan sosial, ada seorang kakek yang sudah 

gemetaran lututnya masih mendorong sepeda bututnya untuk 

menjual pisang “bonyok”. Hal tersebut dilakukan karena ia yakin 

bahwa dengan bekerja dan melakukan aktivitas di luar rumah, ada 

titik kebahagiaan yang dirasakan dalam kehidupannya. Pada saat 

yang sama sering ditemukan ada pensiunan yang rela menjadi 
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pengurus mesjid meskipun tidak digaji karena ia yakin bahwa 

dengan menjadi pengurus mesjid di situ ada kegiatan atau aktivitas 

yang bisa mengaktifkan otak, ada silaturrahim yang selalu terjalin. 

Dengan bekerja dan berkegiatan itulah yang mendatangkan titik-titik 

kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, bagi yang 

sudah memiliki pekerjaan yang layak apatah lagi yang sering 

berdering SMS bankingnya setiap bulan, bekerjalah dengan baik dan 

profesional karena masih banyak orang yang belum memiliki 

pekerjaan.  

 

Hadirin yang berbahagia 

Pilar Ketiga: Having a good friend and community (Memiliki teman 

dan komunitas yang baik). 

 Pilar ketiga dari kebahagiaan itu adalah memiliki teman dan 

komunitas yang baik. Pertemanan dan komunitas adalah bagian 

penting dalam kehidupan sosial kita karena ia bisa mengantarkan 

kita untuk meraih titik-titik kebahagiaan. Umur kita tidak hanya 

dihabiskan untuk zona keluarga. Usia kita tidak hanya 

diperuntukkan untuk zona pekerjaan, tetapi ada zona di luar dari 

zona keluarga dan zona pekerjaan yaitu zona pertemanan dan 

komunitas. 

Jaga dan peliharalah dengan baik pertemanan dan 

komunitasnya karena tidak bisa dibayangkan betapa susahnya 

kehidupan kita jika dengan teman sendiri saja tidak akur, dengan 

teman kantor tidak baku cocok bahkan dengan tetangga sendiri tidak 

saling menyapa. Tentunya, kita pasti merasakan kesumpekkan dan 

‘neraka’ dalam kehidupan kita.   

 Dalam kehidupan sosial kita sering dibentuk komunitas 

tertentu misalnya komunitas pecinta burung, komunitas mobil tua, 

komunitas sepeda, komunitas sholat subuh berjamaah dan komunitas 

lainnya. Tujuannya adalah agar jalinan silaturrahim tetap terjaga dan 

rutinitas pertemuan tetap terpelihara. Dengan silaturrahim yang 

terjaga dan intensitas pertemuan yang terpelihara itulah yang 

mengantarkan kita merasakan titik kebahagian dalam kehidupan.
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 Oleh karena itu, jagalah dan peliharalah pertemanan dan 

komunitas kita dan pastikan janganlah kita menjadi sumber keonaran 

yang bisa menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan sosial 

kita.  
 

Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah swt 

Pilar Keempat: Having a good relationship with God (Memiliki 

hubungan yang intim dengan Allah swt.) 

 Selaku khatib, saya ingin menambahkan satu lagi pilar 

kebahagiaan dari tiga pilar yang ditemukan oleh peneliti Barat yaitu 

orang bisa bahagia ketika ia memiliki hubungan yang intim dengan 

Sang Pencipta. Orang bisa bahagia ketika ia menjaga relasi 

vertikalnya dengan Allah swt (Hablun minallah). Hal ini diberi 

jaminan dan garansi dari Allah bahwa dengan banyak berinteraksi 

dengan-Nya, maka hati menjadi tenang, qalbu menjadi senang dan 

jiwa menjadi tenteram. Allah swt. berfirman dalam QS. alra’d : 28 : 
 

َوَتط َءاَمُنوْا  ِبِذكٓۡ ٱلَِّذيَن  ُقُلوُبُهم  ٱللَِّهٓۡ َمِئنُّ  ِبِذك  ٓۗ ِر  َتطٓۡ َأَلا  ٱللَِّه  َمِئنُّ  ٓۡ ِر 
  ٢٨ُقُلوُب ٓۡ ٱل

Terjemahnya : 

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan 

mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 

menjadi tenteram.  
 

Ayat tersebut dipahami bahwa dengan banyak berzikir 

kepada Allah niscaya hati kita menjadi tenang dan bahagia. Dengan 

banyak menyisakan waktu luang untuk berdoa dan bermunajat 

kepada-Nya, jiwa kita menjadi tenteram. Namun, ada hal yang 

menjadi fenomena menarik khususnya bagi masyarakat modern 

bahwa ketika hatinya gunda gulana, perasaannya galau, dadanya 

sumpek biasanya ada dua pelariannya yaitu; Shabu-shabu (narkoba) 

dan Busa-Busa (Minuman Keras). Nah kalau kedua hal ini menjadi 

tempat pelarian maka dipastikan orang tersebut tidak bakalan 
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bahagia. Bisa saja dia bahagia untuk sementara tetapi pasti dia akan 

sengsara sepanjang masa.  

Ajaran Islam selalu memberikan nasehat dan petuah bijak 

bahwa ketika hati kita galau dan perasaan lagi sumpek, maka 

kembalilah kepada Allah. Ketika usaha kita bangkrut, proyek kita 

mangkrak dan bisnis kita macet, maka kembalilah kepada Allah 

dengan banyak berzikir dan bermunajat kepada-Nya. Kembalilah 

memaksimalkan ibadah ritual dan sosial kita seperti tahajjud, 

tadarrus dan sedekah kita kepada orang lain. Dengan hal demikian 

niscaya hati kita terpenuhi dengan rasa optimisme dan kita terlepas 

dari belenggu kekalutan dan kegundahan karena kita menjadikan 

Allah sebagai terminal akhir dari segala permasalahan yang 

dihadapi. 

ُقُلوُب ٓۡ َمِئنُّ ٱلٓۡ ِر ٱللَِّه َتطٓۡ َأَلا ِبِذك ٓۗ ِر ٱللَّهِ ٓۡ َمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذكٓۡ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوَتط   

 

ْيِم  َباَرَك اهلل  ِلْي َوَلُكْم ِفى ْالُقْرآِن ْالَكِرْيِم َوَنَفَعِني َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفْيِه ِمَن ْاآلَياِت َوالذِّْكر اْلَحكِ 
ِلْي َوَلُكْم    َوَتَقبََّل ِمنِّْي َوِمْنِكْم ِتاَلَوَتُه ِإنَُّه ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم. َأُقْوُل َقْوِلْي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهللَ 

 .رَِّحْيمُ َوِلَساِئِر اْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْيَن َواْلُمْؤِمَناِت َفاْسَتْغِفُرْوُه ِإنَُّه ُهَو ْالَغُفْوُر ال
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Oleh: DR. H.Ilham Hamid. S.Ag., MPd.I., M. Pd. 

ونستغفره   ونستعينه  العاملني حنمده  من احلمد هلل رب  باهلل  ونعوذ  إليه،  ونتوب 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي 
له. أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إىل يوم 

فيا عباد اهلل أوصيكم ونفسي بتقوى اهلل وطاعته لعلكم تفلحون.   الدين. أما بعد،
قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي: يآ أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل حق تقاته وال متوتن 

 إال وأنتم مسلمون 
Kaum Muslimin dan Muslimat Jamaah Jumat Rakhimakumullah  

Pertama dan paling utama marilah kita bersyukur kepada 

Allah swt. oleh karena kita masih diberikan umur untuk dapat 

melaksanakan sholat jumat pada hari ini , mudah2han jumat hari ini 

dan yang akan datang masih kita jumpai jamaah sekalian, sebaba 

kata Rasulullah saw., usia umatku itu antara 60-70 rata-ratanya , 

kalau ada yang melewati usia ini antara 80-90 tahun itu qalil, tidak 

banyak lagi dari ummatku, kita dimasjid ini bervariasi dari usia 

muda sampai  usia tua , mungkin sudah ada yang 80 alhamdulilah . 

Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan nabiullah, 

rasulullah saw. beserta keluarganya dan para sahabatnya, serta kita 

semua umatnya yang senantiasa istiqamah 

Marilah kita bertakwa kepada Allah dengan senantiasa memurnikan 

akidah dan ketaatan kepadanya dengan tidak musyrik sebab inilah 
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dosa yang besar yang tidak terampuni oleh Allah kecuali seorang 

hamba yang betul-betul tobat sebelum ajal menjemput. 

Islam sebagai way of lafe tidak hanya cukup untuk kita yakini 

dan pahami akan tetapi penting untuk di dakwahkan. Allah swt.  

menciptakan manusia dengan sempurna (ahsan taqwim). Dalam diri 

manusia ada jalan yang baik ada jalan yang sesat (positif/negative), 

nah karna itulah manusia membutuhkan dakwah agar tidak sesat 

dijalannya. Tujuan utama Dakwah adalah: Memuliakan manusia 

baik secara khalifah maupun secara hamba sehingga terwujud 

kebahagiaan & kesejatraan lahir dan bathin di dunia dan di akhirat. 

APA ITU DAKWAH? 

Dakwah secara bahasa berasal dari kata da’a, yad’u,da’watan 

yang berarti ajakan, seruan, undangan dan panggilan. Secara istilah, 

dakwah berarti menyeru untuk mengikuti seuatu dengan cara dan 

tujuan tertentu. 

Adapun pengertian dakwah (islam), menurut Muhammad al-Bahiy 

berarti mengubah suatu situasi menjadi situasi yang lebih baik sesuai 

dengan ajaran Islam. 

Syekh Ali Mahmfudz, arti dakwah sebagai motivasi kepada 

manusia untuk berbuat kebaikan dan petunjuk, menyuruh kepada 

yang makruf dan mencegah pada yang mungkar, untuk memperoleh 

kebaikan dunia dan akhirat. 

Dalam surah (16): (An-Nahl: 125, dakwah adalah sebuah kewajian 

muslim mukallaf untk me ngajak, menyeru, dan memanggil orang 

berakal ke jalan tuhan (di salam) dengan cara hikah, maizah hasanah, 

dan mujadalah yang ahsan.  

Dakwah adalah sebagai kewajiban muslim mukallaf untuk 

mengajak, menyeru, dan memanggil orang berakal ke jalan Tuhan 

(din Islam) dengan cara hikmah, mauizah hasanah, dan mujadalah 

yang ahsan, dengan respon  positif atau negatif dari orang  yang 

diajak, diseru, dan dipanggi  (mukallaf) disepanjang zaman serta 

disetiap ruang. 
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ُهم ٓۡ َوجَِٰدل  ۖٓۡ َحَسَنِةٓۡ ِعَظِة ٱلٓۡ َموٓۡ َمِة َوٱلٓۡ كِحٓۡ ُع ِإَلٰى َسِبيِل َربَِّك ِبٱلٓۡ ٱد
َأح ِهَي  َأع  ٓۚ َسنُ ٓۡ ِبٱلَِّتي  ُهَو  َربََّك  َسِبيِلِهٓۡ ِإنَّ  َعن  َضلَّ  ِبَمن  َأع  ۦ َلُم  َلُم  ٓۡ َوُهَو 

   ١٢٥َتِديَن ٓۡ ُمهٓۡ ِبٱل
Terjemahnya : 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui 

orang-orang yang mendapat petunjuk 
 

Dakwah diartikan sebagai proses internalisasi, transmisi, 

difusi transformasi dan aktualisasi penghambaan kepada Allah yang 

berkaitan dengan sesama manusia melibatkan da’i, maudhu, uslub, 

wasilah,dan madd’u dalam mencapai tujuan tertentu.  

Hal ini sesui dengan firman allah (QS.Al-Maidah (5):67 
 

ب ََكۖۡ َوإَن لهۡم تَۡفعَۡل فََما بَلهۡغَت َرَسالَتَهُۥۚ  سُوُل بَل َۡغ َمآٰ أُنَزَل إَلَۡيَك َمن ره ٰٓأَيَُّها ٱلره ۞يَ 

َفَريَن   َ ََل يَۡهَدي ٱۡلقَۡوَم ٱۡلَك  ُ يَۡعَصُمَك َمَن ٱلنهاَسۗ إَنه ٱّلِله  َوٱّلِله

Terjemahnya : 

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, 

berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara 

kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi 

petunjuk kepada orang-orang yang kafir 
 

Salih bin Muhammad al asy-Syatih didalam tafsir al-

Muyasssar mengatakan bahwa hendaklah ada diantara kalian 

segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada 

yang ma’ruf dan mencegah kepada yang mungkar mereka itulah 

orang-orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah dalam surah 

ali Imran ayat 104 tentang kewajiban & perintah untuk berdakwah, 
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مِّنُكمٓۡ َول َوَيأٓۡ يخَ ٓۡ ٱل  ِإَلى  ُعونَ ٓۡ َيدُأمَّة    ٓۡ َتُكن  ِبٱلٓۡ ِر  ُروفِ  ٓۡ َمعٓۡ ُمُروَن 
  ١٠٤ِلُحونَ ٓۡ ُمف ٓۡ ِئَك ُهُم ٱلٰٓٓ َوُأْولَٰ ٓۚ ُمنَكرِ ٓۡ َن َعِن ٱلٓۡ َهوٓۡ َوَين

Terjemahnya : 

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma´ruf dan mencegah dari 

yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. 
 

Dari pengertian dakwah tersebut diatas dapat dipahami 

bahwa dakwah adalah segala aktivitas dan kegiatan mengajak orang 

untuk berubah dari suatu situasi yang tidak mengandung nilai islami 

kepada nilai kehidupan yang islami. 

 

Hadirin Jamaah Jumat Rakhimakumullah  

Manusia sebagai mahluk individu dan makhluk sosial  tidak 

akan pernah terlepas dari masalah dan problematika hidup, apakah 

itu masalah kecil/ringan ataupun masalah besar. 

Problem yang dihadapi oleh umat Islam saat ini semakin 

multikompleks baik yang bersifat internal maupun eksternaL antara 

lain pada problem iman, pemahaman terhadap islam, problem 

politik, ekonomi, ukhuwah dan persaudaraan. 

Pada masyarakat modern khususnya dalam dunia informasi 

dan komunikasi (IT) kata Murtada Mutaharri, itu bagaikan dua mata 

pisau, apabila (IT) informasi dan komunikasi  itu berada ditangan 

orang yang tidak beriman maka akan seperti orang gila yang 

memegang pisau ditanganya, dia bisa menebas, membunuh, hingga 

mencincang-cincang kita, sebaliknya jika informasi dan komunikasi 

berada dalam genggaman orang yang beriman dan berakal, maka ia 

akan membawa kemasalahatan, ketentraman, dan kemajuan bukan 

kemudaratan, kekacauan,dan   kemunduran.   

Menurut data hasil survei dari we are social and hootsuit pada 

bulan Januari 2022, total populasi manusia dibumi 7 M, sebanyak 5 

M lebih yang aktif menggunakan sosial media,di Indonesia 

bagaimana ? sebanyak 191 juta jiwa  dari 277 juta penduduk aktif 

menggunakan handphone.  
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Jamaah Jumat Rakhimakumullah  

Bagaimana dampak negative perkembangan IT antara lain  

1. budaya barat semakin merajalela contoh tayangan kekerasan 

semakin meluas, 

2. tontotonan magic metodologis semakin membudaya, 

3. hiburan-hiburan sekseulaitas semakin berkuasa, 

4. tawuran antar warga dan perang antar kelompok merajalela 

5. agama dipermainkan 

6. Al-Qur’an diperjual belikan 

7. pemorkosaan dan pembunuhan hampir tiap hari terjadi, 

8. Anak-anak sampai orang dewasa kecanduan terhada game on line 

Highs Domino sehingga lupa sembahayang , bahkan sampai ada 

yang mengalami  gangguan jiwa, ada anak di Jawa Barat yang jari 

jemarinya tidak berhenti bergerak saat sakaratul maut seolah 

bermain game, 

9. banyak yang kecanduan film porno, ada ayah perkosa anak 

kandungnya, ada seorang kakak laki-laki berhubungan intim 

dengan adik perempuannya sendiri, bahkan ada ibu berhubungan 

intim dengan kedua anak lelakinya, nauzubillah min zalik,   

10. Maraknya berita hoax dan pencitraan, kebohongan dinggap 

kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan, yang salah 

dipuji dan yang benar malah dibulyy 

 

Jamaah Jumat Rakhimakumullah  

Sebagai solusi atas berbagai problematika dan dinamika 

kehidupan modern adalah dakwah yang mencerahkan yang dapat 

membantu manusia keluar dari situasi yang buruk pada situasi yang 

baik.  

 

Firman Allah (QS. Fushilat (41): 33 

َقوٓۡ َأح  ٓۡ َوَمن   ِمَن  ِإنَِّني  َوَقاَل  صَِٰلحا  َوَعِمَل  ٱللَِّه  ِإَلى  ٰٓٓ َعا َد  مِّمَّن  الٓۡ َسُن 
  ٣٣ ِلِمنَيٓۡ ُمسٓۡ ٱل
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Terjemahnya : 

Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang 

menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: 

"Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri?  

 

Penutup 

Agama merupakan risalah dari tuhan kepada para nabi-nya 

untuk memberi peringatan kepada manusia, memberi petunjuk 

sebagai hukum- hukum sempurna untuk dipergunakan manusia 

dalam menyelenggarakan tata hidup yang nyata. mengatur tanggung 

jawab kepada allah, kepada masyarakat dan alam sekitarnya. oleh 

karena itu, kewajiban semua orang untuk menyadarkan bahwa 

dakwah merupakan solusi bagi manusia untuk keluar dari masalah-

masalah kehidupan. 

ومن أحسن قوَل ممن دعى إلى هللا وعمل صالحا وقال إن ني من  

 المسلمين 
 

اآليات والذكر احلكيم بارك اهلل ىل ولكم ىف القرآن العظيم ونفعىن وإياكم مبا فيه من  
َأُقْوُل َقْوِلْي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر اهلَل اْلَعِظْيَم  تالوته إنه هو السميع العليم.  منا ومنكم   وتقبل اهلل

 ِلْي َوَلُكْم. وَاْسَتْغِفُرْوُه، ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ 
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Oleh: Prof. Dr.H.Hasyim Aidid, MA. 

 

Khutbah I 

ِإن  اْلَحْمَد  هلل  َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعْيُنُه َوَنْسَتْغِفُرُه َوَنُعْوُذ ِباهلل  ِمْن ُشُرْوِر َأْنُفس َنا َوَسّيَئاِت  
َأْعَماِلَنا َمْن َيْهِدِه اهلل  َفاَل ُمِضل  َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفاَل َهاِدَي َلُه َأْشَهُد َأْن اَل ِإلَه ِإال   

 اهلل  َوَأْشَهُد َأن  ُمَحّمًدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلهُ 
َاللُهّم َصل  َوَسل ْم َعلى ُمَحّمٍد َوَعلى آِلِه ِوَأْصَحاِبِه َوَمْن َتِبَعُهْم ِبِإْحَساٍن ِإَلى َيْوِم 

 .ْنُتْم ُمْسِلُمْوَنَياَأّيَها ال َذْيَن آَمُنْوا اّتُقوا اهلَل َحّق ُتَقاِتِه َواَل َتُمْوُتّن ِإال  َوَأ .الّدْين
َياَأّيَها ال ِذْيَن آَمُنْوا اّتُقوا اهلَل َوُقْوُلْوا َقْواًل َسِدْيًدا ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْرَلُكْم 

 َأّما َبْعدُ  .ُذُنْوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسْوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا َعِظْيًما
Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Menurut data riset atau penelitian dari Kementerian 

Kesehatan, disimpulkan bahwa hanya 20 persen dari total 

masyarakat Indonesia peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini 

berarti, dari 262 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 52 juta orang 

yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. 

Mayoritas masyarakat Indonesia ternyata tak peduli akan 

kebersihan. Hal ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan 

sekitar dan juga menurunnya kesehatan masyarakat.  
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Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Penilitan ini sebenarnya tidak terlalu mengherankan, karena 

tanpa penelitian pun, kita dapat melihat disekitar kita bahwa 

lingkungan kita masih jauh dari kata indah dan bersih. Kepedulian 

kita akan kebersihan - yang berarti juga kesehatan - memang belum 

memadai di beberapa tempat di negara tercinta kita ini.  

Siapakah masyarakat Indonesia yang disebut di dalam 

penilitian itu. Mereka adalah kita. Kita adalah umat Islam, umat 

pengikut Nabi Muhammad saw. yang diajarkan untuk selalu 

menjaga kebersihan dan kesehatan. 
 

Jama’ah rahimukumullah,  

Realita kita hari ternyata belum sepenuhnya sinkron dengan 

ajaran Islam terutama dalam hal kebersihan. Sesungguhnya diantara 

asas-asas utama agama Islam adalah kebersihan. Sesungguhnya 

Allah swt menetapkan atau membangun Islam di atas kebersihan 

sebagaimana Rasulullah saw. mengatakan:  

َتَنظ ُفْوا ِبُكلَّ َما ِاْسَتَطْعُتْم َفِاَن اهلَل َتَعاَلي َبَني ااِلْساَلَم َعَلي النََّظاَفِة َوَلْن َيْدُخَل  
 اْلَجنََّة ِااَل ُكلَُّ َنِظْيٍف

Artimya: 

"Bersucilah sebab Allah membangun Islam diatas kesucian dan 

tidak akan masuk Jannah seorang pun kecuali yang suci." (HR Ath 

Thabrani). 
 

Dan juga hadith riwayat Muslim:  

 الط ُهوُر َشْطُر اْلِإمَيان 

"Kesucian itu adalah setengah dari iman." (HR Muslim) 
 

Jama’ah rahimukumullah,  

Kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah 

swt, sementara salah satu ibadah yang paling agung di dalam Islam, 

salat, mewajibkan kita berada dalam keadaan bersih. Coba 

perhatikan firman Allah swt : 
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الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغس ُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َيا َأيََُّها  
َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبنِي َوِإن ُكنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَُّروْا َوِإن ُكنُتم  

َأَحٌد مَّنُكم مََّن اْلَغاِئِط َأْو اَلَمْسُتُم النََّساء َفَلْم َتِجُدوْا  مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء  
َماًء َفَتَيمَُّموْا َصِعيًدا َطيًَّبا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مَّْنُه َما ُيِريُد الل ُه ِلَيْجَعَل 

َوِلُيِت ِلُيَطهََّرُكْم  ُيِريُد  َوَلِكن  َحَرٍج  مَّْن  َتْشُكُروَنَعَلْيُكم  َلَعلَُّكْم  َعَلْيُكْم  ِنْعَمَتُه           مَّ 
 )6املائدة:  (

Terjemahnua : 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak 

melaksanakan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan 

tangan-tangan kalian sampai siku, dan basuhlah kepala-kepala dan 

kaki-kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki ..." (QS Almaidah: 

6). 
 

Allah swt. memerintahkan kita untuk bersuci ketika kita 

hendak menghadapNya sebab Allah Maha Suci. Allah menutup ayat 

ini dengan menegaskan bahwa perintah ini bukan untuk menyulitkan 

kita, namun tidak lain untuk mensucikan kita. 

Rasulullah saw. juga bersabda : 

" ِإَذا َتَوضََّأ اْلَعْبُد اْلُمْسِلُم َأِو اْلُمْؤِمُن َفَغَسَل َوْجَهُه َخَرَج ِمْن َوْجِهِه ُكل  َخِطيَئٍة  
ِر َقْطِر اْلَماء  َفِإَذا َغَسَل َيَدْيِه َخَرَجْت ِمْن َيَدْيِه ُكل   َنَظَر ِإَلْيَها ِبَعْيَنْيِه َمَع امَلاء  َمَع آِخ

َخِطيَئة َبَطَشْتَها َيَداُه َمَع اْلَماء  َأْو َمَع آِخِر َقْطِر اْلَماء  َفِإَذا َغَسَل ِرْجَلْيِه َخَرَج ُكل  
َماء  َحتَّى َيْخُرَج َنِقيًّا ِمَن الذ ُنْوِب  َخِطيَئٍة َمَشْتَها ِرْجَلاُه َمَع اْلَماء  َأْو َمَع آِخِر َقْطِر الْ 

  )َرَواُه ُمْسِلٌم (
Artimya : 

Apabila seorang muslim berwudlu, ketika ia membasuh wajahnya, 

maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang ia lihat dengan 
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matanya  sampai tetesan air yang terakhir. Kemudian ketika ia 

membasuh tangannya, maka keluarlah semua dosa yang ia perbuat 

dengan tanganya sampai tetesan terakhir. Kemudian ketika ia 

membasuh kakinya, maka keluarlah semua dosa yang ia perbuat 

dengan kakinya sampai tetesan terakhir. Yang pada akhirnya ia akan 

keluar suci dari dosa. (HR Muslim). 
 

Dalam hadith ini, jelas terlihat adanya koneksi yang sangat 

erat antara kebersihan luar kita dengan kebersihan di dalam hati, 

sehingga seseorang yang selalu menjaga kebersihan akan 

mendapatkan ampunan dari Allah swt.   

Rasulullah saw. senantiasa selalu memotivasi para Sahabat untuk 

menjaga kebersihan dengan menjelaskan bahwa itu adalah diantara 

hal yang dicintai oleh Allah swt. : 

َعْن َسْعٍد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص َرَفَعُه : ِإنَّ َاللََّه َطيٌِّب ُيِحبُّ َالطِّيَب . َنِظيٌف ُيِحبُّ  
 . َفَنظَُّفوَا َأْفَنَيَتُكْم . َوَلا ُتْشِبُهوا  َالنََّظاَفَة . ِكِرمٌي ُيِحبُّ َاْلَكَرَم . َجَواٌد ُيِحبُّ َاْلُجوَد

   )َرَواُه َالتِّْرِمِذي  (ِباْلَيُهوِد 
Artinya : 

Sesungguhnya Allah baik dan Ia mencintai kebaikan, bersih Ia dan 

mencintai kebersihan, mulia dan Ia mencintai kemuliaan, pemurah 

dan Ia mencinta sifat pemurah, maka bersihkanlah halaman kalian 

dan janganlah berperilaku seperti orang yahudi. (HR al-Tirmizi) 
 

Rasulullah sangat mencintai sahabatnya yang menjaga 

kebersihan sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa ada 

salah satu sahabat  atau sahabat perempuan yang dulu rajin menyapu 

masjid. Suatu waktu Rasulullah saw. lama tidak melihatnya, maka 

Rasulullah saw. bertanya tentangnya yang kemudian dijawab oleh 

beberapa sahabat bahwa ia telah wafat. Rasulullah bertkata: 
 

  . ِبِه ُدل ْوِني َعَلى َقْبِرِه َفَأَتى َقْبَرُه َفَصلَّى َعَلْيِهَأَفاَل ُكْنُتْم آَذْنُتُمْوِني  
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Artinya: 

“Kenapa kamu tidak memberitahu aku,” Kata Rasulullah. Kemudian 

Rasulullah saw. mendatangi kuburnya untuk mendoakannya. (HR 

Bukhari). 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah, 

Marilah kita membersihkan rumah kita, pekarangan dan 

lingkungan sekitar kita. Jadikanlah ia indah dipandang bagi diri kita 

sendiri, tamu-tamu kita, dan bahkan orang-orang yang lewat sebab 

di situ ada nilai ibadah kepada Allah swt. yang tentunya Allah swt 

akan berikan balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. 

Bahkan diriwayatkan bahwa ada seseorang masuk surga karena 

membersihkan suatu jalan agar masyarakat umum tidak terganggu 

dari kekotoran atau gangguan di jalan tersebut. Rasulullah saw. 

menjelaskan dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah: 

َمرَّ َرُجٌل ِبُغْصِن َشَجَرٍة َعَلى َظْهِر َطِرْيٍق َفَقاَل: َواللَِّه َلُأَنحََّينَّ َهَذا َعِن اْلُمْسِلِمْيَن 
 َفُأْدِخَل اْلَجنَّةَ  َلا ُيْؤِذْيُهمْ 

Artinya: 

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki melewati suatu jalan dimana ada 

dahan pohon yang menutupi jalan tersebut, maka ia berkata: “Demi 

Allah, saya akan pinggirkan dahan ini agar kaum muslimin tidak 

terganggu. Maka ia masuk surga (HR Bukhari dan Muslim). 

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Terlalu banyak dalil dari Al-Qur’an dan As Sunnah tentang 

ihtimam atau perhatian Islam tentang kebersihan untuk disebut satu 

persatu dalam khutbah yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, 

tidaklah pantas apabila kita masih melihat banyak sampah 

berserakan di sekeliling kita, tempat-tempat kumuh, dan kekotoran 

lain yang menyebabkan polusi tanah, udara dan pemandangan dan 

mengganggu kesehatan serta mengganggu masyarakat secara luas.  
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Sudah saatnya kita sebagai Ummat Islam yang memberikan 

contoh ini kepada umat-umat lain tentang kebersihan. Mudah-

mudahan pada masa yang akan datang, kelak, daftar kota-kota 

terbersih di dunia bukan hanya London, Paris, dan Sydney, namun 

kota-kota dunia dimana penduduk Islamnya adalah mayoritas 

bahkan kota-kota di Indonesia, di Sulawesi Selatan seperti Makassar, 

Bone dan Palopo.     

Secara garis besar, kita sebagai Ummat Islam wajib kembali 

kepada ajaran asasi dalam Islam ini, dan wajib saling menasehati 

tentangnya, dan wajib mempraktekkannya dalam segala aspek 

kehidupan.  

 إن  هللا يحب  الطوابين ويحب  المتطهرين 

َاْلُقْرآِن َاْلَعِظيِم َوَنَفَعِني َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفيِه ِمْن َاْلآَياِت َوالذََّكِر  َباَرَك َاللَُّه ِلي َوَلُكْم ِفي
َاْلَحِكيِم َأُقوُل َقْوِلي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر َاللََّه ِلي َوَلُكْم َفاْسَتْغَفُروُه ِإنَُّه ُهَو َاْلَغُفوْر  

  َالرَِّحيِم
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

Khutbah I : 

اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي َوَلا ُعْدَواَن ِإلَّا َعَلى َالظَّاِلِمنَي َوَأْشَهُد  
َالسَّ  َوَقيُّْوَم  َواْلآَخِريَن  اْلَأوَِّلنَي  ِإَلُه  َلُه  َشِرْيَك  َلا  َوْحَدُه  اللَُّه  ِإلَّا  ِإَلَه  َلا  َماَواِت َأْن 

 َواْلَأْرِضنيَ 
َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه َوَخِليُلُه َوَأِميُنُه َعَلى َوْحِيِه َأْرَسَلُه ِإَلى َالنَّاِس  

ى آِلِه َكافًَّة َبِشرًيا َوَنِذيًرا َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّه ِبِإْذِنِه َوِسَراًجا ُمِنرًيا َصلَّى َاللَُّه َعَلْيِه َوَعَل
َوَأْصَحاِبِه َالَِّذيَن َساُروا َعَلى َطِريَقِتِه ِفي َالدَّْعَوِة ِإَلى َسِبيِلِه َوَصَبُروا َعَلى َذِلَك  
َوَجاَهُدوا ِفيِه َحتَّى َأْظَهَر اللَُّه ِبِهْم ِديَنُه َوَأْعَلى َكِلَمَتُه َوَلْو َكِرَه َاْلُمْشِرُكْوَن َوَسلََّم  

  َتْسِليًما َكِثرًيا
َأمَّا ُبْعٌد :َفَيا ِعَباَد اللَِّه  ُأوِصْيُكْم َوَنْفس يْي َأوَّاًل ِبَتْقَوى اللَِّه َجلَّ َوَعَلا  ِاتََّقْوا اللََّه 
َحقَّ التَّْقَوى  َفَقْد َأَمَرَنا َربَُّنا ِبَذِلَك ِفي ِكَتاِبِه َاْلَكِرمِي َحْيُث َقاَل : َيا َأيَُّها الَِّذيَن 

 .ا اللََّه َحقَّ ُتَقاِتِه َوَلا َتُموُتنَّ ِإلَّا َوَأْنُتْم ُمْسِلُموَن آَمُنوا اتَُّقو
Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Puncak ajaran Islam, aqidah kita, ketauhidan kita, kalimat “la 

ilaha illa Allah,” bahwa tidak yang berhak disembah kecuali Allah, 

tidak dapat dipisahkan dengan muamalat kita, yakni cara kita 
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berperilaku dengan sesama manusia. Allah swt telah mengutus para 

Rusul dan Anbiyaa untuk memanggil kepada aqidah ketauhidan 

Allah swt dan akhlak yang adil, benar dan mulia kepada sesama 

manusia. Mari kita simak ayat berikut : 

َوِإَلى َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغْيُرُه َقْد َجاَءْتُكْم 
يَزاَن َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَياَءُهْم َوَلا ُتْفس ُدوا ِفي َبيَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم َفَأْوُفوا اْلَكْيَل َواْلِم

 . )85األعراف:( اْلَأْرِض َبْعَد ِإْصَلاِحَها َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننَي
Terjemahnya : 

Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syuʻaib. 

Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu 

tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu 

bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran dan 

timbangan dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain sedikit 

pun. Jangan (pula) berbuat kerusakan di bumi setelah perbaikannya.  

Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” 
 

Allah swt mengirim Rasulnya, Nabi Syu’aib untuk 

mengingatkan kaumnya untuk (pertama) beribadah kepada Allah, 

dan kemudian langsung diikuti dengan perintah untuk berbuat adil 

kepada sesama manusia ketika bermuamalat dengan mereka dalam 

perdagangan. Berbuat Adil adalah akhlak yang paling mulia yang 

dapat diperbuat seorang Muslim kepada saudaranya Muslim yang 

lain.  

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Allah swt menyuruh kita untuk selalu tegak dan tampir 

terdepan berbuat adil dalam keadaan apapun bahkan walaupun sikap 

adil itu berpotensi merugikan self-interest atau kepentingan diri kita 

sendiri, keluarga sendiri, dan kerabat terdekat. Di dalam Islam, 

ketika terjadi conflict of interest, maka keadilan harus berada pada 

prioritas utama, sebagaimana Allah swt memerintahkan kita untuk 

berbuat demikian : 
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َأنُفس ُكْم َأِو  ٰٓٓ َء ِللَِّه َوَلْو َعَلىٰ ٰٓٓ َأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكوُنوْا َقوَِّٰمنَي ِبٱْلِقْسِط ُشَهَدآٰٓ يَٰ 
َفَلا َتتَِّبُعوْا   ۖٓۡ ِإن َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقرًيا َفٱللَُّه َأْوَلٰى ِبِهَما   ٓۚ ٱْلوَِٰلَدْيِن َوٱْلَأْقَرِبنَي  

 … ٓۚ وْا َأن َتْعِدلُ  ٰٓٓ ٱْلَهَوىٰ 
Terjemahnya: 

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan 

dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu 

sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan 

dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu 

(kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu sehingga tidak berbuat adil … (QS An-Nisa: 135) 
 

Coba perhatikan qudwa dari Rasulullah saw., bagaimana ia 

telah menjadi “Al-Qur’an yang berjalan” dari ayat diatas, dalam 

sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Ummul Mukmini Aisyah ra, 

ketika ada usaha untuk melepaskan seorang wanita dari kalangan 

pembesar masyarakat Arab dari hukuman pada waktu itu dikarena ia 

kedapatan mencuri, maka mereka mengutus salah satu Sahabat 

kesayangan Rasulullah saw., Usama untuk membujuknya. Apa kata 

Rasulullah? Rasulullah saw. menegaskan: 

َيا ُأَساَمُة ِإنََّما َهَلَكْت َبُنو ِإْسَراِئيَل ِحنَي َكاُنوا ِإَذا َأَصاَب الشَِّريُف ِفيِهُم اْلَحدَّ  
ْم ُيِقيُموا َعَلْيِه َوِإَذا َأَصاَب اْلَوِضيُع َأَقاُموا َعَلْيِه َلْو َكاَنْت َفاِطَمَة ِبْنَت َتَرُكوُه َوَل

  ُمَحمٍَّد َلَقَطْعُتَها
Artimya: 

“Wahai Usamah, yang menyebabkan Bani Israel binasa adalah 

karena jika ada seseorang dari kalangan pembesar berbuat salah, 

dimana disitu ada hukuman hadd, mereka membiarkannya. Namun 

jika yang berbuat kesalahan itu dari kalangan masyarkat lemah, 

mereka menghukumnya. Seandainya Fatimah binti Muhammad 

mencuri, saya benar-benar akan memotong tangannya.”                            

(HR Annasa´i) 
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Perhatikan bagaimana Rasulullah saw. menyebut nama 

anaknya Fatimah dengan “binti Muhammad,” seolah menegaskan 

bahwa anak seorang Rasul pun harus dipandang sama dan pada 

berada pada level yang sama dengan manusia lain ketika keadilan 

harus ditegakkan.  

 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Hati-hatilah dalam berlaku tidak adil kepada orang lain 

karena kita akan dicap sebagai bagian dari kaum “mutaffifeen” yang 

mana Allah swt. telah menjanjikan kepada orang demikian dengan 

“Wail” atau kebinasaan yang pedih: 

َوِإَذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم    .الَِّذيَن ِإَذااْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن    .َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفنَي  
َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ    .ِلَيْوٍم َعِظيٍم    .َأَلا َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثوَن   .ُيْخس ُروَن  

 اْلَعاَلِمنَي املطففني:  
Terjemahya: 

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan 

menimbang)! (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima 

takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) 

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka 

kurangi. Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka 

akan dibangkitkan. pada suatu hari yang besar (Kiamat). (yaitu) hari 

(ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam?                   

(QS Al Mutaffifiin: 1- 6 ) 
 

Potongan firman Allah Azza wa Jalla ini perlu didengung-

dengungkan dan disebarkan dan tanamkan ke dalam hati kita 

masing-masing terkhusus masyarakat Indonesia keseluruhan. Sebab 

dari berbagai usaha para pembesar negeri ini dalam memberantas 

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ternyata semua itu  

sebagaimana kita saksikan bersama – semua itu gagal. Sejak zaman 

reformasi sampai hari ini, ketidakadilan dalam hal kecurangan terus 

meningkat, seolah-olah sebagian dari masyarakat negeri ini sedang 

berlomba-lomba untuk korupsi. Jadi sudah bukan istilah “korupsi 

berjamaah” tetapi telah meningkat menjadi “perlombaan korupsi.” 
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Perhatikanlah pasar-pasar, apakah timbangan sudah benar? 

Ataukah masih banyak yang mempraktekkan “mutaffifin”? 

Masuklah ke dalam kampus-kampus, apakah mahasiswa telah 

melaksanakan ujian mereka dengan jujur atau ada sifat “mutaffifiin”? 

Lihatlah di kantor-kantor, apakah sudah bersih dari sogok-

menyogok ataukah masih banyak “mutaffifiin.” Apabila kita sudah 

bisa menegakkan keadilan, maka alhamdulillah. Namun, jika kita 

masih tersebar prilaku mutaffifiin maka perlu kita bertaubat kepada 

Allah swt untuk menghindari Wail, kehancuran bersama dan azab 

Allah yang pedih. 

Negeri tercinta ini, sudah terlalu banyak orang-orang pintar, 

yang berpendidikan dan bergelar tinggi-tinggi, kita sesungguhnay 

kekurangan orang-orang yang “qawwamuun bil qist, shuhadaau 

lillahi” orang-orang yang beriman yang tampil tegak berbuat adil, 

menjadi saksi untuk Allah swt. Dan ketahuilah bahwa permasalah 

ketidakadilan hanya bisa diselesaikan dengan rasa takut kepada 

Allah swt dan keimanan akan pembalasan hari akhirat sebagai 

firman Allah tersebut diatas: 

 ِلَيْوٍم َعِظيٍم َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي املطففني  .َأَلا َيُظنُّ ُأوَلِئَك َأنَُّهْم َمْبُعوُثوَن

Terjemahnya: 

Tidakkah mereka mengira (bahwa) sesungguhnya mereka akan 

dibangkitkan. pada suatu hari yang besar (Kiamat). (yaitu) hari 

(ketika) manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? (QS 

Almutaffifeen: 4-6) 
 

Jama’ah Jumu’ah rahimakumullah,  

Sebagai kesimpulan, marilah kita menjadi orang yang terdepan 

menegakkan keadilan sebab itulah tugas kita sebagai seorgan 

Muslim. 

   إعدلوا هو أقرب للتقوى

َاْلُقْرآِن َاْلَعِظيِم َوَنَفَعِني َوِإيَّاُكْم ِبَما ِفيِه ِمْن َاْلآَياِت َوالذََّكِر َباَرَك َاللَُّه ِلي َوَلُكْم ِفي 
 َاْلَحِكيِم َأُقوُل َقْوِلي َهَذا َوَأْسَتْغِفُر َاللََّه ِلي َوَلُكْم َفاْسَتْغَفُروُه ِإنَُّه ُهَو َاْلَغُفوْر َالرَِّحيمِ 
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Oleh: Prof. Dr. H. Muhammad Galib Mattola, MA. 

 

 السال م عليكم و رمحة اهلل و بركاته 
احلمد هلل الذى أرسل رسوله رمحة للعاملني.  اشهد ان الاله اال اهلل وحده  

ال شريك له امللك احلق املبني.  واشهد ان سيد نا ونبينا حممدا عبده و رسوله  
املرسلني, سيد نا حممد الصادق األمني. اللهم صل و سلم و بارك على  سيد  

الدين. اىل يوم  فيا  عباد اهلل,   وعلى آله و أصحابه ومن سن بسنته  اما بعد,  
قال اهلل سبحانه وتعاىل ىف   املتقون. فقد  فاز  اوصيكم و نفسى بتقوى اهلل فقد 

َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه َربِّ َهْب ِلْي ِمَن الصِّٰلِحْيَن َفَبشَّْرٰنُه ِبُغٰلٍم   : الكرمي    القران  َحِلْيٍم 
ِانِّيْ  ٰيُبَنيَّ  َقاَل  َانِّيْ   ٰٓٓ السَّْعَي  اْلَمَناِم  ِفى  َتٰرى  ٰٓٓ َاٰرى  َماَذا  َفاْنُظْر  َقاَل   ٓۗ َاْذَبُحَك 

 ِاْن َشاَٰۤء اللٰ ُه ِمَن الصِّٰبِرْيَن ٰٓٓ َسَتِجُدِنيْ  ۖٓۡ َاَبِت اْفَعْل َما ُتْؤَمرُ ٰٓٓ يٰ 
 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. 

Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah swt., yang 

telah memberikan rahmat dan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin 

kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang suci ini untuk 

melaksanakan kewajiban kita kepada Allah swt., yaitu sholat Jum’at 

sekaligus memenuhi kebutuhan rohani kita. Salawat dan salam 

semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad saw.., Nabi dan Rasul terakhir, yang diutus oleh Allah 

swt. ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah bagi mereka 
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yang mengharapkan ridha Allah, beriman kepada hari akhirat serta 

senantiasa berzikir kepada Allah swt.   

Salah satu tugas dan tanggung jawab umat Islam yang 

diproyeksikan Al-Qur’an sebagai khaera ummah (umat terbaik) 

yang telah diletakkan dasar-dasarnya oleh Rasulullah saw.., ialah 

berupaya mengambil bagian sesuai dengan kemampuan dan 

keahlian masing-masing menyiapkan generasi khaera ummah di 

tengah-tengah umat yang lain.  Hal ini ditegaskan dalam                     

Q.S. Ali Imran/3: 110: 

ُكْنُتْم َخْيَر ُامٍَّة ُاْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُرْوَن ِباْلَمْعُرْوِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنْوَن  
ُرُهُم  ِمْنُهُم اْلُمْؤِمُنْوَن َوَاْكَث ٓۗ َوَلْو ٰاَمَن َاْهُل اْلِكٰتِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهْم  ٓۗ ِباللٰ ِه 

 ١١٠اْلٰفس ُقْوَن 

Terjemahnya: 

Kamu (umat Islam) adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk 

manusia, menyuruh kepada yang makruf, mencegah dari yang 

mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, 

tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka, ada yang 

beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. 
 

Ayat ini menegaskan kedudukan umat Islam sebagai umat 

yang terbaik, dengan tiga fungsi dan tugas utama, yaitu: 

memerintahkan kepada yang makruf, mencegah dari yang mungkar 

dan beriman kepada Allah swt. dengan iman sahih.  

Meskipun demikian, upaya memerintahkan dan kepada yang 

makruf, mencegah dari yang mungkar sebagai tugas utama lagi 

mulia, tetapi tugas tersebut harus dilaksanakan dengan cara yang 

santun, hikmah, pengajaran yang baik dan jika terjadi debat, karena 

perdebatan itu harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik tanpa 

klaim kebenaran dan merasa diri sebagai yang paling baik dan paling 

benar. Hal ii ditegaskan  dalam Q.S. al-Nahl/19: 125: 
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  ٓۗ ِبْيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتْي ِهَي َاْحَسنُ ُاْدُع ِاٰلى َس
 ١٢٥  ِباْلُمْهَتِدْيَن َاْعَلمُ  َوُهَوِانَّ َربََّك ُهَو َاْعَلُم ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبْيِله 

Terjemahnya: 

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan 

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. 

Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih Mengetahui tentang 

siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dia-lah yang lebih lebih 

Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk 
 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

Al-Qur’an mengabadikan kisah Nabi Ibrahim as. sebagai sosok Nabi 

dan Rasul Allah saw. yang juga menjadi uswah hasanah dalam 

menyiapkan generasi yang saleh lagi santun. Seperti dijelaskan 

dalam Q.S. alshaffat/37:100-102:  

َفَلمَّا َبَلَغ َمَعُه السَّْعَي   ١٠١َفَبشَّْرٰنُه ِبُغٰلٍم َحِلْيٍم    ١٠٠َربِّ َهْب ِلْي ِمَن الصِّٰلِحْيَن  
ِانِّيْ  اْلَمَناِم َانِّيْ   ٰٓٓ َقاَل ٰيُبَنيَّ  َاَبِت  ٰٓٓ َقاَل يٰ   ٓۗ َاْذَبُحَك َفاْنُظْر َماَذا َتٰرى  ٰٓٓ َاٰرى ِفى 
 ١٠٢ِاْن َشاَٰۤء اللٰ ُه ِمَن الصِّٰبِرْيَن  ٰٓٓ يْ َسَتِجُدِن ۖٓۡ اْفَعْل َما ُتْؤَمرُ 

Terjemahnya: 

(Ibrahim berdoa): Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku (seorang 

anak) yang termasuk orang-orang yang saleh.   
 

101. Maka Kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang 

amat santun. 

102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha 

bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku:  

Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahw aku 

menyembelihmu. maka pikirkanlah apa pendapatmu!" ia 

menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk 

orang-orang yang sabar". 
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Ayat ini menjelaskan bahwa upaya menyiapkan generasi 

yang saleh, harus dimulai dengan doa yang tulus kepada Zat Maha 

Kuasa, Allah swt. Doa tulus Nabi Ibrahim dalam ayat di atas, 

diijabah oleh Allah swt. dengan pernyataan bahwa Allah swt. 

memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim as. bahwa dia 

kelak dianugerahi seorang anak yang kelak akan melanjutkan 

perjuangannya, yakni Nabi Ismail as., yang diberikan gelar sebagai 

gulamun halim (anak yang sangat santun); yakni sosok pribadi yang 

aspek akhlak, etika dan moralnya lebih dikedepankan daripada aspek 

intelektualnya. Dari ayat tersebut tergambar  jawaban yang sangat 

santun dari Ismail as., yang mengedepankan kepatuhan dan ketaatan 

kepada Allah swt., sekaligus menegaskan ketaatannya kepada 

ayahandanya Nabi Ibrahim as., dengan jawaban singkat, padat dan 

tegas: ”Wahai ayahandaku, kalau itu perintah Allah swt., maka 

laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah, 

engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. 
 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. 

Kisah Nabi Ibrahim as. bersama putranya Nabi Ismail as., 

juga memberikan pengajaran yang sangat berharga betapa  

pentingnya komunikasi yang harmonis dan santun antara orang tua 

dengan anak. Sedemikian pentingnya peristiwa tersebut,  maka kisah 

Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu diabadikan oleh Allah swt dan juga 

dilanjutkan sebagai syariat Nabi Muhammad saw..  

Kebijaksanaan Nabi Ibrahim as. dan dan kesantunan Nabi 

Ismail as., diwarisi oleh Rasulullah saw. sebagai uswah hasanah, 

yang diutus ke permukaan bumi ini membawa misi penyempurnaan 

akhlak karimah dari Nabi dan Rasul sebelumnya. 

Nabi Muhammad saw. secara tegas menyatakan: 

ارم األخالق إمنا بعثت ألمتم مك   
Artinya:  

Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang 

mulia. 
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 Bagi kita umat Islam, kita bersyukur karena memiliki uswah 

hasanah, baik dalam aqidah, ibadah maupun muamalah, yaitu 

Rasulullah saw. yang telah memberikan petunjuk praktis dalam 

bentuk sikap, ucapan dan perbuatan nyata tentang penerapan akhlak 

karimah tersebut. Al-Qur’an menegaskan bahwa Nabi Muhammad 

saw.. adalah pribadi yang memiliki akhlak yang agung. Allah swt. 

berfirman dalam surah al-Qalam/88: 4:    

 َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيم 
Terjemahnya: 
Dan sesungguhnya engkau (Muhammad), benar-benar berbudi 

pekerti yang agung 
Dalam hubungan ini Syauqi Bek menyatakan: 

 إمنا األمم األخالق مابقيت # فإن ذهبت أخالقهم ذهبوا 
Artinya: 

Sesungguhnya umat itu akan eksis, selama mereka masih berakhlak, 

jika akhlak mereka rusak, maka hancurlah umat itu. 
 

Persoalan paling serius umat dewasa ini, termasuk Islam 

adalah pada akhlak dan sopan santun yang mulai pudar, baik 

langsung maupun tidak langsng melalui media sosial yang seringkali 

disampaikan dengan kekerasan, kebohongan (hoax), perpecahan dan 

permusuhan di kalangan sesama muslim. Hal tersebut sangat sangat 

bertentangan dengan ajaran luhur junjungan kitab Nabi Besar 

Muhammad saw.. yang diutus ke bumi ini untuk misi akhlak karimah 

dan kerahmatan bagi semesta alam.    
 

Ma’asyiral muslimin rahimakumullah. 

Umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, bahkan negara dengan penduduk muslim 

terbesar di bumi ini, diharapkan tampil sebagai khaera ummah, di 

tengah-tengah umat yang lain yang mengedepankan  prinsip-prinsip 

akhlak karimah dan kerahmatan seperti yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah saw., sehingga ke depan, kita berharap umat Islam 



142 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

Indonesia tidak hanya mayoritas dalam kuantitas, tetapi berbanding 

lurus sebagai mayoritas dalam kualitas. Hal ini tentu memerlukan 

kerjasama yang baik antara sesama muslim dengan memperkokoh 

silaturrahim, ukhuwah Islamiyah dan interaksi sosial yang harmonis 

di tengah-tengah keberagaman. 

Salah satu hal yang harus diupayakan adalah menyiapkan 

generasi hafizh Al-Qur’an lafzhan, wa fahman wa amalan (mampu 

menghafal ayat-ayat Al-Qur’an, memahami makna dan 

kandungannya secara benar serta mengimplementasikan dalam 

berbagai aspek kehidupan. 

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan petunjuk serta 

kekuatan lahir dan batin kepada generasi pelanjut kita, generasi yang 

cerdas, saleh, santun dan berakhlak karimah. amin ya Rabbal alamin.  

 رّب هبلي من الصا لحين 

فيه  من اإليات والذكر  بارك اهلل ىل ولكم ىف القرآن الكرمي, ونفعىن واياكم مبا  
هذا  قوىل  اقول  العليم.  السميع  هو  انه  تالوته  ومنكم  مين  وبقبل  احلكيم, 

 فاستغفروه, فيا فوز املستغفرين ويا جناة التائبني. 
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Oleh: Prof. Dr. H.Muhammad Galib Mattola, M.A  

 

  السال م عليكم ورمحة اهلل وبركاته
   واجلهاد على عباده املؤمنني  اهلجرةاحلمد هلل الذى شرع 

اشهد ان الاله اال اهلل وحده ال شريك له  اياه نعبد واياه نستعني.  واشهد أن 
سيدنا ونبينا حممدا عبده و رسوله  الصادق االمني.  اللهم صل و سلم و بارك 

اهتدى  على خامت االنبياء واملرسلني، سيد ناوموالنا حممد وعلى اله و اصحابه ومن  
هبديه إىل يوم الدين. اما بعد، فيا عباد اهلل، اوصيكم ونفسى بتقوى اهلل فقد فاز  
َوالَِّذْيَن  ٰاَمُنْوا  الَِّذْيَن  ِانَّ  الكرمي:  القرآن  قال اهلل سبحانه وتعاىل ىف  املتقون. فقد 

َواللٰ ُه َغُفْوٌر  ٓۗ اللٰ ِه    ِ َك َيْرُجْوَن َرْحَمَتٓ  ُاولٰٰۤى  ْۙٓ َهاَجُرْوا َوَجاَهُدْوا ِفْي َسِبْيِل اللٰ ِه  
 رَِّحْيٌم

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

Alhamdulliah, kita persembahkan puji dan syukur kehadirat 

Allah swt., atas segala nikmat, hidayah, serta usia dan kesehatan 

lahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mubarakah 

ini untuk menyatakan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah swt. 

Salawat dan salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita 

Rasulullah Muhammad saw.. yang telah menjadi uswah hasanah 

(panutan yang baik) dalam pelaksanaan tugas-tugas kita sebagai 

hamba Allah swt. di bumi ini. 
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Salah satu bagian penting dari ajaran Islam yang tercantum 

dalam Al-Qur’an serta dijelaskan dengan rinci oleh Rasulullah 

Muhammad saw. baik dalam bentuk ucapan maupun dalam praktek 

nyata ialah hijrah. 

Secara konseptual, Al-Qur’an menegaskan bahwa orang-orang 

yang beriman kepada Allah swt., berhijrah serta berjuang di jalan 

Allah swt., motivasinya adalah untuk mencari ridha serta 

mengharapkan rahmat Allah swt.  Hal ini ditegaskan  dalam                

QS. al-Baqarah/2: 218:  

اللٰ ِه   َسِبْيِل  ِفْي  َوَجاَهُدوْا  َهاَجُرْوا  َوالَِّذْيَن  ٰاَمُنوْا  الَِّذْيَن  َيْرُجْوَن  ٓ  ُاولٰٰۤى  ْۙٓ ِانَّ  ِ َك 
 َواللٰ ُه َغُفْوٌر رَِّحْيٌمٓۗ لٰ ِه َرْحَمَت ال

Terjemahnya: 

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang 

berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang 

mengharapkan rahmat Allah swt. Allah Maha Pengampun, Maha 

Penyayang. 
 

Hal senada ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr/59: 8: 

اللٰ ِه   مَِّن  َفْضًلا  َيْبَتُغْوَن  َوَاْمَواِلِهْم  ِدَياِرِهْم  ِمْن  ُاْخِرُجْوا  الَِّذْيَن  اْلُمٰهِجِرْيَن  ِلْلُفَقَراٰۤء  
 ٓۚ الصِّٰدُقْوَن ُهمُ  ِ َكٓ  ُاولٰٰۤى ٓۗ   ٓٗ َوِرْضَواًنا وََّيْنُصُرْوَن اللٰ َه َوَرُسْوَله

Terjemahnya : 

(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah 

yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta 

bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan 

(demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah 

orang-orang yang benar.  
 

Rasulullah saw. selain memberikan landasasn tentang hijrah, 

beliau sekaligus memberikan contoh implementasi pelaksanaannya 

dengan sangat jelas, sehingga umat Islam memiliki panduan yang 

sempurna tentang implementasi dan pelaksanaan hijrah bagi umat 

Islam, bukan hanya umat Islam yang ikut hijrah berrsama Rasulullah 
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saw.. dari Mekkah ke Madinah, tetapi juga umatnya yang tidak 

sempat bertemu langsung dengan beliau, karena hijrah adalah ajaran 

Islam yang tidak hanya disyariatkan kepada umat Islam yang hidup 

Bersama Rasulullah saw., tetapi juga umatnya yang datang 

kemudian. 

Rasulullah Muhammad saw.. menegaskan bawah motivasi 

atau niat untuk mencari ridha Allah swt. Bukan hanya menjadi 

landasan utama dalam pelaksanaan hijrah tetapi pada seluruh amal 

untuk bisa bisa diberi label sebagai ibadah dan amal saleh di sisi 

Allah swt. 

Dalam hubungan ini,  Imam al-Bukhari rahimahullah, 

menempatkan hadis tentang niat dan hijrah sebagai hadis pertama 

dalam kitab hadisnya. 

Rasulullah saw. bersabda: 

عن أمري املؤمنني أىب حفص عمر ابن اخلطاب رضى اهلل عنه قال: مسعت رسول  
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: إمنا االعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ  مانوى،  
فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله، ومن كانت هجرته  

 رواه البخارى ومسلم. هجر إليه. لدنيا يصيبها أوامرأة ينكحها فهجرته إىل ما 
Artinya: 

Dari Amir al-Mukminin Abu Hafs Umar ibn al-Khaththab ra. 

berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw.. bersabda: 

Sesungguhnya (nilai) setiap amal sesuai dengan niat dan setiap 

urusan sesuai dengan apa yang diniatkan, maka barangsiapa yang 

hijrahnya (karena mencari ridha) Allah dan Rasul-Nya, maka 

hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, dan barangsiapa yang 

hijrahnya karena untuk motivasi dunia yang akan diperolehnya atau 

untuk perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada 

apa yang karenanya dia berhijrah kepadanya. HR. al-Bukhari dan 

Muslim. 

Mengenai hakekat hijrah, Rasulullah saw.. menegaskan bahwa 

hijrah yang sesungguhnya ialah menjauhkan diri dari segala yang 

dilarang Allah.  Beliau bersabda: 
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عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضى اهلل عنهما عن النىب صلى اهلل عليه وسلم عن  
واملهاجر من هاجر ماهنى اهلل  املسلمون من لسانه ويده،  قال: املسلم من سلم 

 عنه. متفق عليه. 
Artimya: 

Dari Abdullah ibn ‘Amr ibn al-‘Ash ra. dari Nabi saw. bersabda: 

(Hakekat) muslim (sejati) ialah muslim yang selamat muslim lainnya 

dari (gangguan) lisan dan tangannya. HR.Muttafaq ‘alaih. 
 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah. 

Mengenai hijrah Rasulullah Muhammad saw.., dari Makkah 

ke Madinah, ulama melihatnya melihatnya dari dua sisi, yaitu: 

1. Hijraturrasul merupakan peristiwa sosiologis historis sebagai 

ikhtiar manusia untuk memelihara eksistensi ajaran Islam dan  

umat Islam yang diperankan oleh Rasulullah sebagai bagian dari 

perjuangan beliau menegakkan kebenaran di bumi ini. 

2. Hijraturrasul sebagai peristiwa supranatural sebagai bagian dari  

kehendak Allah untuk menunjukkan Kemahakuasaan-Nya dan 

menjaga agama-Nya, melindungi Rasul-Nya dan memelihara 

eksistensi umat Islam  
 

Reaktualisasi nilai-nilai hijraturrasul dalam menghadapi 

peningkatan kualitas umat, secara umum dapat dikemukakan: 

1. Mengokohkan niat, iman dan takwa serta akhlak karimah. 

2. Menanamkan kerja keras dan usaha sungguh-sungguh disertai 

perencanaan secara cermat untuk mencapai tujuan.  

3. Menanamkan nilai tawakkal dan penyerahan diri secara total dan 

menyeluruh kepada Allah swt. setelah usaha dilaksanakan secara 

maksimal. 

4. Pembinaan umat memerlukan pengorbanan, tenaga, pikiran, harta 

dan bahhkan jiwa sekalipun jika diperlukan. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah 

Setelah Rasulullah saw. sukses melaksanakan hijrah, 

pembinaan umat difokuskan kepada tiga hal utama, yaitu: 
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1. Memelihara iman dan takwa dengan menjadikan mesjid basis 

pembinaan umat untuk mencetak generasi yang memiliki 

semangat sujud secara fisik, hati maupun pikiran melalui 

pembangunan masjid yang dilakukan oleh Rasulullah saw. 

setelah sampai di Madinah. 

2. Memelihara ukhuwah Islamiyah dan persatuan umat Islam yang 

ditunjukkan oleh Rasulullah saw. yang mempersaudarakan 

Muhajirin dan dan Anshhar. 

3. Merajuk toleransi, kerukunan, dialog konstruktif dan kerjasama 

dengan seluruh komponen masyarakat Madinah dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan transformasi budaya. 
 

Semoga semangat dan nilai-nilai hijrah yang dijelaskan oleh 

Al-Qur’an dan dicontohkan oleh Rasulullah saw., tetap menjadi 

panduan umat Islam men uju khaera ummah (umat terbaik) untuk 

izzul Islam wal muslimin. 

amin yang Rabbal ‘alamin. 

 وجاهدوا فى هللا بحّق جهاده ... 

الكرمي، ونفعىن وإياكم مبا فاعتربوا ياأوىل االبصا ر. بارك اهلل ىل ولكم ىف القرآن 
 فيه من االيات والذكر احلكيم، وتقبل مىن ومنكم تالوته انه هو السميع العليم. 
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Oleh: Drs. H.Abdul Kadir Arief, M.Pd. 

احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدي و دين احلق ليظهره علي الدين كله ولو كره 
املشركني.أشهد ان ال اله  اال اهلل وحده ال شريك له وأشهد ان  حممدا عبده و  

أللهمَّ َصلِّ و سلم وبارك علي سيدنا حممد و علي أله  وأصحابه ومن   .رسوله
تبعه باحسان ايل يوم الدين  كما صليت وسلمت   وبا ركت علي  حبيبنا و  

انك محيد جميد. العاملني  ابراهيم يف  ا نبينا  القائلني يف قال  هلل تعايل وهو أصدق 
 سورة أل عمران 

 أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. بسم اهلل الرمحن الرحيم.  
كنتْم خرَي أّمٍة أخرْت للناِس تأمرْوَن باملعروِف وتنهوَن عِن املنكر وتؤمنون باهلل  

وقال   ولو أمَن أهل الكتاب لكان خرًيا هلم منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون.
 يضا يف سورة األنبياء: وَما أرسلناَك اال  رمحًة ِللَعامِلني.أّما بعد: أ

 

Kaum Muslimin, Sidang Jama’ah jumat yang dirahmati Allah, 

Perkenankanlah kami mengajak semua jama’ah jum’at untuk 

menundukkan kepala, merendahkan hati, memfokuskan pikiran 

untuk bersyukur dan bertahmid kehadirat Allah, Ilahi Rabbi yang 

telah menganugerahkan segala nikmat khususnya nkmat Iman dan 

Islam kepada hati sanubari kita masing-masing sehingga kita dapat 

berkumpul, berjama’ah di masjid yang Mubarak ini, sambil 
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mengirimkan salam dan sholawat kepada jSnjungan kita, qudwah 

hasanah kita, Nabi Muhammad saw. 

Jama’ah jum’at yang berbahagia 

Ummat manusia yang hidup di muka bumi sekarang ini berjumlah + 

8 miliar (Suara.Com,tgl2-8-22) dan 2 miliar atau sekitar 25 % di 

antaranya adalah ummat Muslim (databoks.katadata.co.id,tgl15-6-

22). Ummat manusia yang banyak itu terdiri dari beragam agama, 

suku, ras, berbagai aliran, berbagai paham dan keyakinan. Dan 

semuanya mendapat kemulian disisi Allah swt sebagai manusia anak 

cucu Nabi Adam ciptaan Sang Khaliq seperti yang Allah swt. 

sebutkan dalam QS. AlIsrā/17:70 

زقناُهْم ِمْن الط يباِت َوفضلناُهْم  ولقْد كّرمَنا بِني أدَم َومحلَناُهْم ِفي الرّب والبحِر َور
 عَلي كثرٍي ِمّمْن خلقَنا تفِضْياًل. 

Terjemahnya: 

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, dan 

kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki 

dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan 

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” 

Jadi sebagai manusia kita dilebihkan derajat kita dari makhluk lain 

seperti binatang, tumbuhan, benda padat, benda cair dan benda alam 

lainnya karena kitalah yang mampu mengelolah bumi dan Alam ini. 

Dan Allah memberi rezki kita tanpa membeda-bedakan agama, suku, 

ras, keyakinan yang beragam itu tapi tergantung usaha dan kinerja 

kita. Lalu dimanakah posisi dan peran Ummat Islam, kaum 

Muslimin itu? 
 

  Ummat Islam adalah gabungan setiap individu yang beriman 

dan membuktikan keimanannya dengan hati, kata dan perbuatan. 

Maka sebagai kumpulan individu-individu beriman itu, jika mampu 

membuktikan keimanannya dalam kehidupan nyata, ia atau mereka 

akan diangkat derajatnya oleh Allah swt. sebagai Ummat yang 

terbaik, Khaerah Ummah. Allah swt. berfirman dalam surah Ali 

Imran/3 ayat 110: 
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كنُتْم خرَي أّمٍة أخرْت للناِس تأمرْوَن باملعروِف وتنهوَن عِن املنكِر َوتؤمنْوَن َولْو 
 اسُقْوَن. أمَن أهَل الكتاِب لكاَن خرًيا  هُلْم منُهُم ْاملؤمنْوَن َوأكثرُهْم الف

Terjemahnya : 

Kamu adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada  makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan 

kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik 

bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik. 
 

Jadi sebagai kelompok orang-orang beriman kita telah diberi 

gelar oleh Allah sebagai Khaira Ummah, Ummat Yang Terbaik, 

sebuah predikat yang harus kita buktikan dan pertahankan. Untuk 

membuktikan sebagai Ummat Terbaik maka kita perlu menindak 

lanjuti dengan : 

1. Menyuruh yang makruf atau segala jenis kebaikan 

2. Mencegah kemungkaran yang terjadi dengan berbagai cara dan 

metode 

3. Senantiasa beriman dan mempertahankan keimanan dengan 

amal-amal shaleh. 

4. Harus menerima kenyataan bahwa tidak semua yang ada di 

sekitar kita dapat melakukan seperti yang kita lakukan meskipun 

itu nyata-nyata kebaikannya dan manfaatnya. Bahkan ada yang 

sama sekali tidak beriman. Dan ada juga yang beriman tapi 

mereka berbuat fasik.  
 

Fasik adalah mereka yang telah keluar dari kebenaran namun 

tidak bisa juga disebut kafir. Imam Ghazali, hujjatul Islam, membagi 

orang fasik dalam dua kategori (tirto.id 21-05-21) yaitu;                  

Pertama:  orang fasik Kafir yang tidak beriman kepada Allah dan 

Rasulullah Saw.. Orang fasik jenis ini dianggap keluar dari jalan 

kebenaran, mendurhakai Allah swt, serta masuk ke dalam kesesatan.  
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Kedua: Orang fasik, Fajir yang sudah masuk Islam namun tidak taat 

atas perintah dan larangan agama. Kendati sudah beriman kepada 

Allah swt., namun ia masih menuruti nafsu dan syahwatnya. 
 

Kaum Muslimin, rahimakumullah 

Dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Abu Hurairah ra 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “Khaera Ummah” adalah 

kalian datang membawa mereka dalam keadaan terbelenggu pada 

lehernya dengan rantai,  selanjutnya mereka masuk Islam (HR. 

Imam Bukhari). 

Ibnu Abbas mengatakan bahwa “Khaera Ummah” yaitu 

ummat yang terbaik yang dilahirkan untuk ummat manusia secara 

keseluruhan, dengan kata lain mereka adalah sebaik-baik ummat dan 

manusia yang paling bermanfaat buat ummat manusia. 

Imam Ahmad dalam kitab musnadnya mengatakan bahwa 

“khaera Ummah”, adalah mereka orang-orang yang berhijrah 

bersama Rasulullah dari Mekkah ke Yatsrib (Madinah 

Munawwarah) 

Imam At-Tirmidzi berpendapat bahwa ayat ini  mengandung 

makna umum mencakup semua ummat ini setiap generasinya, dan 

sebaik-baik generasi mereka ialah orang-orang yang bersama 

Rasulullah saw. kemudian sesudahnya yang memegang teguh 

petunjuk Allah dan as Sunnah. Karena itu ayat ini sama maknanya 

dengan ayat yang terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 143: 

وكذالَك جعلَناُكْم أّمًة وسًطا لتكوُنْوا شهداَء عَلي الناِس َويكوَن الرسوُل عليُكْم  
 َشهيًدا... 

Terjemahnya: 

“Dan demikian pula, Kami telah menjadikan kalian umat 

pertengahan  agar kalian menjadi saksi atas  manusia lain”. 
 

Dalam musnad Imām Ahmad, Jāmi’ Imām Tirmidzῑ dan 

Kitāb Sunan Ibnu Mājah menyebutkan hadis dari Mu’āz bin Jabal 

sbb: 
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 ل . ..أنُتْم ُتوفوَن سبعْيَن أّمًة, أنتْم خرَيَها َوأنُتْم أكَرُم عَلي اهلل  عّز وج

Artimya: 

“…Kalian adalah ummat yang ketujuh puluh, kalianlah yang paling 

baik dan paling mulia disisi Allah swt.” 
 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa sesungguhnya ummat ini 

menduduki peringkat teratas dalam semua kebajikan tiada lain 

berkat Nabi mereka yaitu Nabi Muhammad saw. Karena 

sesungguhnya beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia dan 

Rasulullah saw. yang paling dimuliakan di sisi Allah swt. Allah telah 

mengutusnya dengan membawa syariat yang sempurna lagi agung 

yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi dan seorang 

Rasul  saw. pun sebelumnya. Melakukan suatu amal perbuatan 

sesuai dengan tuntunannya dan jalan yang telah dirintisnya sama 

kedudukannya dengan banyak amal kebaikan yang dilakukan  oleh 

selain mereka dari kalangan ummat terdahulu. 

Kaum muslimin sidang jama’ah jum’at yang berbahagia 

Sebagai ummat yang terbaik, Ummat Islam harus menjadi 

contoh bagi ummat yang lain bahkan menjadi rahmat bagi seluruh 

alam bukan hanya manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain 

seperti binatang dan tumbuhan. Sebagaimana Firman dalam                     

QS. Al Anbiyā/21:107: 

 وَما أرسلناَك اال  رمحًة ِللَعامِلني. 
Terjemahnya: 

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) 

rahmat bagi semesta alam” 
 

Dalam Tafsir Kementrian Agama R.I. menyebutkan bahwa 

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad Saw. membawa agama 

Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan 

untuk menciptakan perdamain. Dan Kami tidak mengutus engkau 

Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. 
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Perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran 

dan pengalam Islam yang baik dan benar. 

Tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad yang membawa 

agama-Nya itu tidak lain adalah memberi petunjuk dan peringatan 

agar mereka bahagia di dunia dan di akhirat. Rahmat Allah bagi 

seluruh alam meliputi perlindungan, kedamaian, kasih sayang dan 

sebagainya. Yang diberikan Allah terhadap makhluk-Nya. Baik 

yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk binatang dan 

tumbuh-tumbuhan. 

Seluruh ummat manusia memperoleh rahmat, baik langsung 

atau tidak langsung dari agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. 

Tetapi kebanyak manusia masih mengingkari padahal rahmat yang 

mereka peroleh adalah rahmat dan nikmat Allah swt. 

للناِس تأمرْوَن باملعروِف وتنهوَن عِن املنكِر كنُتْم خرَي أّمٍة أخرتْ   

بارك اهلل يل ولكم يف القرأن العظيم. ونفعين واياكم مبا فيه من األيات والذكر  
  احلكيم. وتقبل اهلل مين ومنكم تالوته. انه هو السميع العليم 
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Oleh: Dr. H. Indo Santalia, MA. 

 

Khutbah I 

الَِّذْي َأْرَسَل َرُسْوَلُه ِباْلُهَدى َوِدْيِن اْلَحقِّ ِلُيْظِهَرُه َعَلى الدِّْيِن ُكلِِّه َوَلْو  َاْلَحْمُد ِلل ِّٰه  
اهلُل َوْحَدُه ََل َشِرْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَحمًَّدا   ِإلَّٰه ِإَلَّ  َأْشَهُد َأْن ََل  َكِرَه اْلَكاِفُرون. 

 َوَسلِّْم َعلى َخاَتِم ْاََلْنِبَيآِء َواْلُمْرَسِلْيَن ُمَحمٍَّد وََّعَلى اِّٰلِه  َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه. َالل ُّٰهمَّ َصلِّ 
ْم  َوَصْحِبِه أْجَمِعْيَن. َأمَّا َبْعُد، َفَيا ِعَباَد اهلِل ِاتَُّقْوا اهلَل َحقَّ تَُقاِتِه َوََل َتُمْوُتنَّ ِإَلَّ َوَأْنتُ 

 ُمْسِلُمْوَن. 
الْ  اْلُقْرآِن  ِفى  اهلُل  الرَّْحَمِن  َقاَل  اهلِل  ِبْسِم  الرَِّجْيِم  الشَّْيَطاِن  ِمَن  ِباهلِل  َأُعْوُذ  َعِظْيِم 

ًٔـًـآۡ َشي   ٓ  ا ِبه ٓۡ ِرُكو ٓۡ ُبُدوا الل َّٰه َوََل ُتشٓۡ الرَِّحْيِم َواع ِبال   ٓ    ـ َساًنا  ٓۡ ِن ِاحٓۡ َواِلَديٓۡ وَّ
ال  ِبِذى  َوالٓۡ ُقر ٓۡ وَّ ال ٓۡ بّٰى  َو  ى  ِكي ٓۡ َيتّٰمّٰ َوال ٓۡ َمسّٰ الٓۡ ِن  ِذى  ى  بّٰ ٓۡ ُقر ٓۡ َجـاِر 

الٓۡ َوال ِبالٓۡ َجـاِر  اِحِب  َوالصَّ ٓ  َجـن ٓۡ ُجـُنِب  َواب ٓۡ السَِّبيٓۡ ِب  َوَما    ْۙٓ ِل  ٓۡ ِن 
 َرا.  ٓۡ تَاًَل َفُخوٓۡ َكاَن ُمخ  ٓۡ ِانَّ الل َّٰه ََل ُيِحبُّ َمن ٓ    ٓۡ َماُنُكمٓۡ َاي  ٓۡ َملَـَكت

 

Hadirin Sidang Jum’at Rahimakumullah 
Pada siang yang diberkahi ini, alhamdulillah kita bisa 

berjumpa lagi dan berkumpul di tempat yang mubarak ini dalam 

ikatan ukhuwah Islamiyah dengan kondisi sehat wal afiat. Pertama-

tama, tak henti-hentinya perlunya kita saling mengingatkan untuk 
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senantiasa memelihara takwa dengan semaksimal mungkin, juga 

menjauhi perkara yang dilarang agama dan menjalankan perintah-

Nya. Kita tahu manusia tak luput dari salah dan dosa, namun sebaik-

baiknya pendosa adalah menyadari dosa dan salahnya kemudian 

diiringi dengan permohonan ampun dan amal saleh. 

 

Hadirin Rahimakumullah 

Kehidupan kita di dunia ini teramat singkat, hari, bulan dan 

tahun lewat begitu saja tanpa terasa. Sementara persiapan kita untuk 

menghadap Ilahi masih teramat jauh untuk dikatakan cukup. 

Sebaliknya, justru dosa-dosa kita menumpuk dan bertambah setiap 

harinya. Begitu pun kondisinya, tetap saja kita merasa sudah banyak 

beramal baik, sudah layak mendapatkan surga. Dan dengan congkak 

menganggap dirinya paling benar. Kesadaran keseharian tidaklah 

akan berlangsung kecuali dengan bantuan orang lain. Segala 

kebutuhan kita memerlukan perantara orang lain. Maka dari itu, 

agama memerintahkan kita untuk selalu menjaga keharmonisan 

dengan kerabat, teman maupun tetangga. Bukan berarti karena 

kepentingan pribadi, namun itulah hak mereka dan kewajiban kita 

sebagai muslim. 

Ketika keharmonisan masyarakat tercipta, maka sebagai 

timbal-baliknya adalah terbentuknya keamanan dan ketentraman. 

Termasuk yang menjadi perhatian serius baginda nabi adalah 

keberadaan tetangga. Beliau menekankan sahabatnya agar melihat 

kanan-kiri rumah. Adakah dari mereka yang membutuhkan. Adakah 

dari mereka yang sedang menahan lapar. Hingga beliau 

memerintahkan para sahabat untuk memperbanyak kuah dari 

masakan mereka, agar bisa dibagikan juga kepada tetangga. 

 

Hadiri Rahimakumullah 

Pernah suatu hari nabi kedatangan seorang lelaki, beliau dan 

lelaki itu saling berdiri. Sahabat beliau yang sedang ada keperluan 

merasa jengkel dengan lelaki itu, karena mendapat perhatian yang 

istimewa dari nabi. 
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Setelah kepergian lelaki itu barulah nabi memberitahu sahabatnya 

bahwa ia adalah Malaikat Jibril as. Beliau menyampaikan pesan 

Jibril kepada sahabatnya; 

ثُهُ   َما َزاَل ِجْبِرْيُل ُيْوِصْيِنْي ِباْلـَجاِر َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّه َسُيَورِّ
Artinya : 

“Jibril tak henti-hentinya menasehatiku tentang tetangga, hingga aku 

mengira bahwa tetangga itu juga akan mendapat bagian harta 

warisku.” (HR. Bukhari-Muslim). 
 

Hadirin Rahimakumullah 

Artinya, keberadaan tetangga kita itu juga tak kalah penting 

dibanding kerabat sedarah kita. Mereka juga mempunyai hak atas 

kita. Layaknya kita menyayangi saudara dan kerabat sendiri, 

tetangga kita pun memiliki hak untuk kita perlakukan demikian. 

Termasuk tetangga, yakni mereka yang masih dalam 

jangkauan 40 rumah dari rumah kita sesuai empat arah penjuru. 

Agama kita mengelompokkan tetangga dalam dua bagian, pertama 

tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat yakni tetangga 

yang selain rumahnya berdekatan dengan kita, juga yang terdapat 

hubungan kekerabatan dan kesamaan agama. Sedangkan tetangga 

jauh selain dari itu.  

Tetangga tepat di kanan dan kiri rumah adalah tetangga yang 

dikatakan paling dekat dengan kita, meski toh agamanya berbeda 

atau tidak ada hubungan kekeluargaan sekalipun. 

Lalu apa saja hak-hak tetangga yang harus kita penuhi? 

Rasulullah pernah ditanya “Ya Rasulullah, apa saja hak-hak 

tetangga?” Beliau menjawab dengan begitu rinci dalam sebuah hadis 

“Di antaranya, jika mereka (tetangga) ingin menghutang, maka 

hutangilah. Jika mereka meminta pertolongan, tolonglah. Ketika 

sakit, jenguklah. Ketika membutuhkan sesuatu, bantulah.” 

“Ketika mereka mendapatkan kabar baik, maka ucapkanlah 

selamat. Jika mereka tertimpa musibah, hiburlah sebagai pelipur 

lara. Jika dari mereka ada yang meninggal, maka ikutlah mengiring 
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jenazahnya. Janganlah bangunan kalian terlalu tinggi sehingga 

membuat sirkulasi udara yang ada di rumah tetangga kita tidak 

stabil, tanpa izin dari mereka.” Kita lihat, bagaimana Rasulullah saw. 

sangat menjunjung tinggi keberadaan tetangga dan orang-orang 

terdekatnya. Begitulah pemimpin sejati dunia akhirat. Sekarang kita 

introspeksi diri, apakah kita telah berbuat baik dengan tetangga kita? 

Dengan berbagi kenikmatan yang telah Allah berikan, membantu 

mereka yang membutuhkan, menghilangkan kesusahan yang 

menimpa mereka. Atau malah justru kita acuh tak acuh dengan 

kondisi mereka. Bahkan tidak mengenal mungkin, karena saking 

nyamannya hidup dalam keliling tembok pembatas rumah. 
 

Hadirin Rahimakumullah  

Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis; 
  

َعْن أَبَْي هَُرْيَرةَ َرَضَي هللاُ َعْنهً أَنه النهبَيه َصل ى هللاً َعلَْيَه َوَسلهْم قَاَل:  

َرسُْوَل هللاَ؟  )َوهللاَ ََل يُْؤَمُن، َوهللاَ ََل يُْؤَمُن َوهللاَ ََل يُْؤَمُن! قَْيَل: َمْن يَا 

 .قَاَل: الَذْي ََل يَأَْمُن َجاُرهُ بََوائَقَهُ(

Artinya : 

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. bahwa Rasulullah bersabda : 

“Demi Allah dia tidak beriman, Demi Allah dia tidak beriman, Demi 

Allah dia tidak beriman (Dengan sempurna), sahabat beliau 

menanggapi “Siapa dia Rasulullah?.” “Yakni orang yang 

tetangganya tidak merasa tenang dan aman dari perbuatan 

buruknya.” 
 

Dari hadis ini tampak beliau nabi amat murka terhadap 

seseorang yang berbuat buruk kepada tetangganya. Karena tetangga 

adalah orang yang lebih dekat dengan kita setelah kerabat, bahkan 

tidak sedikit yang merasa lebih dekat dengan tetangga dibanding 

dengan saudara sendiri. 

Tetangga itu telah banyak mengetahui isi rumah tangga kita, 

mengetahui aib dan keburukan kita, jika tetangga itu buruk, maka 
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alangkah celakanya kita. Dengan demikian tidak mengherankan jika 

kesempurnaan iman seorang muslim digantungkan juga pada 

seberapa baiknya ia dengan tetangga. Dan rasa khawatir tetangga 

atas buruknya sikap seseorang kepadanya menjadi penanda tipisnya 

iman. 

 

Hadirin Rahimakumullah 

Islam sangat menjunjung tinggi atas rasa aman dari harta 

benda seseorang, jiwa sekaligus harga dirinya. Jika terbentuk tatanan 

sosial kemasyarakatan yang saling menghargai, saling menjaga, 

tidak menaruh curiga kepada tetangga, tidak mencuri dengar 

maupun curi pandang, selalu berupaya berbaik sangka dan menepis 

hal-hal yang bisa merusak kerukunan, maka ketentraman mana lagi 

yang patut disyukuri? Semoga Allah selalu menolong kita dengan 

menjalankan perintah-Nya, Amin. 

Perhatikan Hadis Rasulullah saw: 

 من كان يؤمن باهلل واليوم اْل خر فليكرم جاره 
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Oleh: Dr. H. Abdullah Tholib. M.Ag. 

 

Khutbah I :   
ََلُة َوالسَََّلُم َعَلى ُمَحمٍَّد َسيِِّد َوَلِد َعْدَناَن،   الَحْمُد هلِل اْلَمِلِك الدَّيَّاِن، َوالصَّ

َماِن، َوَأْشَهُد َأْن َلَّ ِإلَه ِإَلَّ اهلُل   َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوتَاِبِعْيِه َعَلى َمرِّ الزَّ
َماِن َواْلَمَكاِن، َوَأْشَهُد   َوْحَدُه ََل َشِرْيَك َلُه اْلُمَنـزَُّه َعِن اْلِجْسِميَِّة َواْلِجَهِة َوالزَّ
َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْوُلُه الَِّذْي َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآَن . َأمَّا َبْعُد، ِعَباَد 

ِن، َفإنِّي أُ ْوِصْيُكْم َوَنْفِسي ِبتَْقَوى اهلِل الَمنَّاِن، اْلَقاِئِل ِفي ِكتَاِبِه  الرَّْحمّٰ
اْلُقْرآِن: َظَهَر اْلَفَساُد ِفى اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت َاْيِدى النَّاِس ِلُيِذْيَقُهْم  
َبْعَض الَِّذْي َعِمُلْوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعْونَ   ﴿أهمَّا بهْعُد﴾ فهيها ِعبهاده  الِل. ِإتَُّقْواالله   

قَّ  تُقهاِتهِ  وهالهتهُمْوُتنَّ  ِاالَّوهاهْنُتمْ  ُمْسِلُمْونه   .حه
  

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah 

Sebagai makhluk yang telah dikaruniai berbagai macam 

kenikmatan, marilah kita terus menguatkan rasa syukur kepada 

Allah swt. Kita harus terus mengingat berbagai nikmat yang tak bisa 

kita hitung satu-persatu, anugerah Allah swt kepada kita semua di 

antaranya adalah nikmat dan hidayah yang patut kita syukuri kepada 

Allah adalah nikmat dan hidayah alamiyah. Karena alam sebagai 

intsrumen atau media pendekatan diri kepada Allah. Dengan 

mensyukuri nikmat ini manusia dapat menjadi hamba yang loyal dan 

shaleh baik kesalehan ritual, sosial, spiritual maupun ekological. 
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Selain itu,  nikmat kesehatan yang dicurahkan Allah swt kepada kita 

semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah sebagai tugas utama 

hidup di muka bumi ini. 
 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah 

Kebersihan dan kesehatn-raga ini harus terus kita jaga dengan 

berbagai macam usaha, karena  kita akan merasakan pentingnya 

kesehatan ketika sakit dan penyakit sudah menyerang badan kita. 

Usaha menjaga kesehatan diri adalah dengan menerapkan pola hidup 

sehat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Pola hidup sehat dapat 

dilakukan dengan senantiasa mengetahui kondisi kesehatan tubuh 

dan melakukan deteksi dini kemungkinan penyakit yang kita derita. 

Kita mestinya lebih tahu dan paham tentang kondisi tubuh kita 

sendiri serta hal-hal apa yang sebaiknya kita lakukan dan hindari, 

agar kesehatan kita tetap terjaga. 

Perihal yang terpenting kita perhatikan adalah kebersihan dan 

kesehatan lingkungan karena itu dituntut untuk meningkatkan 

kualitas ramah lingkungan atau memiliki kepekaan perikemahlukan. 

Untuk merealisasikan pemahaman terhadap ligkungan diharapkan 

kepada kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan alam 

sekitar. 

Alam sebagai tempat berpijak tidak seharusnya seorang hamba 

melakukan pengrusakan karena dia sebagai instrumen untuk 

mendekatkan diri kepada Allah swt dan sekaligus sebagai ruang 

untuk beraktifitas sebagai hamba dan sebagai khalifah di permukaan 

bumi. 
 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah 

Doktrin keislaman kita adalah bagaimana seorang hamba 

mampu menjadikan alam sebagai instrument pedekatan diri kepada 

Allah swt, sebagaimana sabda banginda Rasulullah Muhammad 

saw. 

 تفكرو فىخلق هللا والتفكروفى ذ ات هللا 
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Artinya; 

Bepikirlah apa yang diciptakan Allah di bumi ini dan jangan 

memikirkan siapa peciptanya 
 

Selain itu Perintah kepada kita semua untuk saling menjaga 

keseimbangan dalam kehidupan yakni manusia dan alam semestea. 

Manusia adalah alam mikrokosmos yang seharusnya menjaga 

saudaranya yakni alam besar sebagai mahluk Allah swt yang disebut 

dengan alam makrokosmos. Keduanya saling membutuhkan karena 

itu mari kita renungkan firman Allah swt berikut; 
 

(َوفِي  21(َوفِي أَْنفُِسكُْم أَفَََّل تُْبِصُروَن) 20َوفِي اْْلَْرِض َءايَاٌت ِلْلُموقِنِيَن) 

 ( 22السهَماِء ِرْزقُكُْم َوَما تُوَعُدوَن) 

Terjemahnya 

Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-

orang yang yakin,  dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah 

kamu tiada memperhatikan? Dan di langit terdapat (sebab-sebab) 

rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu. 
 

Dalam Al-Qur’an Allah swt memerintahkan kepada kita semua 

untuk melakukan eksplorasi alam sebagai instrumen untuk 

meningkatkan iman kepadaNya dengan tujuan untuk  mengkaji 

ciptaanNya: 

ُ يُْنِشُئ النهْشأَ  ةَ  قُْل ِسيُروا فِي اْْلَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ثُمه َّللاه

َ َعلَى كُّلِ َشْيٍء قَِدير ٌٓ اْْلِخَرةَ إِنه َّللاه  

Terjemahnya 

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah 

bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah 

Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah 

Bulan puasa misalnya seseorang terkadang memiliki dosa 

horisontal sosial dan vertikal spiritual yang telah dibakar hangus 
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oleh ramadhan, tetapi dosa terhadap alam lingkungan, perlu 

direnungi kembali. Karena banyak mahluk lain yang terdzalimi oleh 

sebagian kita dan tidak pernah kita meminta maaf kepada mereka, 

seperti memperbaikinya kembali atas ulah tangan kita. 

Agama Islam mengajarkan tentang akhlak tasawuf, tujuannya 

untuk mencapai ketinggian akhlak,  akhlakul muta’aliyah. Yaitu 

akhlak yang ramah lingkungan. Karena itu menurut Plotinus sang 

filosof Yunani yang dikenal dengan filsafat sinkritisme dan 

pantaistis pada abad pertengahan (3-7 M.) bahwa alam semesta ini 

berdasarkan eksistensinya sebagai media penghubung Tuhan 

dengan manusia dalam teorinya The way up theory. Tuhan 

memperkenalkan dirinya melalui mahluknya. 

Para filosof saat itu menganggap bahwa alam sebagai mahluk 

Tuhan harus dihormati bukan untuk dimusuhi sebagaimana para 

filosof abad modern “Antroposentri” menganggap alam sebagai 

sesuatu yang harus ditaklukan.melainkan harus di pelihara dengan 

cinta. 

Oleh karena itu jangan heran jika diantara filosof itu 

mengangap bahwa alam ini seperti; planet, tata surya, tumbuh2an, 

hewan, laut, gunung, bebatuan, semuanya merupakan panteistis 

Tuhan, percikan Tuhan, maka harus dihormati karena di dalamnya 

ada unsur ketuhanan yang tertajalli. 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah 

Pada abad modern para saintis tidak lagi menjadikan dan 

mengindahkan alam sebagai bagian dari dirinya, seperti antara sang 

suami dengan istri, anak dengan bapak para pencinta baik lelaki 

maupun perempuan mencintai lawan jenisnya, tetapi Kata Sayed 

Hosein Nasr “mereka memperkosa alam sebagaimana sang lelaki 

hidung belang mendatangi lokalisasi WTS kelas kakap untuk 

memakai para wanita itu sepuas hatinya, setelah itu mereka 

membiarkan wanita itu tanpa berbusana, dengan tanpa melakukan 

penyegaran atau perbaikan bersama.  

Begitulah para manusia modern, teknokrat modern yang 

melakukan penggalian dan ekploitasi gunung gemunung di berbagai 
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lahan dengan alasan menggali batu bara tampa merekontruksinya, 

pembakaran hutan tanpa reboisasi, pembangunan gedung pancakar 

langit, betonisasi yang menyebabkan tertimbunnya rumah-rumah 

masyarakat miskin maka terjadilah banjir gempa kebakaran bahkan 

menipisnya lapisan ozon dll yang mengakibatkan pendeknya umur 

manusia di bumi ini. 

Para saintis serta teknograt modern beralasan bahwa 

membangun dengan jalan merusak alam itu demi perbaikan dan 

kemaslahatan umat, pada hal pada hakekatnya merusak.  

Allah swt. berfiman: 

 ُن ُمْصِلُحونَ َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسُدوا فِي اْْلَْرِض قَالُوا إِنهَما نَحْ 

Terjemahnya: 

Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan." 
 

Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah Pernahkah diantara 

kita mengingat pesan post tradisional dari Rasulullah saw: 

1. Jangan membuang kotoran di jalan dan di tempat berteduh. 

2. Jangan kencing di lobang yang ada penghuninya di tempat yang 

tergenang serta jangan mandi di sana 

3. Tidak seorang muslimpun menanam tanaman atau sejenisnya 

melainkan hasilnya dimakan manusia, burung dan sampai hewan 

melata semuanya adalah shadaqah. 
 

Hadirin jamaah Jumuah rahimakumullah 

Sebagai penutup ingatkah kisah Sunan Gunung Jati yang jatuh 

terguling digunung jati dan sempat terpatah ranting pohon karena 

dikenai badan beliau ketika terguling di sebuah lereng gunung 

tersebut. Sepulang dari gunung tersebut dan sesampai dirumah 

Sunan kali Jaga dalam keadaan bersedih. Kemudian ditanya oleh 

murid muridnya wahai Guru, apa gerangan yang membuat engkau 

sedih. Beliau menjawab saya bersedih bukan karena siku dan lututku 

terkelupas dan mengeluarkan darah, tetapi saya bersedih karena saya 
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merasakan betapa sakitya sebatang pohon yang patah rantingnya dan 

sulit untuk menyambungkan dirinya karena ulah diriku. Kisah ini 

memberikan gambaran kepada kita semua bahwa wujud dari iman 

seseorang bukan hanya memiliki kesalehan vertikal, dan sosial saja 

tetapi harus ada kesalehan lingkungan.  

Kalau dosa ritual, spiritual, sosial sudah diampuni Allah swt  

maka insya Allah dosa terhadap lingkungan menyusul 

terampuniNya. Karena Allah berjanji dalam QS Alzumar ayat 53. 
 

ِ إِنه  قُْل يَاِعبَاِدَي الهِذيَن أَْسَرفُوا َعلَى   أَْنفُِسِهْم اَل تَْقنَطُوا ِمْن َرْحَمِة َّللاه

ِحيُم)  َ يَْغِفُر الذُّنُوَب َجِميعًا إِنههُ هَُو َْغفُوُر الره ( 53َّللاه  

Terjemahnya 

Katakanlah ; Wahai hamba-hambaKu yang melampaui batas 

terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari 

rahmat Allah. Sesungguhnya Allah swt mengampuni dosa-dosa 

semuanya Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. 
 

Demikianlah khutbah singkat ini semoga allah mencurahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua untuk meningkatkan 

iman dan memperbaiki amal-amal kita di masa masa yang akan 

datang. 

لنظا فة شعبة من اإل يمان ا  
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Oleh: Prof. Dr. H. Mustari Bosra, MA. 

 

Khutbah I : 

َ اْلعَالََميَن َواْلعَاقَبَةُ َلْلُمتهَقيَن َوََل عُدَْواَن إََله َعلَى   َ َرب  اْلَحْمدُ ّلَِله

َليَن  ُ َوْحدَهُ ّلَِلُ إَلَهُ اْْلَوه َواْْلَخَريَن  اَلظهاَلَميَن َوأَْشَهدُ أَْن ََل إَلَهَ إََله َّللاه

دًا َعْبدُهُ وَ  َرسُولُهُ  َوقَيُّْوَم اَلسهَماَواَت َواْْلَْرَضيَن َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه

َوَخَليلُهُ َوأََمينُهُ َعلَى َوْحيََه أَْرَسلَهُ إَلَى اَلنهاَس َكافهةً بََشيًرا َونََذيًرا  

َ بَإَذْنََه َوَسَراًجا ُمنَيًرا ُ َعلَْيَه َوَعلَى آَلَه  و  َودَاَعيًا إَلَى َّللاه َصلهى َّللَاه

َذيَن َساُروا َعلَى  اَله  أجمعين وعلى جميع اْلنبياء والمرلين َوأَْصَحابَهَ 

َطَريقَتََه فَي اَلدهْعَوةَ إَلَى َسبَيَلَه َوَصبَُروا َعلَى ذََلَك َوَجاَهدُوا فَيَه َحتهى 

ُ بََهْم َدينَهُ  إخواني فى هللا وفى الد ين: إتقوا  . فيا عباد هللا وأَْظَهَر َّللاه

   هللا حق تقاته وَل تموتن  إَل وأنتم مسلمون. 
 

Jamaah Jumat yang Terhormat 

Setelah memuji Allah, melafalkan dua kalimat syahadat, 

dan mengirimkan salawat kepada Nabi, perkenankanlah saya 

menyampaikan wasiat taqwa kepada para jamaah dan kepada diri 

saya sendiri. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan 

kualitas keimanan dan ketakwaan kita, serta berusaha secara ikhlas 

dan sungguh-sungguh melaksanakan segala yang diperintahkan dan 

menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. 
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Adapun uraian dan penjabaran wasiat takwa itu, insya Allah, saya 

akan sampaikan dalam Khotbah Jumat kita hari ini dengan judul 

”Memahami dan Menoleransi Perbedaan”  
 

Jamaah Jumat Yang Dimuliakan Allah 

Allah menciptakan dan menjadikan manusia bersuku-suku dan 

berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal, saling berinteraksi, 

dan saling menjaling hubungan silaturrahim. Sebagaimana firma 

Allah dalam Surah Alhujuraat (49) :13 
 

اْۚ   ٰٓئََل َلتَعَاَرفُوٰٓ كُۡم شُعُوٗبا َوقَبَا ن ذََكر  َوأُنثَى  َوَجعَۡلنَ  كُم م َ أَيَُّها ٱلنهاُس إَنها َخلَۡقنَ 
ٰٓ ﴿يَ 

َ عََليٌم َخبَيٞر    كُۡمۚ إَنه ٱّلِله َ أَۡتقَى   إَنه أَۡكَرَمكُۡم َعندَ ٱّلِله
 

Terjemahnya : 

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari 

seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan 

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling 

mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 

ialah orang yang paling takwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Teliti).    

 

Jamaah Jumat Yang Dirahmati Allah 

Oleh karena manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, 

maka pluralitas adalah sunnatullah dan keberagaman adalah 

keniscayaan. Allah memang tidak menghendaki manusia hanya 

terdiri atas satu umat saja. Untuk itu, maka kesatuan dalam agama, 

keseragaman dalam pendapat, dan kesamaan dalam pilihan tidak 

boleh dipaksakan. Allah berfirman dalam surat Albaqarah (2): 256  
 

يَنۖۡ قَد ته َلٰٓ  غُوَت َويُۡؤَمن    إَۡكَراهَ فَي ٱلد َ
َۚ فََمن يَۡكفُۡر بَٱلطه  ۡشدُ َمَن ٱۡلغَي  بَيهَن ٱلرُّ

ُ َسَميٌع َعَليٌم    َ فَقََد ٱۡستَۡمَسَك بَٱۡلعُۡرَوةَ ٱۡلُوۡثقَى  ََل ٱنَفَصاَم لََهۗا َوٱّلِله  بَٱّلِله
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Terjemahnya : 

...idak ada paksaan dalam (menganut agama (Islam), 

sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dari 

jalan yang sesat. Barang siapa inkar kepada thagut dan beriman 

kepada Allah maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali 

yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui). 

Bahwa Allah swt. memang tidak menhendaki semua 

manusia memeluk hanya satu agama saja dapat kita lihat dalam 

firmannya surah almaidah (5): 48 

ٗقا ل َِما بنَۡيَ يََديۡهِ مَِن ٱلِۡكَتَِٰب َوُمَهيِۡمنًا َعلَيۡهِِۖ    . ِ ِ ُمَصد  ِكَتََٰب بِٱحۡلَق 
نَزنۡلَآ إيَِلَۡك ٱلۡ

َ
َوأ

ٖ َجَعلۡنَا 
ٖۚ لُِك  ِ ا َجآَءَك مَِن ٱحۡلَق  ۡهَوآَءُهۡم َعمَّ

َ
ۖۡ َوََل تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱَّللَّ

َ
فَٱۡحُكم بَيۡنَُهم بَِمآ أ

َبۡلَُوُكۡم يِف مِنُكۡم رِشۡعَ  ِ ٗة َوَِٰحَدٗة َوَلَِٰكن يل  مَّ
ُ
ُ َۡلََعلَُكۡم أ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱَّللَّ ٗة َومِنَۡهاٗجا

ُكنتُۡم   بَِما  َفيُنَب ِئُُكم  ََجِيٗعا  َمرِۡجُعُكۡم   ِ إىَِل ٱَّللَّ ٱخۡلَيَۡرَِٰتٖۚ  فَٱۡستَبُِقواْ  َُٰكۡمۖۡ  َءاتَى َمآ 
 فِيهِ ََتۡتَلُِفوَن   

Terjemahnya : 

Kami telah menurunkasn kitab Al-Qur’an kepadamu Muhammad 

dengan mwmbawa kebenaran yang memebenarkan kitab kitab 

yangditurunkan sebelumnya dan menjaganyamaka putuskanlah 

operkara mereka  menurut apa yabng diturunkan Allah dan 

janganlah engkau mengikuti keingina mereka dengan 

meninggalkan kebenaran dengan meninggalkan kebenaran yang 

datang kepadamu untuk setiap umat yang datang kepadamu  maka 

berikanlah aturan dengan jalan yang terang kalau Allah 

menghendaki niscaya dijadikan satu umat saja, tetapi Allah hendak 

menguji karunia yang telah diberikan kepadamu, maka berlomba 

lombalah dalam berbuat kebajikan hanya kepada Allah tempat 

kamu kembalilalu diberitahukannya kepadamu terhadap tedahulu 

apa yang kamu perselisihkan.  
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Jamaah Jumat Yang Sama Berbagagia. 

 Bersyukurlah  karena kita ditakdirkan Allah menganut 

agama Islam. Agama yang menurut keyakinan kita, satu-satunya 

agama yang benar, yang diterima, dan yang diredai oleh Allah, 

sebagaimana dalam surah Ali Imran (3), ayat 19 dan 85, serta surah 

Alma’idah (5) : 3 

َما   َبۡعِد  مِنا  إَِلَّ  ٱلِۡكَتََٰب  وتُواْ 
ُ
أ ِيَن  ٱذلَّ ٱۡختَلََف  َوَما  ۡسَلَُٰمُۗ  ٱۡۡلِ  ِ ٱَّللَّ ِعنَد  ِيَن  ٱدل  إِنَّ 

اا بَيۡنَُهۡمُۗ َوَمن يَۡكُفۡر بِ  َ ََسِيُع ٱحۡلَِساِب  َجآَءُهُم ٱلۡعِلُۡم َبۡغيَ ِ فَإِنَّ ٱَّللَّ  ٰ َٰاَيَِٰت ٱَّللَّ
ۡسَلَِٰم دِيٗنا فَلَن ُيۡقبََل مِنُۡه وَُهَو يِف ٱٓأۡلِخَرةِ مَِن ٱلَۡخَِٰۡسِيَن    َوَمن يَبۡتَِغ َغرۡيَ ٱۡۡلِ

بِهِۦ َوٱلُۡمنَۡخنَِقُة   ِ هِلَّ لَِغرۡيِ ٱَّللَّ
ُ
أ ُم َوحَلُۡم ٱخۡلزِنِيرِ َوَمآ  َِمۡت َعلَيُۡكُم ٱلَۡميۡتَُة َوٱدلَّ ُحر 

َوٱلُۡمَتَ  ىلَعَ َوٱلَۡمۡوقُوَذةُ  ذُبَِح  َوَما  يۡتُۡم  ذَكَّ َما  إَِلَّ  بُُع  ٱلسَّ َكَل 
َ
أ َوَمآ  َوٱنلَِّطيَحُة  ِيَُة  د 

مِن  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱذلَّ يَئَِس  ٱيۡلَوَۡم   ُۗ فِۡسٌق َٰلُِكۡم  َذ ۡزَلَِٰمٖۚ 
َ
بِٱۡۡل تَۡستَۡقِسُمواْ  ن 

َ
َوأ ٱنلُُّصِب 

ۡكَملۡ 
َ
ۡتَمۡمُت َعلَيُۡكۡم دِينُِكۡم فاََل ََتَۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِنٖۚ ٱيۡلَوَۡم أ

َ
ُت لَُكۡم دِينَُكۡم َوأ

ثٖۡم  ِ ِ
ْۚ َفَمِن ٱۡضُطرَّ يِف ََمَۡمَصٍة َغرۡيَ ُمتََجانِٖف ۡل  ۡسَلََٰم دِيٗنا ُكُم ٱۡۡلِ

نِۡعَمَِّت َورَِضيُت لَ
َ َغُفورٞ رَِّحيٞم    فَإِنَّ ٱَّللَّ

Terjemahnya : 

 Dan, barangsiapa mencari agama selain Islam maka tidak diterima 

dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi). ... Alyauma 

akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaikum ni’matiy wa radietu 

lakumul islama dienan ... (... Pada hari ini, Aku telah 

menyampurnakan agamamu untukmu dan Aku telah mencukupkan 

nikmatku kepadamu dan Aku telah meredai Islam sebagai agamamu 

...). 

 

Jamaah Jumat Yang Saya hormati. 

Seperti telah dikemukakan tadi bahwa kesatuan dalam 

agama, keseragaman dalam pendapat, dan kesamaan dalam pilihan 
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tidak boleh dipaksakan, maka agama Islam mengajarkan meskipun 

kita berbeda agama, berselisih pendapat, dan berlainan pilihan, 

rajutan ukhuwah basyariyah, ukhuwah wathaniyah, dan lebih-lebih 

ukhuwah Islamiyah tidak boleh terurai. Sambungan tali silaturrahim 

di antara sesama anak bangsa, lebih-lebih di antara sesama Muslim 

tidak boleh putus. Kecuali kalau saudara kita yang non muslim itu 

memerangi dan mengusir kita dari tanah tumpah darah kita. Allah 

berfirman dalam Surah almumtahanah (60): 8  
 

أَن   َركُۡم  َديَ  ن  م َ يُۡخَرُجوكُم  َولَۡم  يَن  ٱلد َ فَي  تَلُوكُۡم  يُقَ  لَۡم  ٱلهَذيَن  َعَن   ُ ٱّلِله كُُم  يَۡنَهى  ﴿َله 

وهُۡم  َ يَُحبُّ ٱۡلُمۡقَسَطيَن   تَبَرُّ اْ إَلَۡيَهۡمۚ إَنه ٱّلِله  ٨َوتُۡقَسطُوٰٓ

Terjemahnya : 

 Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap 

orang-orang yang tidak memerangi kamu karena berbeda agama 

dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halamanmu. 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. 
 

Bagaimana dengan sesama muslim yang berbeda 

pemahaman dan pengamalan agamanya dengan kita. Bolehkah kita 

memeranginya? Bolehkah kita mengkafirkannya? Secara tegas, 

wajib kita jawab ”tidak boleh.” Haram hukumnya mengkafirkan 

saudara kita sesama muslim, sepanjang dia masih mengucapkan dua 

kalimat syahadat sama dengan syahadat kita, asyhadu an laa ilaha 

illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.     

 

Jamaah Jumuah yang diridai Allah Taala 

Mengapa pemahaman dan pengamalan agama kita berbeda? 

Boleh jadi karena pelaksanaan ajaran agama yang diajarkan dan 

dicontohkan oleh Nabi memang bermacam-macam (mutanawwi’). 

Ataukah, metode kita memahami Al-Qur’an dan Alhadits (sunnah) 

yang berbeda. Menurut Muhammad Abid Aljabiri, sepanjang sejarah 

umat Islam, terdapat sekurang-kurang 3 macam metode (manhaj) 

memahami agama Islam yang termaktub di dalam Al-Qur’an dan 

Aladits. Ada yang memahaminya secara tekstual berdasarkan arti 
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letterlet yang disebut sebagai Manhaj Bayani. Ada yang 

memahaminya secara kontekstual berdasarkan kontek historis, 

sosial, dan budaya, serta menyesuaikan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan yang disebut sebagai Manhaj Burhani. Dan, ada yang 

memahaminya secara spiritual berdasarkan intiusi dan pengalaman 

ruhaniyah yang disebut sebagai Manhaj Irfani.  

Perbedaan cara memahami seperti inilah yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan pengamalan, misalnya: ada yang berkunut 

dalam salat subuh ada yang tidak, ada yang dua kali azan dan ada 

yang hanya satu kali azan pada saat hendak melaksanakan salat 

jumat, dan perbedaan-perbedaal lainnya. Perbedaan yang paling 

nyata karena berbedaan manhaj adalah penetapan awal bulan 

ramadan, syawal, dan zulhijjah. Umat Islam, sama berdasar pada 

hadits suumuu liru’yatihi wa aftiruu li ru’yatihi (puasalah kamu 

karena kamu telah melihatnya [hilal] dan berbukalah [berlebaranlah] 

kamu karena telah melihatnya). Umat Islam yang memahami secara 

tekstual (bayani) menetapkan awal bulan berdasarkan penglihatan 

”mata kepala”. Umat Islam yang memahami secara kontekstual 

(burhani) menetapkan awal bulan berdasarkan ”mata Ilmu 

Pengetahuan” yakni perhitungan secara matematis. Sedangkan Umat 

Islam yang memahami secara spiritual (Irfani) menetapkan awal 

bulan berdasar ”mata ruhaniyah/batiniyah” yakni intuisi dan 

ketajaman penglihatan ruhaniah/bathiniyah pemimpin mereka. 

Baik perbedaan agama, maupun perbedaan dalam 

memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Kedua-duanya harus 

difahami dan wajib ditoleransi. 

 ... بعثت بالحنفيّة السمحة 

Artinya : 

Aku diutus oleh Allah Tala dengan penuh lemah lembut ( kasih 

sayang) dan toleran. 
  

بارك هللا لي ولكم في القرأن العظيم. ونفعني واياكم بما فيه من اْليات  

 والذكر الحكيم. وتقبل هللا مني ومنكم تَّلوته. انه هو السميع العليم 
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Oleh: Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag. 

 

ٍد َسيِِّد َوَلِد    ََلةُ َوالسَََّلُم َعَلى ُمَحمَّ الَحْمُد هلِل اْلَمِلِك الدَّيَّاِن، َوالصَّ
َماِن، َوَأْشَهُد َأْن َلَّ  َعْدَناَن، َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوتَاِبِعْيِه َعَلى َمرِّ الزَّ
ِإلَه ِإَلَّ اهلُل َوْحَدهُ ََل َشِرْيَك َلُه اْلُمَنـزَّهُ َعِن اْلِجْسِميَِّة َواْلِجَهِة َوالزََّمانِ   
ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْوُلُه الَِّذْي َكاَن ُخُلُقُه  َواْلَمَكاِن، َوَأْشَهُد َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِن، َفإنِّي ُأْوِصْيُكْم َوَنْفِسي ِبَتْقَوى اهلِل  اْلُقْرآَن . َأمَّا َبْعُد، ِعَباَد الرَّْحمّٰ
الَمنَّاِن، اْلَقاِئِل ِفي ِكَتاِبِه اْلُقْرآِن: َظَهَر اْلفَ َساُد ِفى اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما  
َكَسَبْت َاْيِدى النَّاِس ِلُيِذْيَقُهْم َبْعَض الَِّذْي َعِمُلْوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعْونَ  َأمَّا  

 َبْعدُ  َفَيا ِعَبادَ  اهلِل. ِإتَُّقْوااهللَ  َحقَّ  ُتَقاِتهِ  َوََلَتُمْوُتنَّ  ِاَلََّوَاْنُتمْ  ُمْسِلُمْونَ 
 

 Puji syukur kehadirat Allah Rabbul alamin atas segala 

rahmat, ni’mat, hidayah, maunah, dan karunia-Nya, yang 

menyelamatkan  dari sebuah musibah dan ujian yang telah banyak 

menalan korban.   

Hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada-Nya 

memohon pertolongan.  

 

Kaum muslimin yang sama berbahagia 

Perlu disadari musibah merupakan salah satu ujian dan 

cobaan dari Allah swt., menguji kemampuan dan kesungguhan untuk 
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melakukan langkah dan antisipasi terhadap kehidupan. Rasulullah 

saw. telah memberi petunjuk agar selalu menikuti sunnahnya. 

sebagaimana firman-Nya pada surah alhujurat ayat 13 :  

َوقَبَآٰئََل  شُعُوٗبا  كُۡم  َوَجعَۡلنَ  َوأُنثَى   ذََكر   ن  م َ كُم  َخلَۡقنَ  إَنها  ٱلنهاُس  أَيَُّها 
ٰٓ ﴿يَ 

َ َعَليٌم َخبَيٞر   كُۡمۚ إَنه ٱّلِله َ أَۡتقَى   إَنه أَۡكَرَمكُۡم َعندَ ٱّلِله
اْۚ  َلتَعَاَرفُوٰٓ

Terjemahnya : 

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Karena itu, sebagai 

seorang muslim harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk 

meneguhkan aqidah dengan aqidah tauhid (tidak mensyarikatkan 

Allah dengan sesuatu apapun dari kalimat: 

 mempertegas dengan), ciptaannya demikian ال إله إال هللا محمدا رسول هللا 

yang. 

  ال حول وال قّوة إال با هللا kemudian توكلت غلى هللا  

dan ditanamkan dalam jiwa dan diimplementasikan melalui prinsip 

dan nilai-nilai yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya dalam 

kehidupan membangun masyarakat yang damai, beriman dan 

bertaqwa yang mendatangkan keberkahan untuk kemajuan dan 

peradaban yang dihiasi dengan akhlak mulia, sebagai sebuah 

karakter utama yang perlu diwujudkan dalam pergaulan hidup 

bermasyarakat yang menjadikan Rasulullah Muhammad saw. 

sebagai teladan utama yang memiliki akhlak yang mulia dan agung, 

sebagaimana firman Allah pada surah alkalam (68) : 4 

 َوإَنهَك لَعَلَى  ُخلٍُق َعَظيم    
Terjemahnya : 

Dan sesungguhnya kamu (Muhammad) memiliki akhlak yang 

agung. 
 

Karena itu, beliau pantas dijadikan sebagai contoh dan teladan yang 

baik, melalui penegasan Allah melalui firman-Nya pada surah al-

Ahzab (33) ayat 21: 
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َ َوٱۡليَۡوَم   ل ََمن َكاَن يَۡرُجواْ ٱّلِله َحَسنَٞة  أُۡسَوةٌ   َ لَكُۡم فَي َرسُوَل ٱّلِله لهقَۡد َكاَن 

َ َكثَيٗر   ا   ٱْۡلَٰٓخَر َوذََكَر ٱّلِله

 

Terjemanya :  

Sesungguhnya ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 

bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. 

Rasulullah telah menampilkan sikap, sifat, dan tindakan yang mulia 

dan agung dihadapan para sahabat dan orang yang memusuhinya, 

beliau dengan akhlaknya yang jujur, amanah, tabligh, dan fathanah, 

beliau menyampaikan dan mengajarkan prinsip dan nilai-nilai yang 

patut diamalkan dalam berbagai aspek kehidupan, dalam rangka 

kemajuan dan kedamaian, persaudaraan dan ukhuwah, baik secara 

pribadi, keluarga, komuniras masyarakat naupun dan dalam 

kehidupan berbangsa, terutama dalam membangun kehidupan 

sosial, yakni bersikap moderat tetapi tetap istiqamah dengan prinsip 

yang diajarkan oleh Allah swt. menjadi sebuah sikap tasamuh 

(toleransi) dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yang terlepas 

dari kehidupan ritual keagamaan, tetapi jika terkait dengan aqidah 

dan ibadah, maka 3 Moderasi beragama bukan mencampurbaurkan 

ajaran agama, tetapi beragama sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya.  

Kemudian dipertegas lagi oleh Allah swt. melalui firmanNya pada 

surah albaqarah (2):138-139: 

ِ
َ
ة
َ
ِِ ِصْبغ

ٰ
ْحَسنِ  َوَمنِْ ِۚاّلل

َ
ِِ ِمنَِ ا

ٰ
ِ اّلل

 
ة
َ
ْحنِ  ِ ِصْبغ

َ
ن ِ وَّ

 
ه
َ
ِ ل

َ
ْون

 
ِبد ع   

لِْ
 
ا ق

َ
ن
َ
ْون جُّ

ۤ
َحا

 
ت
َ
ِ ا ِِ ْفِ

ٰ
َوِ اّلل

 
ا َوه

َ
ن ِ َربُّ

ۚ
ْم
ُ
ك ِ َوَربُّ

ٓ
ا
َ
ن
َ
ا َول

َ
ن
ُ
ْعَمال

َ
ْمِ ا

ُ
ك
َ
َول  

ِ
ۚ
ْم
ُ
ك
ُ
ْعَمال

َ
ْحنِ  ا

َ
ِ َون

 
ه
َ
ِ ل

َ
ْون ِلص 

ْ
خ م   ِ 

Terjemahnya  

Shibghah Allah  (91) 4 . dan siapakah yang lebih baik shibghahnya 

dari pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah. 139. 

Katakanlah: "Apakah kamu memperdebatkan dengan Kami tentang 

Allah, Padahal Dia adalah Tuhan Kami dan Tuhan kamu; bagi Kami 
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amalan Kami, dan bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya 

Kami mengikhlaskan hati. 

 Kalimat tersebut adalah kalimat yang sangat tegas dari Allah 

swt. yang harus menjadi pegangan dalam memelihara kehidupan 

beragama.  

Seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara, tidak 

boleh mendzalimi, tidak boleh merendahkan, ataupun menghina satu 

sama lain, dan Rasulullah mengatakan 3 kali: ketaqwaan itu di sini 

dengan menunjuk ke dadanya, beliau meneruskan sabdanya: 

seseorang dianggap berbuat jahat apabila dia menghina sesamanya 

muslim, seorang muslim dengan muslim lainnya haram mengalirkan 

darahnya, mengambil hartanya, dan menodai kehormatanya.                  

HR. Muslim Pada hadis yang lain disebutkan: Dari Abu Hurairah 

Rad. berkata: bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: jauhilah 

perasangka buruk, karena sesungguhnya perasangka buruk itu 

adalah sesuatu yang paling dusta, jangan mencari-cari keburukan 

orang lain, memata-matai orang, persaingan yang tidak sehat, saling 

mendengki, saling membenci, dan saling membelakagi, hendaklah 

kalian menjadi hamba-hamba yang bersaudara. HR. Muslim 

Persaudaraan dalam Islam sesuatu yang sangat penting diwujudkan 

dalam kehidupan, baik di kalangan keluarga, tetangga, dan 

masyarakat luas dalam sebuah bangsa. Maka untuk 8 memelihara 

persaudaraan itu hendaknya menjauhi hal-hal yang telah dilarang 

oleh Rasulullah saw. seperti yang telah disebutkan pada kedua hadis 

tersebut di atas sebagai sesuatu yang dapat merusak persaudaraan 

dan melahirkan permusuhan. Demikian juga Allah swt. telah 

menegaskan pentingnya memelihara persaudaraan di antara sesama 

muslim dalam firmanNya pada surah alhujurat (49) : 10-12: 
 

َ لَعَلهكُۡم تُۡرَحُموَن      ١٠﴿إَنهَما ٱۡلُمۡؤَمنُوَن إَۡخَوٞة فَأَۡصَلُحواْ بَۡيَن أََخَوۡيكُۡمۚ َوٱتهقُواْ ٱّلِله

ٰٓأَيَُّها ٱلهذَ  ۡنُهۡم َوََل  يَ  ٰٓ أَن يَكُونُواْ َخۡيٗرا م َ ن قَۡوٍم َعَسى  يَن َءاَمنُواْ ََل يَۡسَخۡر قَۡوٞم م َ

اْ أَنفَُسكُۡم َوََل تَنَابَُزواْ    َوََل تَۡلَمُزوٰٓ
ۡنُهنهۖۡ ٰٓ أَن يَكُنه َخۡيٗرا م َ ن ن ََسآٍٰء َعَسى  نََسآٰٞء م َ
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َبۖۡ بَۡئَس ٱِلَۡسُم ٱۡلفُسُوُق بَۡعدَ  َلُموَن   بَٱْۡلَۡلقَ 
ئََك هُُم ٱلظه 

ٰٓ َنۚ َوَمن لهۡم يَتُۡب فَأُْولَ  يَم   ٱإۡلَ

َن ٱلظهن َ إَنه بَۡعَض ٱلظهن َ إَۡثٞمۖۡ َو ََل    ١١ أَيَُّها ٱلهَذيَن َءاَمنُواْ ٱۡجتَنَبُواْ َكثَيٗرا م َ
ٰٓ يَ 

كَُل يَۡأكَُل لَۡحَم أََخيَه  تََجسهسُواْ َوََل يَۡغتَب بهۡعُضكُم بَۡعًضۚا أَيَُحبُّ أََحدُكُۡم أَن يَأۡ 

َحيٞم   اٞب ره َ تَوه َۚ إَنه ٱّلِله  ﴾ ١٢َمۡيٗتا فََكَرۡهتُُموهُۚ َوٱتهقُواْ ٱّلِله

Terjemaahnya : 

 orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu 

damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. 11. Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang lakilaki 

merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu 

lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan 

merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu 

lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan 

memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-

buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan 

Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang 

yang zalim. 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 

purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu 

dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah 

menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu 

yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka 

tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang.  

Pada ayat tersebut Allah awt. menekankan bahwa orang 

mukmin itu bersaudara dan hendaknya memelihara persaudaraan, 

dengan menjaga sifat dan prilaku yang dapat menodai persaudaraan 

itu. Salah satu bentuk atau cara memelihara persaudaraan adalah 

membangun silaturrahim diantara sesama muslim dan sesama umat 

manusia, sebagai diajarkan Rasulullah melalui sabdanya yang 

diriwayatkan oleh Muslim dari Anas bin Malik:.  
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Artinya : 

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah bersabda: siapa yang 

ingin dilapangkan rezkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah 

menyambung silaturrahim. HR. Muslim Karena itu umat muslim 

hendaknya memelihara persaudaraan dengan membangun 

silaturrahim  

 وا عباد هللا إخوانا لعلكم تفلحون. وكوان
 

بَاَرَك هللا ِلي َولَكُْم فِى اْلقُْرآِن اْلعَِظْيِم، َونَفَعَنِي َوإِيهاكُْم بَِمافِْيِه  

ِمْن آيَِة َوِذْكِر اْلَحِكْيِم َوتَقَبهَل هللاُ ِمنها َوِمْنكُْم تَِّلََوتَهُ َوإِنههُ هَُو  

السهِمْيُع العَِلْيُم، َوأَقُْوُل قَْوِلي َهذَا فَأْستَْغِفُر هللاَ العَِظْيَم إِنههُ هَُو  

ِحْيم     الغَفُْوُر الره
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Oleh: Dr. H. Amiruddin K, M.EI 

 

السهَلَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ هللاَ  

                                                   َوبََرَكاتُهُ 

َ نَْحَمدُهُ َونَْستََعْينُهُ َونَْستَْغَفُرهُ َونَعُوذُ بَاهللَ َمْن شُُرْوَر أَْنفَُسنَا  إَنه اْلَحْمدَ ّلَِله

َلَ َهاَدَي  َوَمْن َسي َئَاَت أَْعَماَلنَا، َمْن يَْهَدَه هللاُ فََلَ ُمَضله لَهُ َوَمْن يُْضَلْله ُ فَ 

دًا َعْبدُهُ   لَهُ. أَْشَهدُ أَْن َلَ إَلَهَ إََله هللاُ َوْحدَهُ َلَ َشَرْيَك لَهُ َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه

 َوَرسُْولُهُ. 

ٍد َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َوَمْن تَبَعَُهْم بَإَْحَساٍن إَلَى   اَللهُهمه َصل َ َعلَى سيدنا ُمَحمه

ْيَن. اما  بعـد  يَْوَم الد َ

َجْيَم. يَا أَيُّهاَ الهَذْيَن َءاَمنُوا اتهقُوا   قال هللا تعالى: اَعُْوذُ بَاهللَ َمَن الشهْيَطاَن الره

ْسَلُمْوَن.   هللاَ َحقه تُقَاتََه َوَلَ تَُمْوتُنه إََله َوأَنتُْم مُّ

َدْيدًا. يُْصلَْح لَكُْم أَْعَمالَكُْم  يَا أَيَُّها الهَذْيَن َءاَمنُوا اتهقُوا هللاَ َوقُْولُْوا قَْوَلً سَ  

َويَْغَفْر لَكُْم ذُنُْوبَكُْم َوَمْن يَُطعَ هللاَ َوَرسُْولَهُ فَقَدْ فَاَز فَْوًزا 

                                        َعَظْيًما.

Maasyiral muslimin rakhimakumullah 

Hadirin Jamaah Sholat Jumat yang insya Allah selalu berada 

dalam naungan rahmat dan hidayah Allah swt.  Tak henti-hentinya 

kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah swt. yang telah 

memberikan kita nikmat iman dan Islam; karunia yang teramat besar 

yang Allah karuniakan kepada hamba-hamba-Nya. Semoga kita 
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selalu termasuk yang mendapatkan hidayah-Nya serta berada dalam 

keadaan Iman dan Islam hingga akhir hayat kita. 

Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan 

yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan ini 

kita masih dapat beribadah kepada-Nya, dapat mengingat-Nya, serta 

memuji-Nya. 

Hadirin Jamaah Jum’at yang di Rahmati Allah swt.  

Upaya perubahan sikap ummat menuju pembentukan khairu 

ummah dapat dimulai dengan peningkatan kemampuan melalui 

pendidikan. Ilmu pengetahuan dan Islam dipandang sebagai suatu 

kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan, dengan demikian Ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini menjadi ruh dalam seluruh aspek 

kehidupan yang mampu membangun tatanan peradaban dunia. 

Sejarah membukttikan bahwa salah satu factor yang menjadikan 

uamat islam manadiri dan berjaya adalah kekuatannya dan 

kemandiriannya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Bahkan 

Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdangan. 

Bahkan dalam konsep islam banyak berbicara tentang 

perdangangan (Tijarah ) di dalam Al-Qur’an, bahkan dengan jelas 

disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan 

yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari 

memperoleh sesuatu dengan jalan yang bathil yaitu memiliki sesuatu 

yang menjadi milik orang lain kecuali melalui perdagangan di antara 

sesama manusia, seperti dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Annisa 

ayat 29. 

َرةً َعن   ٰٓ أَن تَكُوَن تََج  َطَل إََله لَكُم بَۡينَكُم بَٱۡلبَ  اْ أَۡمَو  أَيَُّها ٱلهَذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأكُلُوٰٓ
ٰٓ ﴿يَ 

اْ  نكُۡمۚ َوََل تَۡقتُلُوٰٓ َ َكاَن بَكُۡم َرَحيٗما    تََراض  م َ  ﴾٢٩أَنفَُسكُۡمۚ إَنه ٱّلِله

Terjemahnya :   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” 
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Hal ini sejalan denga napa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw 

dalam haditsnya berikut ini: 

“Hendaklah kamu berdagang karena didalamnya terdapat 90 % pintu 

rejeki (HR. Ahmad). 

Hadirin Sidang jamah Jumat yang berbahagia 

Hadis tersebut menganjurkan bahwa umat Islam agar 

senantiasa beraktivitas dalam meningkatkatkan kesejahteraan 

ekonomi, agar umat Islam dapat terpenuhi seluruh aspek  kebutuhan 

hidupnya. Oleh karena itu Asysyatibi mengemukan bahwa dalam 

konsep Islam ada tiga tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi 

yaitu;  

Pertama: kebutuhan daruriyat (kebutuhan primer),  

Kedua  : kebutuhan hajiyat (kebutuhan sekunder), dan  

Ketiga  : kebutuhan takhsiniyat (tershir prestise).  

1. kebutuhan daruriayat (primer) yaitu kebutuhan pokok yang 

mutlak dipenuhi oleh semua manusia yaitu pakaian, makanan, 

dan tempat tinggal. Kebutuhan primer merupakan hal yang 

paling penting untuk dipenuhi guna melanjutkan 

keberlangsungan hidup. 

2. kebutuhan sekundr merupakan merupakan kebutuhan 

selanjutnya sebagai kebutuhan rimer sebagai pelengkap atau 

tambahan yang dipenuhi. Kebutuhan sekunder ini sebagai 

tambahan atau pelengkap agar dapat menjalankan kehidupan 

yang lebih baik 

3. Kebutuhah tersier bersifat prestise artinya orang-orang yang 

dapat  memenuhi kebutuhan ini akan terangkat derajat dan 

martabatnya (lebih terpandang). 
 

Tiga khirarki kebutuhan tersebut di atas harus dipenuhi 

secara bertahab melalui aktivitas serta usaha yang maksimal agar 

capaian kesejahteran dan kebahagiaan hidup dalam dua dimensi 

kehidupan dpat diraih yankni kehidupan dunia dan kehidupan 

akhirat. Oleh karena itu ajaran Islam tidak membenarkan berpikir 

masa bodoh atau apatis, karena sifat dan sikap apatis atau masa 
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bodoh jembatan tol menuju kemiskinan dan keterbelakangan. 

Kemiskinan dan kebodohan merupakan adalah musuh bagi umat 

Islam meskipun itu menjadi sunnatullah. Untuk mengatasi semua itu 

ajaran Islam membangun pola distribusi yang permanen melalui pola 

zakat, imfaq, dan sedokah, agar distribusi pendapatan dapat merata 

dan tidak bertumpuk pada segelintir orang yang kaya saja. Maka 

dengan demikian harta tidak boleh betumupuk dikalangan orang 

tertentu akan tetapi harta itu harus terdistribusi secara merata kepada 

kaum duwafah, untuk menghindari kesenjangan sosial (disparitas 

social economic). 

Hadirin Sidang Jamaah Jum’at yang berbahagia 

Dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat 

bisnis digital makin tumbuh dan berkembang sehingga dunia usaha 

semakin terbuka luas dan melahirkan berbagai sekmen ekonomi 

yang membuka lapangan dunia bisnis yang makin dinamis melalui 

ekonomi kreatif yang inopatif. 

Berkembangnya bisnis digital saat ini dalam berbagai 

aspeknya maka transaksi jual beli dalam dunia bisnis dan perdangan 

semakin mudah dan sekaligus mendorong pertumbuhan sector riil 

atau usaha khususnya dalam dunia Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah UMKM . Hal ini sesuai dengan hadis Rasullah saw.  
 

ُرْوا َوَلَ تُنَف َُرْوا  ُرْوا، َوبَش َ ُرْوا َوَلَ تُعَس َ  يَس َ

Artinya: 

Mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah kabar gembira dan 

janganlah kalian membuat orang lari” (Hadits ini diriwayatkan oleh 

Al-Bukhari)  

Referensi : https://almanhaj.or.id/3195-berkasih-sayang-dan-lemah-

lembut.html 

Hadits tersebut sejalan dengan perkembangan dunia bisnis 

ekonomi saat ini yang berbasis digitalisasi yang memudahkan 

transaksi jualbeli. 

  Satu hal yang menarik dari perkembangan dan realitas yang 

terjadi saat ini dikaitkan dengan ekonomi Islam adalah bahwa 
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perubahan pola dan bentuk aktivitas kehidupan yang saat ini 

berlangsung dengan serba digital, semakin banyak memberikan 

bukti bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah dengan konsepnya 

yang bersumber pada ajaran suci semakin menunjukkan kebenaran 

dan relevansinya dengan perkembangan tersebut.Pertanyaannya 

adalah apa relevansi konsep yang ada dalam ekonomi islam dengan 

perkembangan itu? Tulisan ini sedikit memberikan ulasan berkaitan 

dengan apa yang ditulis oleh Muslich (2004) yang mengupas tentang 

bagian dari ekonomi Islam yaitu berkaitan dengan aspek manusia 

pada aktivitas ekonomi. Dalam paparannya disebutkan bahwa Islam 

telah memberikan pandangan umum sebagai dasar dalam setiap 

aktivitas kehidupan termasuk didalamnya ekonomi, tentang apa 

yang harus selalu jadi prinsip dalam memperlakukan manusia atau 

mengelola sumber daya manusia dalam suatu kegiatan ekonomi 

yaitu adanya prinsip “saling membutuhkan”. 

Prinsip saling membutuhkan sebagai salah satu konsep dasar 

dalam ekonomi Islam ini berangkat dari pandangan tentang kodrat 

manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia adalah makhluk 

yang tidak bisa hidup sendirian, kehadiran kita akan selalu 

membutuhkan orang lain dan sebaliknya kehadiran kitapun 

dibutuhkan orang lain, mulai dari hal-hal yang besar bahkan hingga 

hal yang kecil sekalipun, hampir semuanya tidak bisa kita lakukan 

sendiri, selalu ada peran dan kontribusi orang lain. 

Kodrat manusia sebagai makhluk sosial tersebut 

sebagaimana digambarkan secara eksplisit oleh Allah swt. didalam 

Al-Qur’an tentang penciptaan manusia yang telah Allah swt. jadikan 

berbeda-beda atau dilebihkan antara satu dengan lainnya yang tiada 

lain agar tercipta hubungan untuk saling memberi manfaat. Selain 

dalam ayat Al-Qur’an, konsep tentang kodrat manusia sebagai 

makhluk sosial pun secara implisit banyak disebutkan dalam Hadits 

Rasulullah saw. yang secara substansi memberikan gambaran 

tentang manusia (khususnya umat islam) sebagai makhluk sosial, 

misalnya tentang gambaran manusia (sesama mukmin) yang 

diibaratkan seperti bangunan, dimana jika kita mengamati struktur 
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bangunan, kita akan menemukan hubungan yang saling mengisi, 

melengkapi dan memperkuat antara satu unsur dengan unsur 

lainnya. 

 

Hadirin Sidang Jmaah Jum’at Yang berbahagia. 

Adapun pinsip saling membutuhkan dalam fenomena 

ekonomi di era digital dapat kita ambil salah satu contohnya adalah 

pada kegiatan perdagangan atau jual beli yang dilakukan secara 

online. Hubungan saling membutuhkan dalam jual beli secara online 

dapat kita analisis diantaranya; Pertama dari sisi konsumen atau 

masyarakat, kebutuhan mereka adalah tersedianya barang yang tidak 

hanya memiliki kualitas baik, tetapi juga mudah didapatkan dan bisa 

diperoleh dengan efisiensi waktu, tenaga serta biaya.  

Sebab itu, keberadaan barang yang dapat dibeli secara online 

merupakan kebutuhan bagi konsumen atau masyarakat. Analisis 

kedua yaitu dari sisi Penjual atau pedagang, dimana kebutuhan 

mereka adalah bisa menjual produknya kepada masyarakat secara 

lebih mudah dan lebih murah, sehingga mereka berupaya untuk 

dapat menjual produknya melalui media online yang mudah diakses 

oleh masyarakat dan memiliki jangkauan calon konsumen yang juga 

lebih luas. Namun untuk mendapatkan konsumen yang banyak dan 

terus meningkat, penjual juga membutuhkan satu hal penting yaitu 

“penilaian” dari konsumen atau pelanggan yang pernah membeli 

produknya, karena dengan penilaian tersebut, akan semakin 

membangun kepercayaan para calon pembeli sehingga mampu 

meningkatkan penjualannya dimasa yang akan datang. 

Pemenuhan prinisip saling membutuhkan khususnya pada 

gambaran contoh diatas, pada akhirnya dapat mewujudkan 

hubungan saling memberi manfaat, merealisasikan kesejahteraan 

dan kebahagiaan bagi semua pihak, dan terbangun hubungan 

harmonis antar pelaku ekonomi khususnya penjual dan pembeli. 

Sekilas ilustrasi dari contoh tersebut dan tentunya masih banyak lagi 

contoh-contoh lain dalam perkembangan dunia yang serba digital, 

setidaknya dapat menjadi salah satu diantara sekian bukti yang 



SULSEL  | 185 

menunjukkan bahwa ekonomi islam yang digali dari ajaran suci 

agama Islam akan selalu relevan dengan berbagai perubahan dan 

tantangan zaman. Relevansi tersebut diantaranya disebabkan oleh 

kesempurnaan ajaran Islam itu sendiri yang isi ajaran-ajarannya 

selalu mencakup segala aspek secara seimbang, proporsional dan 

menyeluruh, sehingga tidak ada satupun kepentingan atau unsur 

yang telewatkan apalagi yang dirugikan. Islam selalu menjaga 

semua kepentingan, menjaga hak, dan memberikan perlindungan 

kepada semua unsur yang terlibat dan hadir dalam setiap aktivitas 

ekonomi. 

Berdasarkan deskripsi diatas yaitu ekonomi Islam dengan 

salah satu pandangan dasarnya pada prinsip bahwa seluruh aktivitas 

termasuk ekonomi harus selalu didasarkan pada prinsip “saling 

membutuhkan”, maka implikasi dari konsep tersebut adalah dalam 

praktik ekonomi hendaknya selalu mengedepankan pula prinsip 

kerjasama dan solidaritas. Kerjasama merupakan salah satu 

implikasi dari adanya prinsip saling membutuhkan, dimana untuk 

mewujudkan kehidupan yang sejahtera maka diperlukan kerjasama 

dari semua komponen masyarakat sehingga tujuan tersebut dapat 

terwujud. Berkaitan dengan kerjasama ini, Santosa (2017) bahkan 

pernah memberikan sebuah ilustrasi bahwa hendaknya bagi seorang 

muslim ketika misalnya ia menjadi pengusaha atau pelaku bisnis 

yang sukses, maka kesuksesan tersebut hendaknya pula bisa 

mengantarkan orang lain kepada kesuksesan atau paling tidak bisa 

berbagi kesukesan pula dengan orang lain. 

Implikasi kedua dari prinsip saling membutuhkan adalah 

semakin tumbuhnya jiwa solidaritas dalam kehidupan. Istilah 

solidaritas disamping mengandung makna persaudaraan dan saling 

menolong, juga merupakan sikap untuk senantiasa toleran terhadap 

sesama, atau secara praktis dalam praktik ekonomi dapat 

diwujudkan dengan memberikan kelonggaran atau kelapangan 

kepada sesama. Kelonggaran tersebut diantaranya yaitu kelonggaran 

dalam menuntut apa yang menjadi haknya, kelonggaran dalam hal 

pemenuhan janji dan kelonggaran atau kelapangan hati atas 
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kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh orang lain terhadap kita.

 Dari uraian  singkat ini, kita tentu berharap bahwa dengan 

terus berkembanganya kehidupan ke arah digitalisasi, ekonomi 

Islam pun dapat semakin terus maju, karena keunggulan yang 

dimiliki oleh ekonomi islam itu sendiri yaitu relevansi (keselarasan) 

dengan karakter dan kebutuhan dalam dunia yang serba digital. 

Semoga menjadi pencerahan dan pencerdasan bagi jamaah 

sekalian amin ya Rabbal alamien. 
 

 وابتغي فيما أتاك هللا الدار اْلخرة وال نتسى نصيبك من الدنيا ...  
 

بَاَرَك هللا َلي َولَكُْم فَى اْلقُْرآَن اْلعََظْيَم، َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََمافَْيَه  

َمْن آيََة َوَذْكَر اْلَحَكْيَم َوتَقَبهَل هللاُ َمنها َوَمْنكُْم تََلََوتَهُ َوإَنههُ هُ َو 

السهَمْيُع العََلْيُم، َوأَقُْوُل قَْولَي َهذَا فَأْستَْغَفُر هللاَ العََظْيَم إَنههُ هَُو  

َحْيم     الغَفُْوُر الره
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Oleh: Prof. Dr.H.Arfin Hamid,SH., MH. 

 

Khutbah I : 

 السَّالَمُ  َعلَْيكُمْ  َوَرْحَمةُ  للاه  َوبََرَكاتُهُ 

نْ  شُُرْوره  ْينُهُ  َونَْستَْغفهُرهْ  َونَعُْوذُ  بهالله  تَعَالَى مه ه  نَْحَمدُهُ  َونَْستَعه  إهنَّ  اْلَحْمدَ  ِله

لَّ  لَهُ  َوَمنْ  يُْضلهلْ  فَاَل  هه  للاُ  فَاَل  ُمضه نْ  َسي هئَاته  أَْعَمالهنَا، َمنْ  يَْهده نَا َومه  أَْنفُسه

دًا ْيكَ  لَهْ  .َوأَْشَهدُ  أَنَّ  ُمَحمَّ يَ  لَهْ  .َوأَْشَهدُ  أَنْ  َل  إهلهَ  إه لَّ  للا َوْحدَهُ  َل  َشره  َهاده

ْينُهُ  َعلَى َوْحيههْ  اَْرَسلَهُ  َربُّهُ  ْيَرتُهُ  َوأَمه  َعْبدُهُ  َوَرسُْولُْه  َوَصفهيُّهُ  َوَخلهْيلُهُ  َوخه

ْينْ  .َوَصلََواتُ  للاه  َوساَلُمهُ  بَاده  أَْجَمعه ةً  َعلَى اْلعه ْينْ  َوُحجَّ  َرْحَمةً  لهْلعَالَمه

ْيْن، َما اتََّصلَتْ  َعْين   بهنََظرْ   َعلَْيهه  َوآلههه  الطَّي هبهْينْ  َوأَْصَحابههه  اْلغُر ه  اْلَميَامه

ا بَْعدُ  .فَيا عباد  َوَوَعتْ  أُذُن   بهَخبَرْ  َوَسلَّمَ  تَْسلهْيًما َكثهْيَرا أَمَّ

ْيكُمْ  ونفسي بتقوى  للا  فقد فاز  المتقون .وقال للا  تعالى مذكرا   للا…أًْوصه

 بذلك :يا أيها الذين آمنوا اتقُوا للاَ  َحقَّ  تُقَاتههه  َوَل  تَُمْوتُنَّ  إهلَّ  َوأَْنتُمْ 

 ُمْسلهُمْونَ  .وقال أيضا :يا أيها الناس اعبدوا ربكم  الذي خلقكم من نفس

 واحدة، وخلق  منها زوجها وبث  منهما رجال كثيرا  ونساء، واتقوا للا 

ْخَوةُ   الذي تساءلون به واألرحام، إن للا كان  عليكم رقيبا .أَيَُّها اإله

هه  الدُّْنيَا دََرَجاتْ  .قَسَّمَ  للاُ  َعزَّ  َوَجلَّ  لَُهمُ   اْلُمْسلهُمْونَ  .النَاسُ  فهي هذه

هه  َولَْيلَتههه  َوَل  يَْحُصلُ  إهلَّ  َعلَى  أَْلفْ  أَوْ  ْنُهمْ  َمنْ  يَْنَصبُ  فهي يَْومه  اأْلَْرَزاقْ  .مه

هه  َوتَأْتهْيهه  اْلَماَليهْينْ  .إهنََّها ْنُهمْ  َمنْ  يَكُْونُ  َعلَى فهَراشه  أَْلفَيْ ن ُرْوبهيَّة  .َومه

نَّ  رْ  .لَكه ْزقَ  لهَمنْ  يََشاء َويَْقده  أَْرَزاقُ  للاه  َجلَّ  َوَعاَل  .يَْبسُطُ  الر ه
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؟ فََهله  اْلغَنهي ْ  الَّذه ي يَْملهكُ  اأْلَْلفَ  ، َمنْ  هُوَ  اْلغَنهي  لَةَ  فهي  فَْهمه  النَّاسه  اْلُمْشكه

ْليُْونَْين؟ أَمه  اْلغَنهي   فهي الشَّْرعهي َشْيء   آَخرْ  ْليُْونَ  َواْلمه  .َواأْلَْلفَْينْ  َواْلمه

نَى  َعنْ  َكثَْرةه  اْلعََرْض، إهنََّما  يَقُْولُهُ  النَّبهيُّ  َصلَّى للاُ  َعلَْيهه  َوَسلَّم :لَْيسَ  اْلغه

ْنَسانُ  نَى أَنْ  يَْملهكَ  اإله نَى النَّْفسه  )رواه البخاري .(لَْيسَ  اْلغه نَى غه  اْلغه

َما َراتْ  َوأَْمَواْل،  لَْيسَ  َهذَا هُوَ   دَةً  َوعه ةً  َوأَْرصه يَاًها َوإهبهاًل  َوذََهبًا َوفهضَّ شه

؟ َهلْ  نَْفسُكَ  َغنهيَّة؟ فَأَْنتَ  َغنهي   .اهْرضَ  بهَما قَسَّمَ  للاُ  نَى .إهذَنْ  َمنه  اْلغَنهي   اْلغه

  .لَكْ  تَكُنْ  أَْغنَى النَّاسه 
 

Alhamdulillah di masjid yang mubarakah ini kita semua 

berada dalam status, kapasitas, dan orientasi yang sama, yaitu hadir 

untuk menpasrahkan diri semata-mata kepada Allah Swt, semoga 

kita termasuk kualifikasi orang-orang yang bertaqwa, laallakum 

tattaqun.  

Dan marilah kita semua mengirimkan salam dan shalawat 

kepada junjungan nabi kita Muhammad saw. yang telah 

menghantarkan kita dari dunia kejahilan menunju dunia yang terang 

benderang, min azhulumati ila an nur. 

Kita pun menyadari sepenuhnya hadir berjamaah di masjid 

mubarakah ini secara  terbuka setelah kita semua melepaskan 

sementara atribut-atribut kepangkatan, stratifikasi, kewenangan, 

posisi, dan bahkan segala urusan keduniaan dikesampingkan 

sementara, untuk rela datang berdiri, ruku, sujud, dan duduk  seraya 

mendengarkan khutbah, bahwa kita semua adalah satu asal, sama 

dan sederajat, kita semua adalah makhluk Allah, kita semua adalah 

khalifah Allah, dan kita semua adalah milik Allah, dan kita semua 

akan kembali ke pangkuan Allah Swt (ya ayuha annafsul 

muth’aminnah iji’i ila rabbiki radhiyatan mardiyyah fad khuly 

fi’ibady wad khuly jannaty). 

Menyadari keberadaan yang demikian itu, sekaligus juga telah 

memposisikan diri masing-masing dalam kesatuan, kebersamaan, 

dan keikhlasan, dan semua diharuskan menyatu serta bersaudara, 

innamal mu’minuna ikhwatun dan wa’tashimu bi hablillahi jami’an 
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wala tafarraqu. Kondisi ini sekaligus menunjukkan suatu 

penyerahan diri secara totalitas dan sungguh-sungguh, udkhulu fi 

assilmi kaffah wala tattabi’u khutuwati syaitan (masukilah Islam 

(keselamatan) secara totalitas/menyeluruh dan janganlah mengikuti 

kehendak-kehendak syaitan), tentunya hal ini juga sudah termasuk 

dalam kategori pemaknaan kaffah.  

Umat Islam diharapkan bisa menyegarkan terus pikiran-

pikirannya agar kinerja dan kreatifitasnya juga terus berjalan dan 

mengalami peningkatan (increasing). Masih terlihat adanya 

kecenderungan-kecendrungan bahwa proses kehidupan umat 

dipandang berjalan stagnan bahkan mendekati rutinitas. Kondisi 

kehidupan yang stagnan dan rutinitas seperti itu dikualifikasikan 

sebagai hanya melepaskan kewajiban semata, wa zhalika adh’aful 

iman, sungguh simbolistik, hanya untuk memuaskan pandangan 

mata, lip service. Prilaku-prilaku itu hanya berada pada posisi 

kualitas ketaatan yang paling bawah, tentunya juga akan diganjar 

dengan pahala surga yang paling rendah kelasnya, itupun kalau 

berhasil mendapatkannya. 

Dalam proses kehidupan ini paling tidak terdapat dua 

pendekatan yang terus harus digiatkan, pertama pendekatan 

kuantitatif atau pendekatan fisik, seremonial, dan empirik. Kedua 

adalah pendekatan kualitatif, hakikat, filosofis dan substantif atau 

kultural.  

Untuk masyarakat Indonesia telah tampil secara kuantitatif 

sangat tidak meragukan sekitar 132 juta penduduk muslim, bahkan 

terkesan sangat memadai. Simbol-simbol keislaman mencuat 

dimana-mana secara multimedia, sudah sulit menemukan ruang 

tanpa embel-embel keislaman. Secara fisik bangunan mesjid terus 

meningkat dan megah, pelamar haji luar biasa antri sampai 30 tahun 

ke depan, animo dan fenomena umrah telah mengimbangi umat ini 

dari pada melancong ke manca negara, komoditas berbasis islami 

juga terus menggejala, jaringan islami baik manual dan on line juga 

terus merambah, nikah massal islami pun tidak ketinggalan, dan 

seterusnya. 
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Pendekatan kualitatif atau substantif cenderung tidak 

sebanding dengan yang kuantitatif lantaran jumlahnya jumlahnya 

banyak, umat Islam sangat mampu membangun berbagai fasilitas 

megah namun optimalisasi pendayagunaan, pemeliharaan dan 

pengelolaannya belum beimbang. Mesjid dibangun pada semua 

sudut, namun belum dimaksimalkan fungsinya, kecuali untuk sholat 

jumat dan sholat idul fitri dan idul-adha yang sangat ramai, namun  

untuk sholat fardhu lainnya masih kosong melompong. Mesjid 

sebagai sarana pencerdasan 

Pengalaman tersebut tampak mubazir karena pada umumnya 

masjid dibangun masih sebatas untuk pelaksanaan ibadah sholat dan 

pengelolaan mesjid pun masih berpola klasik, seperti kebersihan, 

kerapihan, dan keindahannya masih jauh dari harapan, anazhafatu 

nisful iman kebersihan adalah separuh iman, masih sebatas retorika 

da’wah, aplikasinya masih jauh. Pemanfaatan dan pengelolaannya 

belum masuk kategori kaffah. 

Belum optimalnya fungsi-fungsi lainnya yang lebih ideal dan 

substantif seperti pembinaan umat dan pengendalian umat. Ke 

depan, masjid akan menjadi pusat pengendali pelaksanaan ajaran 

Islam, selain lembaga-lembaga perguruan Islam, pondok pesantern, 

departemen agama, dan ormas Islam sesuai visi dan misinya masing-

masing yang lebih terbatas kepada wilayah kegiatannya.  

Berbeda halnya dengan mesjid yang memiliki cakupan 

wilayah yang luas disekitarnya dan menjangkau semua elemen umat 

tanpa memandang kondisi dan latar belakangnya, sehingga mesjid 

sudah harus ditampilkan secara terbuka dan manajemennya pun 

harus profesional, dan masjid sebagai sentrum pengendalian umat. 

Jika tidak demikian fungsinya, maka umat Islam yang luput dari 

pantauan mesjid pasti akan diurus oleh umat lainnya, yang telah 

menjadi program andalannya. Karena itu perlu dikaffahkan sistem 

pengelolaannya sesegera mungkin. 

Kenyataannya pun menunjukkan bahwa, sebagian besar umat 

Islam kurang tertarik untuk terlibat secara langsung dan tidak 

langsung dalam pembinaan dan pengembangan program-program 
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keislaman, seperti madrasah-madrasah hanyalah tempat 

penampungan anak-anak yang tidak lolos seleksi dimana-mana, 

demikian pula pondok pesantern masih kebanyakan 

menempatkannya sebagai tempat pelarian, penggembelengan 

setelah tempat pelarian lain sudah tidak ada lagi. 

Pada aspek kualitatif umat Islam juga terlihat ketika terjadi 

kompetisi-kompetisi kebangsaan berlangsung, yang jika dipandang 

secara kuantitatif mestinya umat Islam sudah harus mendominasi 

atau mayoritas di manapun ia berkompetisi. Misalnya untuk 

memasuki perguruan tinggi yang bagus dan favorit, bersaing 

mendapatkan pekerjaan, sekolah yang bagus, bagaimana kualitas 

dan kapasitasnya, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya.  

Hal itu belum menunjukkan kualitas yang maksimal belum 

menjadi khaera ummah, masih sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lainnya seperti kedekatan, kekeluargaan, dan bahkan persahabatan. 

Faktor keahlian (kompetensi) masih perlu ditingkatkan, hal ini tidak 

dapat dibiarkan terus karena akan digilas oleh lokomotif persaingan 

terbuka yang kian selektif, umat Islam harus keluar dari cengkraman 

yang primordial ini dan menggantinya dengan komitmen amanah, 

istiqamah, kerja keras, kaffah, menumbuhkan kepercayaan diri, dan 

selalu menjadi yang berbaik (kuntum khaira umat ukhrijat linnasi 

ta’muruna bil ma’rufi watanhauna anil mungkar). 

 

Memproreksikan kondisi umat 

Kondisi umat Islam demikian itu, memang sudah digambarkan 

dalam Alqruan : Kul kullun ya’malu ala syakilatih, setiap kalian 

diminta berbuat sesuai dengan kapasitas yang anda miliki, dan La 

yukallifullahu nafsan illa wus’aha, Allah tidak akan membebankan 

sesuatu melainkan sesuai kapasitasnya. Maka semuanya akan 

terpulang kepada sosok-sosok insan itu sendiri, sejauhmana upaya 

pembenahan yang dilakukan untuk dirinya sendiri, sejauhmana ia 

membangun kemampuan dan kualitas dirinya, sejauh mana ia 

bekerja keras, berusaha keras menjadi the best atau khaerah ummah 

dimana-mana.  
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Bersumber dari upaya-upaya dari diri masing-masing itulah, 

Allah akan memberikan beban kepadanya, yang tentu tidak akan 

melibihi kapasitas yang melekat dalam diri yang bersangkutan. 

Maka yang akan lolos pada setiap kompetisi hanya kembali kepada 

sosok yang telah membangun kapasitasnya yang baik dalam dirinya, 

dan sangat tidak logis jika yang memenangkan kompetisi itu adalah 

sosok-sosok yang tidak mempersiapkan diri dengan optimal, hal ini 

relevan dengan Al-Qur’an, Innllaha la yughayyiru ma bi qaumin 

hatta yaghayyiru ma bi amfusihim (sungguh Allah tidak akan 

mengubah kehidupan suatu kaum kearah yang lebih baik, sebelum 

ia sendiri bertekad untuk berubah). 

Problem keummatan seperti tersebut, tidak boleh dilimpahkan 

tanggung jawabnya ke pihak tertentu saja, melainkan hal ini menjadi 

tanggung jawab bangsa dan umat Islam secara keseluruhan, jadi 

hendaklah didekati secara kaffah (komprehensif).  Kepada seluruh 

umat Islam harus menyadari dan merasakan bahwa hal ini adalah 

problem bersama dan harus dihadapi bersama pula, semuanya harus 

bangkit dan berubah, menyinergikan semua potensi, dan 

menumbuhkan komitmen-komitmen.  

Sudah bukan masanya untuk melimpahkannya ke pemerintah, 

ulama, tokoh, muzakki, dan seterusnya. Sehingga sosok-sosok yang 

terbelakang, kondisi kemiskinan, kekurangan gizi, pengangguran, 

dan tekanan psikis yang subordinatif dibiarkan ditanggung sendiri 

oleh yang bersangkutan, atau dibiarkan seperti apa adanya, haruslah 

dihadapi secara bersinergi.  

Kondisi-kondisi yang timpang itu sungguh berpotensi 

menganggu kenyamanan dan keamanan hidup kita semua warga 

bangsa. Sikap seperti ini sungguh tidak kaffah, dan manyalahi 

perintah Al-Qur’an itu sendiri. Mari kita bangkit bersama dan sama-

sama bangkit secara proporsional dan cerdas. Pemerintah, ulama, 

tokoh, dan pemuda, mahasiswa, siswa sudah harus bersatu padu 

membangun pemahaman yang searah menuju kejayaan umat yang 

damai dan sejahtera. 
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Sudah saatnya kita semua sebagai umat Islam menyadari dan 

terus melakukan muhasabah (introspeksi) dalam diri masing-masing 

dan secara rersama-sama atau berjamaah, untuk menjawab 

pertanyaan pokok, apakah kita sudah termasuk dalam kualifikasi 

beri-Islam secara totalitas (kaffah). Alhamdulillah untuk jenis ibadah 

tertentu mungkin sudah dimaksimalkan seperti sholat, puasa, zikir, 

mengaji bershadaqah, berpendidikan, tetapi mungkin bidang lainnya 

belum dimaksimalkan seperti bagaimana usaha/bisnis kita, apakah 

sudah melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi syariah, atau apakah 

kita sudah mensyariahkan usaha dan profesi kita. Ini semua harus 

dikaffakan agar aman dan selamat di dunia dan di akhirat, amien ya  

Rabbal alamien. 

 واعتصموا بحبل هللا جميعا وال تفّرقوا ... 
 

بَاَرَك هللا َلي َولَكُْم فَى اْلقُْرآَن اْلعََظْيَم، َونَفَعَنَي َوإَيهاكُْم بََمافَْيَه  

َمْن آيََة َوَذْكَر اْلَحَكْيَم َوتَقَبهَل هللاُ َمنها َوَمْنكُْم تََلََوتَهُ َوإَنههُ هَُو 

السهَمْيُع العََلْيُم، َوأَقُْوُل قَْولَي َهذَا فَأْستَْغَفُر هللاَ العََظْيَم إَنههُ هَُو  

حَ ْيم     الغَفُْوُر الره
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Oleh: Prof. Dr.H.M. Arfin Hamid, SH., MH. 

 

 السَّالَمُ  َعلَْيكُمْ  َوَرْحَمةُ  للاه  َوبََرَكاتُهُ 

ْن شُُرْوره  ْينُهُ َونَْستَْغفهُرهُ َونَعُْوذُ بهالله مه ه نَْحَمدُهُ َونَْستَعه َّ  إهن  اْلَحْمدَ ِله

ل  لَهُ َوَمْن يُْضلهْل فَالَ  هه للاُ فَالَ ُمضه نَا َوَسي ئَاته أَْعَمالهنَا َمْن يَْهده  أَْنفُسه

دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُه  َي لَهُ أَْشَهدُ أَْن لَ إهلهَ إهل  للاُ َوأَْشَهدُ أَن  ُمَحم   َهاده

أَ  . ٍد َوَعلى آلههه وه ْصَحابههه َوَمْن تَبهعَُهمْ اَللُهم  َصل  َوَسل ْم َعلى سي دنا ُمَحم   

 بهإهْحَساٍن إهلَى يَْومه الد ْين. يَاأَي َها ال ذَْيَن آَمنُْوا ات قُوا للاَ َحق  تُقَاتههه َولَ 

ْيَن آَمنُْوا ات قُوا للاَ َوقُْولُْوا قَْولً   تَُمْوتُن  إهل  َوأَْنتُْم ُمْسلهُمْوَن يَاأَي َها ال ذه

ْيدًا يُْصلهْح لَكُمْ  عه للاَ َوَرسُْولَهُ َسده   أَْعَمالَكُْم َويَْغفهْرلَكُْم ذُنُْوبَكُْم َوَمْن يُطه

ْيًما   فَقَدْ فَاَز فَْوًزا َعظه

 أما بعدُ فيا عباد للا أوصيكم وإي اي نفسي بتقوى للا حق  تقاته فقد فاز 

 المتقون 

 

Jamaah jumat rahimakumullah 

Alhamdulillah pada jumat hari ini rahmat, hidayah, dan 

taufiqullah masih senantiasa dilimpahkan kepada kita sekalian, baik 

berupa umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, kesempatan dan 

komitmen keimanan serta ketakwaan sehingga kita bisa berjamaah 

jumat di masjid yang agung ini. Tentu kita sangat berharap agar 

kondisi dan situasi yang kita alami saat ini terus kita rasakan di masa-

masa mendatang, amien ya rabbal alamin. 
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Dalam suasana yang begitu indah dan penuh berkah seperti 

saat ini, selaku khatib juga mengajak untuk mengirimkan salam dan 

shalawat kepada junjungan nabi besar kita Muhammad Rasulullah 

saw. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 

Umat Islam bahkan seluruh insan muslim di seluruh dunia 

tengah mempersiapkan diri guna menghadapi hari raya idul adha 

yang akan dirayakan sisa beberapa hari yang akan datang. Kebiasaan 

umat Islam khususnya kita di Indonesia dalam menyambut hari raya 

besar Islam selalu disambut dengan berbagai persiapan dan 

kebahagiaan. Untuk ibadah qurban bukan hanya kesiapan fisik dan 

batin yang dimantapkan, melainkan juga kesiapan dalam beribadah 

qurban berupa penyembelihan hewan (wanhar) yang telah kita 

niatkan sejak lama  

Sebagai manifestasi perintah berqurban telah diperagakan 

langsung oleh Allah kepada hamba-Nya yang direpesentasikan 

dengan meng-asesmen langsung kepada  kedua anak Adam, si Qabil 

dan si Habil kemudian diulangi lagi beberapa pase berikutnya 

dengan meng-asesmen Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail 

Alaihissalam. Asesmen tes tersebut tiada lain adalah perintah 

berqurban terhadap sesuatu yang sangat berharga yang telah 

diberikan oleh Allah Swt kepada hamba-hambanya. 

Sebagai mau’izhah (pembelajaran) bagi kita semua hamba 

Allah dari peristiwa yang ditimpakan kepada Nabi Adam terhadap 

kedua anaknya dan Nabi Ibrahim terhadap anak satu-satunya, dapat 

digambarkan betapa besar hikmah dan pelajaran yang dapat diambil 

dari perintah berqurban tersebut 

Pertama, hasil asesmen tes terhadap cucu Adam as. si Qabil 

yang mereresentasikan hamba yang terus terus harus didakwahi 

dibina dan diawasi yang telah memberikan quran yang kurang baik 

dan kurang bersyukur. Perilaku si Qabil tersebut dapat disimpulkan 

sebagai representasi manusia yang harus diberi pelajaran untuk terus 

diwaspadai agar terus didakwahi. Tetapi masih ada hikmat yang bisa 

dipetik berupa lahirnya inovasi-kreativitas dalam pengawasannya 

seperti profesi satpam, lahirlah cctv, ilmu penyidikan, kejaksaan, 
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hakim pengadilan, unit resque bahkan menjadi bagian tugas ASN 

dan kepolisian.  

Tampak urgensi  assesment test dan pit and proper test yang 

tujuannya adalah tidak meloloskan keturunan qabil untuk posisi dan 

jabatan public yang membutuhkan layanan prima.  

Kedua, lain lagi halnya, kita semua dituntut untuk 

merepresentasikan perilaku baik si Habil sebagai sosok yang baik 

hati, komitmen, sadar diri, tanggung jawab, dan rela berkorban 

(matau, macca, makaka na malabo), inilah mungkin yang disebut 

khaera umat (the best) yang diperintahkan dalam Al-Qur’an, kuntum 

khaera ummatin ukhrijat linnas ta’muruna bil ma’rufi watanhauna 

anil mungkar. Sikap baik dan rela berkurban terus harus digiatkan 

dan digelorakan kepada sebanyak mungkin umat manusia, agar 

kemanfaatan dan keberkahan hidup bersama dirasakan oleh umat itu 

sendiri. 

Ketiga, hikmah yang ditangkap dari hasil asesmen 

Nabiyullah Ibrahim as kepada anak tercintanya Ismail as. untuk 

dikorbankan, namun dengan sigap Allah menggantinya dengan 

seekor binatang ternak, hal ini menunjukkan senergitas-kinerja yang 

tulus ikhlas serta komitmen yang dahsyat antara ayah dengan anak 

untuk semata-mata melaksanakan perintah Allah secara pasrah. 

Kemampuan bersinergi nan ikhlas saat sekarang ini bukan saja 

relevan dikembangkan, tetapi sudah menjadi keharusan dan 

kebutuhan agar segala usaha dapat meraih keberhasilan maksimal, 

wama umiru illah liya’budullah mukhlishina lahuddin …. 

Jamaah jumat rahima kumullah 

Dinisilah letak kata kuncinya, untuk melakukan perubahan, 

pengembangan dan pembangunan menuju kehidupan yang lebih 

baik, damai, dan sejahtera, maka canangkanlah manusia-manusia 

turunan Habil dan Ismail lalu kencangkanlah pembinaannya, 

promosikanlah, doktrinlah, dan berilah amanah itu kepadanya, ala 

inna manista’jartal qawiyyiul amien (itulah sosok pekerja amanah 

yang full power), bukan lagi karena semata balas kasih sebagai tim 

sukses atau karena alasan primordial lainnya. Dengan 
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mentransformasikan model ini kedalam urusan negara, public, 

bisnis, social, politik, dan agama insyaallah akan meraih sukses 

besar. 

Salah satu aspek pembangunan yang sangat menentukan 

adalah Human Capital Index, data BAPPENAS 2021 menunjukkan 

SDM Indonesia masih tertinggal di bawah Singapura, Malaysia, dan 

Thailand kini berada diposisi 50 dari 141 negara. Kondisi ini juga 

dipengaruhi dampak pandemi covid-19 telah memberikan tekanan 

besar pada sector ketenagakerjaan Indonesia. Hal ini terlihat 

sekurang-kurangnya 28 juta penduduk usia kerja yang telah 

terdampak, sehingga pengangguran terbuka mencapai 7,07 atau 

sekitar 9,77 juta rakyat yang menanggur. 

Mencermati data Human Capital Indonesia tersebut itu baru 

dari sisi SDM tenaga kerja, tentu telah berdampak luas pada seluruh 

sendi-sendi kehidupan, menurunnya produktivitas, melemahnya 

daya saing daya beli, dan lainnya. Hal ini semakin relevan 

mencanangkan kebijakan untuk melahirkan sosok-sosok manusia 

turunan Habil yang tangguh, bukan saja rela dan sadar berbuat dan 

berkorban pada kondisi normal, tetapi akan semakin kokoh dan kuat 

pada kondisi darurat-krisis, tetap  tegar-ikhlas menghadapi ancaman 

pandemi, tidak berpikir culas, tidak menimbun, tidak ahli meraup 

keuntungan dalam kesusahan saudaranya, dan tidak ahli berkolusi 

untuk memperkaya diri dan kroni, tidak menjual murah bangsa ini, 

semoga kita semua sebagai anak bangsa, tidak kena pepatah, bagai 

anak ayam mati di lumbung padi. Ayo bangkit dan bangkit lagi ….. 

Untuk itu, dalam kondisi di zona masih tidak nyaman ini 

diharapkan kebijakan dan langkah strategis objektif yang 

berkemanusiaan berbasis spiritualitas, dengan sedikit menorehkan 

perhatian pada ayat Al-Qur’an, kuntum khaera ummatin ukhrijat 

linnas ta’muruna bil ma’rufi wa tanhauna anil mungkar (menjadilah 

kita semua sebagai yang terbaik untuk kemanusiaan, senantiasa 

bersikap konstruktif dan juga selalu mencegah prilaku destruktif).  

Secara realistis, kondisi darurat-krisis tidak selalu hanya 

menyisakan kesulitan, kekhawatiran, dan ketakutan, melainkan di 
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dalamnya juga terbuka peluang untuk meraup keuntungan dalam 

kesulitan dengan menaikkan harga selangit, menimbun agar lebih 

mahal, melarikan ke luar negeri, layanan medis, obat, lab 

dimahalkan, mendompleng dikebijakan negara. Untuk itu simaklah 

ayat surat alhujurat, ayuhibbu ahadukum an ya’kula lahma akhihi 

maitan fakarihtumuh, dengan prilaku yang menjijikkan itu 

diandaikan Hasrat memakan daging saudara kita sendiri, maka 

tentulah kita sangat tidak menyukainya. Sungguh tidak terbayangkan 

jika itu disutradarai elit-elit, pejabat atau tokoh-tokoh yang kita 

banggakan selama ini, semoga tidak ada. 

Secara transformatif hakikat perintah berqurban selain untuk 

menunjukkan kesyukuran atas rahmat yang diberikan sabagai 

khaera ummah, melainkan pula untuk bertaqarrub ilallah seraya 

mempasrahkan diri kepada-Nya. Secara fisik hewan sembelihan 

yang dipersembahkan itu tampak jelas, namun hakikatnya semua itu 

tidak akan memiliki arti apa-apa dihadapan Allah, melainkan yang 

paling bernilai adalah keimanan dan ketaqwaan para hamba-

hambanya. Sebagaimana dalam ayat : 
 

َرَها لَكُۡم  َلَك َسخه َكن يَنَالُهُ ٱلتهۡقَوى  َمنكُۡمۚ َكذَ 
َ لُُحوُمَها َوََل َدَمآُٰؤَها َولَ  لَن يَنَاَل ٱّلِله

َر ٱۡلُمۡحَسنَيَن   كُۡمۗ َوبَش َ َ َعلَى  َما َهدَى   َلتَُكب َُرواْ ٱّلِله

Terjemahnya: 

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat 

mencapai (keridaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang 

dapat mencapainya.  Demikianlah Allah telah menundukkannya 

untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-

Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang 

yang berbuat baik” . (Al-Haj : 37). 
 

Menyimak sejumlah fakta historis perintah pelaksanaan 

ibadah qurban yang telah menjadi bagian  integral dari kehidupan 

para nabiyyullah mulai dari Nabi Adam as. dan Nabiyyullah Ibrahim 

as sampai kepada Nabi Muhammad saw. Sebagaimana telah 

dikemukakan di atas tampak adanya sejumlah makna hakiki dari 
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berqurban yang tiada lain hanyalah untuk bertaqarrub  ilallah dan 

semakin merekatkan hubungan social antar sesama. 

Jamaah jumat rahimakumullah 

Sebuah orientasi terdalam terhadap  nilai-nilai ibadah qurban 

mungkin saja sekaligus sebagai nilai tertinggi dari ajaran ketauhidan, 

namun diperlukan kemampuan menggali untuk menemukannya, 

terutama dampak-dampak spektakulernya yang kurang terpublis 

dalam media dakwah. Intinya bermuara pada potensi menggapai 

ketakwaan itu begitu terbuka, humanism, universal, serta sesuai 

kapasitas kemanusiaan (la yukallifullah nafsamn illa wus’aha) serta 

jauh dari diskriminasi, kolusi dan nepotisme.   

Status tertinggi adalah muttaqien sebagai impian hamba Allah, 

merupakan manifestasi atau buah dari kesadaran dan ketaatan yang 

tulus semata karena Allah, dan ini adalah derajat ‘terdahsyat’ yang 

diperuntukkan oleh Allah kepada hambanya, sebagaimana ketetapan 

dan janji-Nya dalam Al-Qur’an, waman yuthi’illah warrasula fau 

laika ma’allazhina an’amallahu alaihim minannabiyyina 

wasshiqiena wassyuhadai wasshalaihin, wahasuna ulaika rafieqa 

(Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu 

akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugrahi nikmat 

oleh Allah, yaitu para nabi, para shiddieqin, orang-orang mati syahid 

dan orang-orang shaleh, dan mereka itulah teman sebaik-baiknya 

(An-Nisa’ 69): 
 

 َ ٱلنهبَي  َن  م َ عَلَۡيَهم   ُ ٱّلِله أَۡنعََم  ٱلهَذيَن  َمَع  ئََك 
ٰٓ فَأُْولَ  سُوَل  َوٱلره  َ ٱّلِله يَُطعَ  َن ﴿َوَمن   ٓ

ئََك َرفَيٗقا  وَ 
ٰٓ َلَحيَنۚ َوَحسَُن أُْولَ  يَقيَن َوٱلشَُّهدَآَٰء َوٱلصه  د َ  ٦٩ٱلص َ

 

Poin terpenting dalam rangka mengatasi kelemahan SDM 

bangsa ini manakala disandingkan dengan kualitas SDM negara 

tetangga, dan telah dilakukan berbagai upaya pelatihan, Pendidikan 

karakter, sertifikasi, promosi, dan reward lainnya, namun belum 

mampu memberikan lompatan kesadaran dan komitmen tinggi 

dalam meningkatkan kualitas dan kinerjanya. Oleh karena itu, tidak 

ada salahnya manakala nilai terdahsyat (muttaqien) itu 



SULSEL  | 201 

ditransformasikan sebagai ‘virus’ atau suplemen dalam pembinaan 

SDM kita, tentu akan melahirkan sosok yang tangguh, komitmen 

dan full power (khaera ummah).  

Bukan saja karena akan membentuk jiwa yang kokoh nan 

ikhlas dan taat, akan tetapi akan selalu mendambakan prestasi 

terbaik dan kinerja berkualitas untuk mendapatkan reward lebih, 

yaitu selain akan didipatkan dari institusinya, akan tetapi juga akan 

meraih reward terdahsyat dari Allah Swt, berupa Jannatul Firdaus 

bersama para Rasul Allah saw., Syuhada, waliyyullah, dan orang-

orang shaleh, serta akan bersama pula para ulama, pimpinan, 

pengusaha,  serta para Jenderal yang taat dan Muttaqien. 

Perhatikan Firman Allah swt, (QS. Al-Hajj Ayat 37): 
 

َكن يَنَالُهُ ٱلتهۡقَوى  َمنكُمۡ 
َ لُُحوُمَها َوََل َدَمآُٰؤَها َولَ  ...  لَن يَنَاَل ٱّلِله  

Artinya: 

Daging (hewan kurban) dan darahnya itu sekali-kali tidak akan 

sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada-Nya adalah 

ketakwaan kamu. 
 

ْيمه  اْلقُْرآنه  فهي َولَكُمْ  لهيْ  للاُ  بَاَركَ  نَ  فهْيهه  بهَما َوإهيَّاكُمْ  َونَفَعَنهيْ  ,اْلعَظه مه  

ْكره  اآليَاته  ْيمه  َوالذ ه نه يْ  َوتَقَبَّلَ  ,اْلَحكه ْنكُمْ  مه ْيعُ  هُوَ  إهنَّهُ  تهالََوتَهُ  َومه السَّمه  

ْيمَ  للاَ  َواْستَْغفهرُ  َهذَا  قَْولهيْ  أَقُْولُ  .اْلعَلهْيمُ  فَاْستَْغفهُرْوهُ  َولَكُمْ  لهيْ  اْلعَظه ، 

ْيمُ  اْلغَفُْورُ  هُوَ  إهنَّهُ  حه الرَّ  
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OlehL Dr.AG. H.Abdul Mutholib, M. Ag 

 

الحمدهلل الذى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا. اشهدان َلاله اَلهللا  

واشهدان   وحده َلشريك له شهادة تنجوقائلهامن عذاب الحريق

 سيدناونبينا محمداعبده ورسوله خيرمن عاشرأْلمما.

اللهم صل وسلم وبارك على هذالنبي الكريم وعلى آله وصحبه  

را. امابعد فياعبدهللا اتقوهللا حق تقاته  اجمعين وسلم تسليما كثي

 وَلتموتن إَلوانتم مسلمون 
 

Jamaah yang berbahagia  

Tidak dipungkiri bahwa kuantitas umat Islam sekarang ini 

jauh lebih banyak jika dibandingkan abad-abad sebelumnya, namun 

jumlah kuantitas ini ternyata tidak cukup menggembirakan bagi kita 

semua. Kondisi umat Islam yang dipenuhi dengan perselisihan, 

perbedaan bahkan saling curiga dan permusuhan, menjadikan para 

musuh Islam berani dengan kita. 

Memelihara dan menyuburkan perbedaan yang sebenarnya 

tidak ada prinsip. atau lebih parah lagi, menjadikan yang tidak 

prinsip menjadi prinsip atau sebaliknya. Padahal perbedaan tersebut 

semestinya bukanlah alasan untuk bersengketa atau berpecah-belah. 

Allah swt. tidak melarang berbeda pendapat sejak awal, tetapi 

melarang berpecah-belah karena perbedaan pendapat tersebut. 
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ُكنتُۡم   إِذۡ  َعلَيُۡكۡم   ِ ٱَّللَّ نِۡعَمَت  َوٱذُۡكُرواْ  َتَفرَّقُواْْۚ  َوََل  ََجِيٗعا   ِ ِِبَبِۡل ٱَّللَّ َوٱۡعتَِصُمواْ 
 َٰ َٰنٗا َوُكنتُۡم ىلَعَ ۡصبَۡحتُم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَو

َ
لََّف بنَۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
َِن  أ  َشَفا ُحۡفَرةٖ م 

ُ لَُكۡم َءاَيَٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم َتۡهتَُدوَن   ُ ٱَّللَّ ِ ُۗ َكَذَٰلَِك ُيبنَي  ِنَۡها نَقَذُكم م 
َ
 ١٠٣ٱنلَّارِ فَأ

Terjemahnya : 

"Dan berpegang  teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu mendapat petunjuk."Ulama-ulama terdahulu, sejak zaman 

sahabat, mereka berbeda dalam beberapa masalah. Namun mereka 

tetap terikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. 
 

Salah satu instrumen yang terpenting dalam mensinergikan 

warna-warni kekuatan umat tersebut adalah perlu pemahaman 

terhadap realitas perbedaan itu sendiri. Pemahaman terhadap 

perbedaan itu tidak mungkin akan berhasil dengan mulus, kecuali 

dengan pembekalan etika memahami perbedaan atau yang lebih 

dikenal dengan adabul ikhtilaf. Di samping itu semua, tentu 

dibutuhkan sebuah perubahan mindset dan keihklasan. 

Jamaah yang dirahmati Allah swt. 

Dalam kajian Islam, perbedaan pemahaman agama (ikhtilaf) 

bisa dibagi dua. 

Pertama: ikhtilaf yang masih diperbolehkan dan ditolerir. Masuk 

dalam jenis ini adalah setiap permasalahan dalam agama yang 

diperselisihkan sejak dahulu oleh para ulama mujtahid dari kalangan 

sahabat nabi, tabi’in dan tabi’ut tabi’in, serta para imam ahlu hadis 

dan imam muslimin al-mu’tabarah. Atau dengan kata lain, 

perbedaan dalam masalah furu’iyyah (cabang, non-prinsip) yang 

tidak ada dalilnya secara pasti. Dimana letak tujuan utama perbedaan 
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ijtihad mereka adalah penegakkan syiar dan aturan agama. Contoh: 

perbedaan tentang bacaan basmalah pada surah al-Fatihah di dalam 

sholat dan doa Qunut dalam setiap sholat Subuh. Dalam hal ini, 

kaidah yang dipakai adalh “Pendapat kami benar tetapi mungkin 

mengandung kesalahan dan pendapat selain kami salah tetapi 

mungkin juga mengandung kebenaran.” 

Kedua: ikhtilaf yang madzmum atau tercela dan dilarang. Setiap 

ikhtilaf yang dapat membawa kepada perpecahan dan permusuhan 

serta kebencian di antara muslim. Karena, perselisihan ini terjadi 

pada permasalahan prinsipil, yaitu masalah ushuluddin (dasar 

agama) yang ditetapkan oleh nash yang qath’i (jelas dan tegas), ‘ijma 

qath’i atau sesuatu yang telah disepakati sebagai manhaj 

(metodologi beragama) Ahlus Sunah wal Jama’ah yang tidak boleh 

diperselisihkan. Seperti, menyangkut masalah-masalah akidah, 

dasar-dasar ibadah dan muamalah. 

Termasuk dalam hal ini, adalah ikhtilaf qulub (perbedaan dan 

perselisihan hati) dan ini termasuk dalam kategori tafarruq 

(perpecahan) yang dilarang agama. Kaidah yang harus dipakai 

dalam hal ini, (Mazhab kami benar, tidak mengandung kesalahan 

sama sekali, dan mazhab yang lain salah dan tidak mengandung 

kebenaran sama sekali), tetapi tetap mengedepankan akhlaq dan 

tanpa kekerasan. Sehingga makna “Rahmatan lil ‘alamin” sebagai 

karakter umat Islam tidak terdistorsi dengan perilaku yang tidak 

bertanggung jawab. 

 

Hadirin yang berbahagia… 

 Adab yang perlu dikedepankan dalam menghadapi 

perbedaan antar umat adalah: 

1. Mengutamakan i’thisam (persatuan) dan Ulfah (harmoni) dalam 

umat 

2. Menjadikan masalah-masalah ushul yang disepakati (ijma’) dan 

bukan khilafiyah sebagai standar dan parameter komitmen dan 

keistiqamahan seorang muslim. 

3. Meyakini bahwa yang ma’shum hanya Nabi Muhammad saw. 
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4. Mendahulukan akhlak dan bekerja sama. Bekerja sama dalam 

masalah yang disepakati dan saling toleransi dalam masalah yang 

diselisihkan. 

5. Mendahulukan yang muhkamat dari mutasyabihat. 

6. Toleransi dan tidak mudah memvonis orang, apalagi 

mengafirkannya. 

7. Selalu menambah ilmu dan husnuzan kepada para ulama. 

8. Diskusi dalam bingkai ukhuwah dan untuk kemaslahatan umat 

secara umum. 
 

Mengedepankan adab-adab tersebut dalam menyikapi 

perbedaan  dengan hati yang ikhlas karena Allah Tala, maka 

persatuan umat adalah sesuatu yang muthlak  untuk diwujudkan 

Insya Allah Taala. 

ِ َعلَۡيُكمۡ  ْْۚ َوٱۡذُكُرواْ نِۡعَمَت ٱَّللَّ ِ ََجِيٗعا َوََل َتَفرَّقُوا   َٰٱۡعَتِصُمواْ ِِبَۡبِل ٱَّللَّ
َٰنٗا  ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِۦٓ إِۡخَو

َ
لََّف بنَۡيَ قُلُوبُِكۡم فَأ

َ
ۡعَداٗٓء فَأ

َ
... إِۡذ ُكنُتۡم أ  

بارك هللا لى ولكم فى القرآن العظيم ونفعني واياكم بمافيه من 

منا اْليات والذكرالحكيم وتقبل   ومنكم تَّلوته إنه هوالسميع العليم  
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Oleh: Dr. KH. Ruslam Wahab, MA. 

احلمد هلل الذى أنعم علينا بنعمة االميان و االحسان و االسالم. ووفقنا بنوره ىف  
السلوك بطريقه األقوم. و الشكر هلل تبارك وتعاىل عدد الدهر و السنني و األيام.  
أشهد أن ال اله إال اهلل ذو اجلالل و اإلكرام و هو املتفرد بالبقاء والدوام. و أشهد  
أزكى   و  الصالة  أفضل  ربه  من  عليه  االمام.  القدوة  رسوله  و  عبده  حممدا  أن 

اء باحلق فيصدق به عباده الكرام سيدِّنا السالم. اللهم صل و سلم على من ج
حممد إمام املرسلني و خري األنام. و على آله و صحبه و من اهتدى هبداهم اىل  
سبل السالم. فيا عباَد اهلل! أوصيكم و نفسى بتقوى اهلل فاتقوا اهلل ما استطعتم.  

ِيَن َءاَمنُواْ ٱتَُّقو  و استمعوا لقول اهلل تعاىل: َها ٱذلَّ يُّ
َ
َٰٓأ َ َحقَّ ُتَقاتِهِۦ َوََل  يَ اْ ٱَّللَّ
ۡسلُِموَن   نتُم مُّ

َ
 ٠٢َتُموُتنَّ إَِلَّ َوأ

Ihsan berasal dari kata husn yang berarti “segala sesuatu 

yang menggembirakan dan disenangi”. Lalu “ihsan” juga berarti 

“memberi nikmat kepada orang lain denan penuh kemuliaan dan 

kasuh sayang”. Kata ihsan melebihi kata “adil” yang 

memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukan. 

Sedangkan ihsan memberi lebih banyak daripada yang diberikan 

orang lain. salah satu wujud nyata ihsan dalam kehidupan manusia 

adalah: bahwa engkau memberi lebih dari yang semestinya, dan 

engkau mengambil kurang dari yang semestinya. 
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Ihsan merupakan refleksi dari kemakrifahan seseorang atau 

kesadaran ilahi pada diri seseorang, makrifah dengan melakukan 

perbuatan baik senantiasa berbanding lurus. Semakin tinggi 

kemakrifahan seseorang semakin tinggi pula perbuatan baiknya. 

Ihsan pada hakikatnya adalah “ Perbuatan Tuhan “ yang 

diamanhakan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah-Nya. 

Allah swt berfirman QS. Alqashash (28): 77  

ۡحِسن َكَمآ  َوٱۡبتَِغ  
َ
َوأ ۡنيَاۖۡ  نَِصيبََك مَِن ٱدلُّ ۖۡ َوََل تَنَس  اَر ٱٓأۡلِخَرَة ُ ٱدلَّ ََٰك ٱَّللَّ َءاتَى فِيَمآ 

َ ََل ُُيِبُّ ٱلُۡمۡفِسِديَن   ۡرِضِۖ إِنَّ ٱَّللَّ
َ
ُ إيَِلَۡكۖۡ َوََل َتبِۡغ ٱلَۡفَساَد يِف ٱۡۡل ۡحَسَن ٱَّللَّ

َ
 ٧٧أ

Terjemahjnya: 

….dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah 

berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di 

(muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang berbuat kerusakan. 
 

Allah swt. banyak memberi apresiasi kepada mereka-mereka 

yang berkararkter ihsan, yaitu orang yang senantiasa memilih 

alternative yang terbaik dalam bersikap dan berprilaku, berusaha 

semaksimal mungkin untuk tidak melukai fisik dan perasaan orang 

lain hanya karena ingin mewujudkan kepentingannya. Poa hidup 

ihsan tidak akan pernah merusak system dalam kehidupannya baik 

sesama manusia ataupun makhluk lain. Seorang muhsinin memiliki 

ketajaman hati melebihi orang adil dalam melihat kesalahan dan 

melihat kebenaran. Dalam sebuah kisah disebutkan Imam Abu 

Yazid al-Bustami tidak akan menjemur pakaiannya diatas sebuar 

ranting karena takut ranting itu patah dan berguguran daunnya. 

Berkenaan dengan ini: ulama kita menasehatkan:  

 َل تطالب أحدا من الناس بحق واجبك  وأن تطالب نفسك بواجب حقوقهم.

Jangan memaksa seseorang melakukan kewajibannya hanya 

krena engkau melihat ada hakmu padanya. Tapi paksalah dirimu 

untuk melakukan kewajibanmu karena engkau melihat ada hak 

orang lain pada dirimu. 
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Pososi Ihsan dalam pandangan Islam adalah merupakan 

salah satu filar utama dalam Islam, Islam tegak dengan sendi al-

Ihsan, ia menjadi sumber dari prilaku akhlak mulia. Ia lebih tinggi 

derajatnya dari pada sekedar memenuhi kewajiban. Dan bahkan jauh 

lebih baik dari sekedar memenuhi formalitas. 

Jadi ihsan, itu lebih dari sekedar adil. Adil adalah melakukan 

sesuai kewajiban dan mendapatkan sesuai aturan. Namun ihsan, 

perbuatan tulus, ikhlas secara tulus melakukan sesuatu yang 

melebihi kewajiban tanpa menuntut lebih haknya. Jadi kalau orang 

bekerja sesuai aturan dan mendapatkan gaji sesuai dengan aturannya 

maka itu adalah ADIL. Namun jika ia memberi tambahan melebihi 

dari yang seharusnya, maka IHSAN.  

 ِإنَّ اللََّه َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِإْحَساِن  
Terjemahnya 

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan,(QS. An Nahl 90) 
 

Jadi ihsan merupakan kebaikan melimpah, bukan hanya 

berharap untuk kebaikan dirinya. Namun juga untuk kebaikan orang 

lain.  
 

Dimensi dan Prinsip Ihsan. 

Sesungguhnya ihsan itu adalah semacam gerakan moral 

spiritual untuk menciptakan suasana sejuk indah dan damai dalam 

kehidupan. Dimensinya adalah: 

▪ Ikhlas, dan tulus memberikan kepemilikannya untuk menutupi 

kebutuhan saudaranya. 

▪ Sikap sosial yang tinggi, gampang membantu orang lain, hatinya 

tajam membaca masalah yang dihapai orang lain dan bergerak 

untuk menolongnya dan mencarikan solusi. 

▪ Menjadi standar tinggi dalam sebuah amalan.  ًأيُّكُْم أَْحَسُن َعَمَل siapa 

yang terbaik amalnya. 
 

Aktualisasi Ihsan 
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Islam mengamanhkan kepada manusia untuk 

mengaktualisasikan konsep Ihsan dalam berbagai interaksi 

kehidupan dengan yang lain, karena dengannya kehidupan menjadi 

indah, damai dan sejuk, ia akan menjadi perekat yang kokoh dalam 

membangun kehidupan berjamaah, mampu mempertemukan dua 

kubu yang berbeda dengan penuh kasih sayang, menghapus 

kesenjangan sosial yang berpotensi merusak persatuan umat. 

Seorang yang muhsin akan berbuat baik melampauhi kebaikan yang 

diterima, Melakukan pekerjaan melampaui tuntutan sebenarnya, 

Melakukan kewajiban melebihi tuntunan tetapi tidak mesti 

mengambil semua haknya, Bersikap baik dalam transaksi bukan 

semata mencari kepuasan. 
 

Balasan Ihsan 

▪ Melakukan ihsan pada dasarnya ihsan pada diri sendiri                       

(QS. Alهsro 7), tidak ada hitung-hitungan matematika dalam hal 

ihsan. 

▪ Kecintaan Allah terhadap orang-orang Muhsinin. 

 إن  هللا يحب  المحسنين

Terjemahnya : 

 Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. 

▪ Allah bersama dengan orang-orang muhsinin. 

 Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) 

kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-

jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-

orang yang berbuat baik. 

▪ Perbuatan baik akan kembali ke pelakunya secara langsung. In 

ahsantum, ahsantum lianfusikum. 
   إن أحسنتم أحسنتم ْلنفسكم...

Artinya : 

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi 

dirimu sendiri 

▪ Balasan ihsan adalah ihsan dari Allah. 
 وما جزاء اإلحسان إَل اإلحسان 
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Artinya : 

Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula). 

ُ إيَِلَۡكۖۡ َوََل ...  ۡحَسَن ٱَّللَّ
َ
ۡحِسن َكَمآ أ

َ
َ ََل ُُيِبُّ َوأ ۡرِضِۖ إِنَّ ٱَّللَّ

َ
َتبِۡغ ٱلَۡفَساَد يِف ٱۡۡل

 ٱلُۡمۡفِسِدينَ 
اهلل ىل و لكم ىف القرآن الكرمي و نفعىن و إياكم  مبا فيه من اآليات و   اركب

الذكر احلكيم أقول قوىل هذا و أستغفر اهلل ىل و لكم و جلميع املسلمني فاستغفروه  
 إنه هو الغفور الرحيم. و اهلل يعلم ما ال تعلمون. 
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Oleh: Dr. Hj. Nurjannah Abna, M.Pd. 

 

Khutbah I : 

َد ْبَن َعْبَد   اَْلَحْمدُ هللَ، َوالصهَلَةُ َوالسهَلَُم َعلَى َرسُْوَل هللاَ، َوَمْولَنَا ُمَحمه

الَهُ، أَْشَهدُ أَْن َلَ إَلَهَ إََله هللاُ   هللاَ، َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َوَمْن تَبَعَهُ َوَموه

دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ َلَ نَبَيه بَْعدَهُ َوْحدَهُ َلَ َشَرْيَك لَهُ،   َوأَْشَهدُ أَنه ُمَحمه . 

ٍد َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َوَمْن دََعا   اللهُهمه َصل َ َوَسل َْم َعلَى نَبَي َنَا ُمَحمه

ا بَْعدُ، فَيَا َعبَادَ هللاَ بَدَْعَوتََه اَلَى يَ  ْيَن. أَمه اُْوَصْيكُْم َونَْفَسي بَتَْقَوى  ْوَم الد َ

 .هللاَ َوَطاَعتََه لَعَلهكُْم تُْفَلُحْونَ 

َوقَاَل هللاُ تَعَالَى فَي اْلقُْرآَن اْلعََظْيَم، َوهَُو أَْصدَُق اْلقَائََلْيَن، أَعُْوذُ بَاهللَ  

َحْيَم :  ْحَمَن الره َجْيَم، بَْسَم هللاَ الره   َمَن الشهْيَطاَن الره

َن ٱلهَذيَن يَْمشُوَن َعلَى ٱْْلَْرَض َهْونًا َوإَذَا َخاَطبَُهُم  َوَعبَادُ  ْحَم   ٱلره

ًما و اية اْلخر: َوََل تَْمَش فَى ٱْْلَْرَض َمَرًحا ۖۡ إَنهَك   َهلُوَن قَالُوا  َسلَ  ٱْلَج 

 لَن تَْخَرَق ٱْْلَْرَض َولَن تَْبلَُغ ٱْلَجبَاَل طُوًَل 
 Hadirin jamaah jum’at  rohimakumulloh 
 

Alhamdulillah, puji syukur, senantiasa kita panjatkan 

kehadirat Allah swt.  yang telah memberikan kita kekuatan iman, 

taqwa dan kesehatan, sehingga  dengan umur panjang sampai saat 

ini,   kita dapat menunaikan sholat fardhu pada hari yang mulia ini. 

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad saw.,  suri teladan dalam melaksanakan ajaran Islam 
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yang bersifat rahmat bagi semesta (rahmatan lil’alamin) dalam 

segala aspek kehidupan,   

Hadirin jamaah jum’at  rohimakumulloh 

Akhlak merupakan suatu keadaan yang melekat dalam jiwa,  

yang mendorong seseorang   dengan mudah menjadi perilaku 

kebiassan.  Apabila kebiasaan ini menjadi kebiasaan terpuji disebut 

akhlak baik (mahmudah) dan jika melahirkan kebiasaan buruk maka 

disebutk akhlak buruk (madzmumah).  

Rasulullah saw. bersabda bahwa akhlak yang baik  akan 

menjadi amalan  yang paling berat dalam timbangan kelak. Manusia 

yang melakukan akhlak baik dalam hidupnya, adalah manusia  yang 

paling dicintai Allah dan mendapatkan tempat yang paling dekat 

dengan Nabi saw. 

Tawadhu salah satu sifat bagian dari akhlak mahmudah. 

Tawadhu adalah perilaku manusia   yang tidak pernah setitik pun 

terbersit kesombongan dalam dirinya. Sekalipun memiliki banyak 

kelebihan yang diberikan oleh Allah swt., namun .tetap rendah hati 

dan senantiasa  menjaga hati dan niatnya dari segala sesuatu selain 

nama Allah swt.  Tawadhu’  merupakan  sifat baik    yang sangat 

dianjurkan oleh Rasulullah saw. Rasulullah saw. bersabda: 

Artinya;  

 Iyadh bin Himar ra. berkata: Bersabda Rasulullah swt. : 

"Sesungguhnya Allah swt. telah mewahyukan kepadaku: 

"Bertawadhulah hingga seseorang tidak menyombongkan diri 

terhadap lainnya dan seseorang tidak menganiaya terhadap 

lainnya.(HR. Muslim).   Syekh Ibnu Athaillah berkata: yang  artinya:  

Orang yang tawadhu itu bukan ia yang ketika merendah 

menganggap dirinya lebih tinggi dari yang dilakukannya. Namun, 

orang yang tawadhu ketika ia merendah menganggap dirinya lebih 

rendah dari yang dilakukannya." 

 

Hadirin jamaah jum’at  rohimakumulloh 

Secara etimologi, kata tawadhu berasal dari kata wadh‟a 

yang berarti merendahkan. Secara istilah, tawadhu adalah 
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menampakan kerendahan hati kepada sesuatu yang diagungkan.    

Ibnu Taimiyah, seorang ahli dalam madzhab Hambali menerangkan 

dalam kitabnya, Madarijus Salikin bahwa tawadhu ialah menunaikan 

segala yang haq dengan bersungguh-sungguh, taat menghambakan 

diri kepada Allah swt. sehingga benar-benar hamba Allah,  dan tanpa 

menganggap dirinya tinggi.  
 

Dalam Firman Allah swt. QS Alfurqan (63) dijelaskan bahwa 

tawadhu merupakan salah satu bukti keimanan seorang hamba: 

َراَد ُشُكوٗرا    
َ
ۡو أ
َ
َر أ كَّ ن يَذَّ

َ
َراَد أ

َ
َۡل َوٱنلََّهاَر ِخلَۡفٗة ل َِمۡن أ ِي َجَعَل ٱيلَّ  ٦٢وَُهَو ٱذلَّ

Terjemahnya : 

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang 

yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-

orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang 

mengandung) keselamatan.”    

Dalam ayat ini Allah swt. menghubungkan kata ibaad 

(hamba-hamba) kepada ar Rahman sebagai isyarat bagi mereka yang 

memperoleh keadaan ini karena rahmat-Nya.   Allah swt. juga 

menyebutkan sifat-sifat yang sangat utama yaitu, tawadhu (rendah 

diri) kepada Allah swt. dan makhluk-Nya. Mereka memiliki sifat 

memaafkan orang yang bodoh dan tidak mengucapkan kecuali kata 

yang baik dan sifat santun dan tidak membalas keburukan dengan 

keburukan tetapi membalas dengan kebaikan.  Beberapa ayat dalam 

Al-Qur’an, Allah swt. telah memerintahkan kepada umatnya untuk 

bersikap tawadhu terhadap Allah swt. dan sesama manusia, seperti  

ketika berdzikir,  dan berdoa  ada rasa takut (khauf) dan penuh harap 

kepada Allah swt. Sedangkan tawadhu sesama manusia,  berkata 

lemah lembut, dan sopan santun.  Ziyad An Numari berkata, “Orang 

yang zuhud namun tidak memiliki sifat tawadhu adalah seperti 

pohon yang tidak berbuah.”   

 قال زياد النمري :الزاهد بغير تواضع .. كالشجرة التي َل تثمر    
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Hadirin Jamaah jumat rahimakumullah 

Seorang penyair berkata dalam sebuah syairnya 

“Bersikaplah tawadhu,  niscaya kamu menjadi seperti bintang yang 

nampak dipermukaan  air bagi orang yang melihatnya  padahal dia 

tinggi,  Dan jangan engkau menjadi seperti asap, yang mengangkat 

dirinya ketinggian agkasa padahal dia rendah” 

Syair  tersebut memiliki makna betapa tinggi dan mulyanya 

derajat manusia yang memiliki sifat tawadhu.  Mereka  bagaikan 

orang-orang yang berada dalam sebuah taman lalu melihat bunga 

mawar yang indah dengan berbagai warna yang  meniupkan bau 

harum yang semerbaik ke segala penjuru. Hal ini senada 

disampaikan Imam Ali as. berkata, barangsiapa bersikaf tawadhu 

maka Allah akan besarkan dan tinggikan dia.  
 

Hadirin Jamaah jumat rahimakumullah 

Ada beberapa faktor yang  yang membentuk Sikap Tawadhu,  

1. Bersyukur dengan apa yang dimiliki dan semua itu bersumber 

dari Allah swt.   

2. Kita harus menjauhi riya atau berusaha mengendalikan diri untuk 

tidak menampakan kelebihan yang kita miliki kepada orang lain  

3. Sabar   

4. Hindari sikap takabur (sombong).  karena orang sombong akan 

menolak kebenaran. 
عن عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه 

ُجَل   ةٍ َمْن َكْبٍر قَاَل َرُجٌل إَ نه الره وسلم ََل يَدُْخُل اْلَجنهةَ َمْن َكاَن فَي قَْلبََه َمثْقَاُل ذَره

َ َجَميٌل يَُحبُّ اْلَجَماَل اْلَكْبُر   يَُحبُّ أَْن يَكُوَن ثَْوبُهُ َحَسنًا َونَْعلُهُ َحَسنَةً قَاَل إَنه َّللاه

َ َوَغْمطُ النهاَس     بََطُر اْلَحق 

Artinya: 

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu dari 

Nabi saw. beliau bersabda: ‘Tidak akan masuk surga seseorang yang 

di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi.’ Ada 

seseorang yang bertanya, ‘Bagaimana dengan seorang yang suka 

memakai baju dan sandal yang bagus?’ Beliau menjawab, 



SULSEL  | 217 

‘Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong 

adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain.’” (HR. 

Muslim no. 91). 
 

 Khozin Abu Faqih dalam bukunya  Tangga Kemuliaan 

Menuju Tawadhu, membagi tawadhu atas: (1) Tawadhu kepada 

Allah Taala (2) Tawadhu kepada Rasulullah saw.  (3) Tawadhu 

kepada Agama Allah swt. 

Diantara keutamaan memiliki sifat Tawadhu  mendapatkan 

kemuliaan di dunia dan akhirat.  Beberapa contoh yang ditunjukkan 

para Nabi, diantaranya Nabi Musa as. melakukan pekerjaan 

membantu memberi minum pada hewan ternak dalam rangka 

menolong dua orang wanita yang ayahnya sudah tua renta. Nabi 

Daud as. makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nabi 

Zakariya dulunya seorang tukang kayu. Sedangkan sifat tawadhu’ 

Nabi Isa as. ditunjukkan dalam perkataannya:  

ِِت َولَۡم ََيَۡعلِِۡن َجبَّاٗرا َشقِي ٗا    َٰدِلَ اا بَِو  َوبَرَّ

Terjemanhya: 

Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang 

yang sombong lagi celaka.” (QS. Maryam: 32).   

 

Hadirin Jamaah Jum’at Rahîmakumullâh 

Berbicara tentang tawadhu’, sangat diperlukan bagi siapa 

saja yang ingin menjaga amal shaleh atau amal kebaikannya, agar 

tetap tulus ikhlas, murni dari tujuan selain Allah swt.,  karena sangat 

sulit menjaga  amal shaleh dan amal kebaikan agar bersih dan ikhlas 

kita melaksanakannya   tanpa riya atau ingin mendapat pujian.  

Disinilah sangat diperlukan tawadhu’ dengan menyadari 

sepenuhnya, bahwa sesungguhnya segala amal shaleh, amal 

kebaikan yang mampu kita lakukan, semua itu adalah karena 

pertolongan dan atas izin Allah swt. 
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Hadirin Jamaah rahîmakumullâh 

Pada akhirnya ,mari kita menjadi manusia khaira ummat, 

yang senantiasa yang mensyukuri nikmat Allah swt., tidak melihat 

diri sebagai manusia yang memiliki nilai lebih dibandingkan 

manusia lainnya. Kita tidak boleh sombong, karena Rasulullah swt. 

bersabda : 

Artinya: 

sombong adalah menolak kebenaran dan meremahkan manusia 

“(HR. Muslim). Mari mendidik diri kita untuk bersikap tawadhu 

sebagai salah satu sikap yang terpuji  dan terus  berusaha 

menjadikannya sebagai watak dan kebiasaan kita Mari kita berdoa  

kepada Allah SWT, agar kita dimuliakan dengan  sifat tawadhu’ dan 

dijauhkan  dari sifat sombong. 
 

 اْهَدنَى ْلَْحَسَن اْلَْخَلََق َلَ يَْهَدى ْلَْحَسنََها إََله أَْنتَ  الل ُهمه 
Artinya: 

Allahummah-diinii li-ahsanil akhlaaqi, laa yahdi li-ahsaniha illa anta 

(Ya Allah, tunjukilah padaku akhlaq yang baik. Tidak ada yang 

dapat menunjukkan pada baiknya akhlaq tersebut kecuali Engkau). 
 

 أّدبني ربّي فأ حسن تأديبي ... وإنّك لعلى خلق عظيم 

اهلل ىل و لكم ىف القرآن الكرمي و نفعىن و إياكم  مبا فيه من اآليات   بارك
و الذكر احلكيم أقول قوىل هذا و أستغفر اهلل ىل و لكم و جلميع املسلمني  

 فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. و اهلل يعلم ما ال تعلمون.
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Oleh: Prof. Dr.H.Mustari Mustafa, M. Pd. 

 

ي لَهُ َما فهي السَماَواته َوَما فهي اْألَْرضه َولَهُ الَحْمدُ فهي اآلخَرة  الَحْمدُ لله ال ذه

نَ  ُل مه ْنَها َوَما يَنزه يُم اْلَخبهيُر يَْعلَُم َما يَلهُج فهي اأْلَْرضه َوَما يَْخُرُج مه  اْلَحكه

يم الغَفُْور. . أَْشَهدُ أَْن  لَ إهلَهَ إهلَّ للاُ َوْحدَهُ  حه  السََّماءه َوَما يَْعُرُج فهيَها وهو الر 

ى بهقَْولههه َوفهْعلههه  دًا َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ الدَّاعه ْيَك لَهُ ، َوأَْشَهدُ أَنَّ َسي هدنا ُمَحمَّ  لَ َشره

ٍد َوَعلَى آلههه َوأَْصَحاهبهه  نَا ُمَحمَّ . اَللَُّهمَّ فََصله  َوَسله ْم َعلَى َسيه ده َشاده  إهلَى الرَّ

ا ْيَن لَُهْم بهإهْحَساٍن إهلَى يَْومه اْلَمآبه اَمَّ يْ َن لهلصََّوابه َوَعلَى التَّابهعه  الَهاده

 بَْعدُ، فَيَااَيَُّها اْلُمْسلهُمْوَن، اهتَّقُْوللاَ َحقَّ تُقَاتهه َولَتَُمْوتُنَّ اهلََّوأَنـْتُمْ 

ْيمه  تَابههه اْلَكره  ُمْسلهُمْوَن فَقَدْ قَاَل للاُ تَعَالَى فهي كه

َ َعلَْيكُْم اَذْ كُْنتُْم اَْعدَاۤ  قُْوا َۖۡواذْكُُرْوا نَْعَمَت َّللاه ََل تَفَره َ َجَمْيعًا وه ًء  َواْعتََصُمْوا بََحْبَل َّللاه

َن النهاَر فَاَْنقَ  ى َشفَا ُحْفَرةٍ م َ ٰٓ اَْخَوانًۚا َوكُْنتُْم َعل  ذَكُْم  فَاَلهَف بَْيَن قُلُْوبَكُْم فَاَْصبَْحتُْم بَنَْعَمتَه 

تَه  لَعَلهكُْم تَْهتَدُْونَ  ي  ُ لَكُْم ا  َلَك يُبَي َُن َّللاه ْنَها ۗ َكذ   م َ
 

Jamaah Jumuah Rahimakumullah 

Dua hari lalu, tepatnya Rabu 17 Agustus setiap tahun , kita 

merayakan HUT Negara yang ke ... Memperingati Proklamasi 

Kemerdekaan ini mari kita jadikan sebagai momen khusus untuk 

meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah swt, yang telah 

memberkahi kita dengan kemerdekaan. Kemerdekaan ini adalah 
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salah satu nikmat terbesar dari Allah kepada manusia. 

Alhamdulillahi Rabbil Alamiin. 

Shalawat dan salam untuk tokoh idola kita Nabi Muhammad 

saw. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah Swt. senantiasa 

tercurah tiada putus kepada beliau Rasulullah Sayyidina wa 

Maulaana Muhammad saw. Amiin 

Sejarah bangsa Indonesia yang banyak menggugurkan para 

pahlawan tidak terlepas dari perjuangan umat Islam. Kaum muslimin 

bersatu dan berjuang melawan para penjajah yang telah merampas 

kedaulatan rakyat Indonesia. Mengorbankan segenap jiwa raga 

hingga nyawa menjadi taruhannya. Mereka menjadi garda terdepan 

melawan penjajahan dalam memperjuangkan kemerdekaan.  

Perlawanan kepada penjajah dimulai dari kerajaan-kerajaan 

Islam, kemudian melalui rakyat yang dipimpin oleh para ulama, 

serta pergerakan sosial yang dilakukan di setiap daerah dengan 

memberikan kesadaran kepada masyarakat agar ikut aktif dalam 

melawan kolonial demi merebut kemerdekaan bangsa dan negara 

Indonesia.  

Dinamika perjuangan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu : 

Pertama, perlawanan kerajaan-kerajaan Islam di kawasan nusantara. 

Kerajaan Malaka yang melawan serangan Portugis, Kerajaan 

Ternate yang melawan serangan Portugis di Maluku, Kerajaan 

Banten dalam melawan Belanda, Kerajaan Gowa Makassar bersama 

Kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan dalam melawan penjajah, 

Kerajaan Mataram Islam yang melawan titik pusat kekuasaan 

Belanda di Batavia. Semangat juang yang dimiliki oleh rakyat 

pribumi tidak pernah kenal menyerah, hingga perjuangan itu 

dilanjutkan oleh para ulama yang ada di nusantara. Kedua, 

perjuangan para ulama dalam memimpin rakyat Indonesia melawan 

para penjajah. Para ulama memimpin perlawanan bersama rakyat 

Indonesia dengan semangat yang membara hingga terbentuklah 

gerakan-gerakan sosial yang merata di kawasan Nusantara. 
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Jamaah Jumuah Rahimakumullah  

Peran ulama di dalam memimpin rakyat Indonesia sangatlah 

penting seperti di Aceh oleh Tengku Cik di Tiro, Teuku Umar, Cut 

Nyak Dien dan lainnya, di Sumatera Barat yang di pimpin Imam 

Bonjol, gerakan 3 Haji di Dena Lombok, gerakan H. Aling Kuning 

di Kalimantan Timur, Gerakan KH. Wasit  di Cilegon, Gerakan 

Gowa-Tallo melawan VOC di Makassar, dan masih banyak lagi 

gerakan yang muncul untuk memperjuangkan kemerdekaan 

Republik Indonesia dalam memberantas para penjajah. Dan, 

Gerakan perjuangan ini tidak terlepas dari gerakan-gerakan 

sebelumnya seperti :  Gerakan Sarekat Islam pada 1911 yang 

memiliki gagasan revolusioner untuk melepaskan rakyat Indonesia 

dari jeratan Belanda. Setelah itu, disusul lahirnya Muhammadiyah di 

Yogyakarta pada 1912, Persatuan Islam pada 1923 di Bandung, di 

Surabaya lahir Nahdhatul Ulama pada 1926, serta di Sumatera lahir 

Persatuan  

 

Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Persaudaraan Muslimin Indonesia 

(Permi). 
 

Apa yang disebut persatuan dalam bergerak pada masa-masa 

itu, meskipun masing-masing muncul tanpa kesatuan perintah dan 

komando namun tujuan gerakan ialah  kemerdekaan. Para ulama 

pejuang-pejuang kita secara bersamaan menjadikan api Islam 

sebagai spirit perjuangan. Al-Qur’an dan Hadis dijadikan pedoman 

perjuangan mencapai kemenangan, sebagaimana Firman Allah swt, 

Surat Ali Imran ayat 103  : 
 

َ َعلَْيكُْم اَذْ كُْنتُْم   قُْوا َۖۡواذْكُُرْوا نَْعَمَت َّللاه ََل تَفَره َ َجَمْيعًا وه َواْعتََصُمْوا بََحْبَل َّللاه

َن اَْعدَۤاًء فَاَلهَف بَْيَن قُلُْوبَكُْم فَاَْصبَْحتُْم  ى َشفَا ُحْفَرةٍ م َ ٰٓ اَْخَوانًۚا َوكُْنتُْم َعل  بَنَْعَمتَه 

تَه  لَعَلهكُْم تَْهتَدُْونَ  ي  ُ لَكُْم ا  َلَك يُبَي َُن َّللاه ْنَها ۗ َكذ   النهاَر فَاَْنقَذَكُْم م َ

Terjemahnya : 

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 
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kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi 

jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. 

Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar 

kamu mendapat petunjuk. 
 

Sejarah Indonesia telah membuktikan, tokoh-tokoh Islam 

berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Mulai dari proses 

pemahaman rasa cinta tanah air, melalui pendidikan, hingga dalam 

bentuk organisasi pergerakan membebaskan bangsa dari penjajah. 

Tokoh Islam seperti : HOS Cokroaminoto. Haji Agoes Salim. 

Ahmad Dahlan, Kibagus Adikusuomo, Abdul Qahar Muzakkir, 

Kasaman Singodimejo, Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim, Abdul 

Wahab Hasbullah, ddl. Mereka  kemudian diangkat menjadi 

Pahlawan Nasional membuktikan peran tokoh Islam dalam 

pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  

Hubbul Wathan (cinta dan rindu akan tanah air) sendiri, yang 

mereka ajarkan melalui sekolah atau pesantren merupakan istilah 

Islam yang disandarkan pada beberapa ayat Allah swt. dan Hadis 

seperti di dalam surat at Taubah ayat 122 : 
 

 فَلَْوََل نَفََر َمْن كُ 
ْنُهْم َطۤاىِٕفَةٌ  َوَما َكاَن اْلُمْؤَمنُْوَن َليَْنَفُرْوا َكۤافهةًۗ ل َ فَْرقٍَة م َ

ا اَلَْيَهْم لَعَلهُهْم يَْحذَُرْوَنࣖ  ْيَن َوَليُْنَذُرْوا قَْوَمُهْم اَذَا َرَجعُْوٰٓ  َل يَتَفَقهُهْوا فَى الد َ

Terjemahnya: 

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 

medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. 

Rasulullah saw. dalam sebuah hadis bersabda : 

ُ َعلَْيَه َوَسلهَم َكاَن إَذَا قََدَم َمْن َسفٍَر فَنََظَر إَلَى   َعْن أَنٍَس أَنه النهبَيه َصلهى َّللاه

َكَها َمْن ُحب َهَ  ...   ُجدَُراَت اْلَمَدينََة أَْوَضَع نَاقَتَهُ َوإَْن َكاَن َعلَى دَابهٍة َحره
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َ الَوطََن   َوفَي اْلَحَديَث دَََللَةٌ َعلَى فَْضَل اْلَمَدينََة وَ َعلَى َمْشُروَعيهة ُحب 

  والَحنَيَن إَلَْيهَ 

Artinya: 

Diriwayatkan dari sahabat Anas; bahwa Nabi saw. ketika kembali 

dari bepergian, dan melihat dinding-dinding Madinah beliau 

mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta maka 

beliau menggerakkanya (untuk mempercepat) karena kecintaan 

beliau pada Madinah. (HR. Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmidzi) 

 

Jamaah Jumuah Rahimakumullah 

Ayat dan hadis ini serta beberapa ayat dan hadis lainnya, oleh 

para ulama dijadikan sebagai rujukan bahwa Cinta Tanah Air 

Merupakan sebagian dari Iman (Hubbul Wathan Minal Iman). 

Pelajaran penting lainnya yang dapat kita petik bersama saat ini, 

bahwa perjuangan pasca kemerdekaan kalangan Islam dilakukan 

dengan dua pendekatan yakni pendekatan fisik dan pendekatan Ilmu. 

Bagaimana kedua pendekatan tersebut terjadi hendaknya menjadi 

catatan penting bagi kita bersama.  Yang paling penting kita 

garisbawahi adalah proses panjang berliku-liku, komunikasi, 

argumentasi serta toleransi para tokoh muslim sejak awal 

kemerdekaan 1945 hingga 1970 mengenai stemple, bentuk, dan 

sistem negara yang kemudian bersepakat bahwa Pancasila adalah 

Ideologi dan Dasar Negara. Dibutuhkan waktu kurang lebih 25 tahun 

para tokoh muslim menguras tenaga dan pikiran untuk bisa 

membangun dalam suasana yang stabil.  

Bung Hatta pernah mengatakan bahwa kalau tidak ada 

toleransi dari pada pemimpin-pemimpin Islam untuk mengganti 7 

kata dalam Piagam Jakarta, maka kelahiran Pancasila akan memakan 

waktu yang lama, menguras energi yang begitu besar, dan sidang 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/Dokuritsu Junbi 

Inkai) akan berlarut-larut. Kesadaran ke-Indonesiaan dari tokoh-

tokoh muslim ini, merupakan kesadaran untuk kepentingan bersama 

bukan untuk kepentingan Islam saja. Masukkan dari tokoh-tokoh 
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Muslim pada butiran Pancasila merupakan sebuah terobosan yang 

luar biasa dalam membuat jalan keluar di saat adanya kebuntuan 

untuk mengakomodir keanekaragaman agama saat itu. Hal Ini 

merupakan bagian dari fakta sejarah yang tidak dapat dihapus.  

Para ulama kita telah membagi Islam secara konseptual ke 

dalam beberapa aspek. Ada aspek Akidah, ada aspek Ibadah, dan ada 

aspek Muammalah. Aspek Aqidah itu adalah bagian ajaran Islam 

yang tidak boleh dicampur atau dikreasikan, kita terima secara 

sami’na waatha’na sama juga dengan aspek Ibadah. Sedangkan 

aspek Muammalah prinsipnya ialah kreatifitas dan inovasi. Di sini  

Islam tidak menentukan bentuk negara dan pemerintahan itu 

seperti apa, tapi Islam menentukan prinsip-prinsip bernegara dan 

prinsip-prinsip memerintah yang berkeadilan, berkesetaraan dan 

tidak ada diskriminasi. Inilah kontribusi besar Islam atas bangsa dan 

negara ini sehingga negara menempatkan Pancasila sebagai prinsip 

kita ber-Indonesia. Pancasila merupakan bagian dari ijtihadii ummat 

Islam yang bersesuaian (compatible) dengan maqashid asy-syariah 

(tujuan-tujuan syariat).  

Keutuhan negara ini sangat bergantung kepada kuatnya 

persatuan atau ukhuwah Islamiyah kaum muslim Indonesia, 

mengingat sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam. 

Ketaqwaan dan kesalehan umat muslim Indonesia insya Allah sangat 

penting dalam meraih rahmat dan kasih sayang Allah kepada bangsa 

In2donesia.    

Maka tugas kita sebagai generasi pelanjut perjuangan para 

tokoh Islam ialah, pertama, menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI. 

Kedua, menghapuskan secara bersama keterbelakangan, 

kemiskinan, kebodohan sebagai musuh bangsa yang masih nyata di 

depan kita. Umat Islam sebagai umat terbesar memiliki kekuatan dan 

peran yang sangat penting dalam membangun bangsa dan negara di 

semua sektor pembangunan nasional.  Ketiga, tetap berpegang teguh 

kepada ajaran Islam dan tiada putus asa dalam mengharapkan Inayah 

dan HidayahNya. Nabi Ibrahim as. mengajarkan kita sebuah doa 
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sebagaimana difirmankan oleh Allah swt. dalam surat al Baqarah 

ayat 126 : 
 

َمَن َمْنُهْم   َت َمْن ا  اْرُزْق اَْهلَٗه َمَن الثهَمر  َمنًا وه ذَا بَلَدًا ا  َ اْجعَْل ه  ُم َرب  ه  َواَذْ قَاَل اَْبر 

َخَرۗ قَاَل َوَمنْ  َ َواْليَْوَم اَْل  ى َعذَاَب النهاَر ۗ  بَاّلِله ٗهٰٓ اَل  َكفََر فَاَُمت َعُٗه قََلْيًَل ثُمه اَْضَطرُّ

 َوبَئَْس اْلَمَصْيرُ 

Terjemahnya: 

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah 

(negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa 

buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang 

beriman kepada Allah dan hari kemudian, Dia (Allah) berfirman, 

“Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, 

kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah 

seburuk-buruk tempat kembali.  

Perhatikan Firman Allah swt (Surah Ali Imran-103): 
 

َ َعلَْيكُْم اَذْ   قُْوا َۖۡواذْكُُرْوا نَْعَمَت َّللاه ََل تَفَره َ َجَمْيعًا وه َواْعتََصُمْوا بََحْبَل َّللاه

ٰٓ اَْخَوانًاۚ كُْنتُْم اَْعدَۤاًء فَاَلهَف بَْيَن قُلُْوبَكُْم فَاَْصبَْحتُْم  بَنَْعَمتَه   

Artinya: 

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, 

dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu 

menjadi bersaudara, 

اهلل ىل و لكم ىف القرآن الكرمي و نفعىن و إياكم  مبا فيه من اآليات و الذكر    بارك
احلكيم أقول قوىل هذا و أستغفر اهلل ىل و لكم و جلميع املسلمني فاستغفروه إنه 

 هو الغفور الرحيم. و اهلل يعلم ما ال تعلمون. 
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Oleh: Prof.Dr.H.Mustari Mustafa, M.Pd. 

 

 الَحْمدُ  للُِ الِّذي لَه ُ َما فِي السَماَواتُِ َوَما فِي اْألَْرِضُ َولَه ُ الَحْمدُ  فِي اآلخَرة

جُ  ِمْنَها َوَما يَنِزلُ  ِمنَُ  اْلَحِكيمُ  اْلَخبِيرُ  يَْعلَمُ  َما يَِلجُ  فِي اأْلَْرِضُ َوَما يَْخر 

جُ  فِيَها وهو الّرِحيم الغَف ْوُر. . أَْشَهدُ  أَنُْ لَُ إِلَهَُ إِلاُ للا ُ  الساَماءُِ َوَما يَْعر 

ًدا َعْبد ه ُ َوَرس ْول ه ُ الدااِعى َحما  َوْحَده ُ لَُ َشِرْيكَُ لَه ُ ُ، َوأَْشَهدُ  أَنُا َسيِّدنُا م 

دُ  َوَعلَى َحما مُا فََصلُِّ وََُسِلّمُْ َعلَى َسيِِّدنَا م  َشادُِ. اَللاه   بِقَْوِلهُِ َوفِْعِلهُِ إِلَى الرا

مُْ بِإِْحَسانُ  إِلَى يَْومُِ اْلَمآبُِ  آِلهُِ َوأَْصَحِابهُِ الَهاِدْينَُ ِللصاَوابُِ َوَعلَُى التاابِِعْينَُ لَه 

ْونَُ فَقَدُْ ْسِلم  ْوت نُا اِلاَوأَُنـْت مُْ م  ْوَنُ، اِتاق ْوللاَ َحقُا ت قَاتِه َولَتَم  ْسِلم  ُ، فَيَااَيَُّها اْلم  ا بَْعد   اَما

نَا أَْيِديِهمُْ  قَالَُ للا ُ تَعَالىَُ فِي ِكتَابِهُِ اْلَكِرْيمُِ: اْليَْومَُ نَْختِمُ  َعلَى أَْفَواِهِهمُْ َوت َكِلّم 

مُْ بَِما َكان وا يَْكِسب ونَُ ل ه   َوتَْشَهدُ  أَْرج 

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka dan berkatalah pada Kami 

tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa 

yang dahulu mereka kerjakan (QS.Yasin 65). 

 

Jamaah Jum’at Rahimakumullah  

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Yang Maha 

Kuasa. Kita dapat berjumpa kembali dengan “Sayyidul Ayyam” 

(induk dari segala hari), yakni hari Jumat ini. Bukan hanya usia kita 

yang bertambah hari ini, Allah juga telah memberikan nikmat 

kesehatan, pekerjaan, keluarga dan nikmat-nikmat lainnya yang 

tidak dapat kita hitung satu demi satu. Wabil khusus adalah nikmat 

Iman yang bersemayam di dalamnya, hati dan jiwa kita. 
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Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada 

panutan dan idola kita, Nabi Muhammad saw. yang syafaatnya kita 

harapkan kelak di yaumil qiamah. 

 

Jamaah Jum’at Rahimakumullah,  

Waktu adalah sebuah anugerah. Manusia menerima anugerah 

waktu di dunia untuk meraih kebahagiaan dan kedamaian. Islam 

mengajarkan bahwa kehidupan dunia adalah ladang yang mesti 

digarap serius untuk masa panen dalam bentuk kebahagiaan dan 

kedamaian di dunia serta di akhirat kelak. Sifat waktu dunia adalah 

sementara, sedangkan sifat waktu di akhirat adalah kekal abadi.  

Allah swt. mengingatkan kita : 
 

َخَرةَ َوََل تَْنَس نََصْيبََك َمَن الدُّْنيَا َواَْحَسْن َكَمآٰ   ُ الدهاَر اَْل  ىَك َّللاه ت  َواْبتَغَ فَْيَمآٰ ا 

 ُ َ ََل يَُحبُّ اْلُمْفَسَدْينَ اَْحَسَن َّللاه اَلَْيَك َوََل تَْبغَ اْلفََسادَ فَى اَْلَْرَض ۗاَنه َّللاه  

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah 

dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan 

bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah 

kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berbuat kerusakan (QS. Al Qasas 77). 
 

Waktu berjalan begitu sangat cepat berlalu. baru tahun 

kemarin berjalan, sekarang sudah akan berganti tahun lagi. Seolah 

baru saja kita kecil, masa sekolah, sekarang sudah bekerja, 

berkeluarga dan punya anak. 
 

Allah swt. mengingatkan kita : 

َ َوْلتَْنظُْر نَْفس  َما  يَن آََمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ َ يَا أَيَُّها الَّذه َ إهنَّ َّللاَّ قَدََّمْت لهغٍَد َواتَّقُوا َّللاَّ  

َ فَأَْنَساهُْم أَْنفَُسُهْم أُولَئهكَ  يَن نَسُوا َّللاَّ  َخبهير  بهَما تَْعَملُوَن () َوَل تَكُونُوا َكالَّذه

قُونَ   هُُم اْلفَاسه

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya 
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untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, 

lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka 

itulah orang-orang yang fasik.” (QS Al-Hasyr : 18-19). 
 

Hadirin rahimakumullah 

Hari ini tanggal 31 Desember  adalah penghujung akhir tahun 

2022, dan insha Allah besok kita akan memasuki pergantian tahun 

menuju awal tahun 2022.  

Momentum pergantian tahun ini seyogianya disikapi secara 

wajar dan tepat. Kegembiraan dan suasana batin menyambut 

pergantian tahun semestinya diarahkan kepada rasa syukur terhadap 

masih tersisanya usia, bukan euforia keramaian atas pergantian 

tahun itu sendiri. Sisa usia itu merupakan kesempatan untuk 

menambal kekurangan, memperbaiki yang belum sempurna, dari 

perilaku hidup kita di dunia. 

Pergantian tahun lebih tepat menjadi momen muhasabah 

(introspeksi) dan ishlah (perbaikan). Kata-kata Syekh Ahmad ibn 

Atha'illah as-Sakandari dalam al-Hikam nya patut menjadi 

renungan:   

  .ُربَّ عُُمٍر اتََّسعَْت آمادُهُ َوقَلَّْت أْمدادُهُ، َوُربَّ عُُمٍر قَليلَة  آمادُهُ َكثيَرة  أْمدادُهُ  

Artinya: 

Kadang umur berlangsung panjang namun manfaat kurang. Kadang 

pula umur berlangsung pendek namun manfaat melimpah." 
 

Pada sebuah kesempatan terjadi diskusi antara hujjatul Islam 

Imam Ghazali dengan murid-muridnya. Imam Ghazali memberikan 

beberapa pertanyaan kepada murid-murid beliau yang kesemua 

pertanyaan itu sarat dengan hikmah untuk kita renungkan dan kita 

aplikasikan. 

Imam Ghazali bertanya,”Wahai muridku, apa yang  paling dekat 

dengan kita di dunia ini?” 
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Murid-muridnya menjawab.” Orang tua, guru, kawan dan 

sahabat!” Imam Ghazali mengatakan,”Benar semua, tapi yang 

paling benar tentang sesuatu yang paling dekat dengan kita di dunia 

ini adalah kematian” 
 

َمَة ۗ فََمْن ُزْحَزَح َعَن النهاَر   كُلُّ نَْفٍس ذَۤاىِٕقَةُ اْلَمْوَتۗ َواَنهَما تَُوفهْوَن اُُجْوَركُْم يَْوَم اْلَقي 

ٰٓ اََله َمتَ  وةُ الدُّْنيَا   اعُ اْلغُُرْورَ َواُدَْخَل اْلَجنهةَ فَقَدْ فَاَز ۗ َوَما اْلَحي 

Terjemahnya : 

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari 

kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa 

dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia 

memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan 

yang memperdaya” (Ali Imran 185). 
 

Kematian adalah suatu rahasia  yang tiada seorangpun tahu 

kapan dia datang kecuali Allah. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia 

dekat dalam kenyataan. Kerahasiaannya harus kita maknai bahwa 

maut bisa datang kapan saja, dan di mana saja tanpa ada peringatan 

dari-Nya. Inilah pesan yang ingin disampaikan Al-Ghazali kepada 

murid-muridnya. 

Lalu pertanyaan kedua,”Apa yang paling jauh dari kita di dunia 

ini?” 

Mereka menjawab,”Negara China, bulan, matahari dan bintang-

bintang!” 
 

Semua benar,”Kata Alghazali,”Tetapi yang paling benar 

adalah MASA LALU. Sebab walau dengan cara apapun kita tidak 

akan bisa kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu tentunya kita harus 

mengisi hari ini dan hari-hari esok dengan berbuat sebaik-baiknya. 

Hal ini tepat dengan sebuah hadits Nabi saw., yang artinya :               

“Barang siapa yang perbuatannya hari ini lebih baik dari kemarin, 

maka ia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari 

ini sama dengan dengan kemarin, maka ia adalah orang yang rugi 
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dan barang siapa yang perilakunya hari ini lebih buruk dari kemarin, 

maka ia adalah orang yang celaka (HR. Al-Hakim). 

Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kalinya. 

Sekali kita melakukan kesalahan meskipun telah memperbaikinya 

namun kesalahan tetap membekas dan menjadi catatan kelabu 

sembari mengharap pengampunan-Nya. 

Mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada dalam genggaman 

Allah. Kita sebagai hambaNya hanya bisa berharap agar kita diberi 

kemampuan memanfaatkan waktu guna mempersiapkan bekal 

menunggu kematian. 

Imam Ghazali melanjutkan dengan pertanyaan ke-tiga,”Apa 

yang paling besar di dunia ini?” Murid-muridnya menjawab, 

”Gunung, bumi dan matahari!” 

Semua benar kata Imam Ghazali, tetapi yang lebih tepat tentang 

sesuatu yang paling besar di dunia ini adalah NAFSU. 

Nafsu adalah hal penentu dalam diri manusia. Ingin bahagia 

yang hakiki, kendalikan nafsu. Pengendalian nafsu adalah kunci 

dalam hidup ini. Itulah pesan yang tersembunyi dalam pertanyaan 

ketiga tadi. 

Kemudian Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan ke-

empat,”Apa yang paling berat di dunia ini?” 

“Besi dan gajah,”Jawab murid-muridnya. 

“Bisa jadi  itu benar, tetapi sesuatu yang paling berat di dunia ini 

adalah MEMEGANG AMANAH. Inilah kontrak hidup manusia 

yang terbaca jelas namun kadang terabaikan dalam praktek. Akibat 

kesombongan, kezaliman dan kebodohan manusia, yang kelak di 

kemudian hari banyak manusia yang menyesal karena tidak mampu 

memikul amanah. Allah swt.. berfirman  

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat 

itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah 

amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia amat zalim dan 

bodoh” (QS. Al Ahzab 72). 
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Pertanyaan Imam Ghazali yang ke-lima,”Apa yang paling 

ringan di dunia ini ?” 

“Kapas, angin, debu dan dedaunan,”Jawab murid-murid beliau. 

Semua benar, tetapi yang paling tepat bahwa sesuatu yang paling 

ringan itu adalah meninggalkan sholat. Padahal sholat adalah hal 

pertama yang ditanyakan Allah kepada manusia di akhirat kelak. 

Dan sholat adalah hal terpenting di dunia ini, namun anehnya sholat 

adahal hal yang paling mudah dan paling ringan untuk ditinggalkan 

oleh sebagian kita. 

Dan pertanyaan ke enam,”Apa yang paling tajam di dunia ini?” 

Serentak murid-murid Al-Ghazali menjawab,”Pedang!” 

Benar,”Kata Al-Ghazali. Tetapi yang paling tajam adalah 

LISAN MANUSIA. Karena melalui lisan, manusia mampu 

menyakiti dan melukai perasaan saudaranya sendiri.  

Mari kita ingat sebuah Hadist Nabi saw. :   
 

ه ْن لهَسانههه َويَده  اْلُمْسلهُم َمْن َسلهَم اْلُمْسلهُموَن مه

Artinya: 

Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat 

dari gangguan lisan dan tangannya”. (HR. Bukhari & Muslim) 

 

Jamaah Jummat Rahimakumullah, 

Uraian yang penting menjadi perhatian, ialah kita jaga dan 

kendalikan HATI dan NAFSU kita. Hati adalah pusat kendali hidup 

kita. Hati adalah tempat (lokus) di mana perasaan, keinginan, emosi, 

dan nafsu kita berada, letaknya secara fisiologis ada di dalam dada.  

Sedangkan Nafsu manusia terbagi menjadi tiga sebagaimana yang 

ditulis oleh Imam Ghazali. Pertama, An-nafs al-ammarah. Nafsu ini 

lebih tunduk serta taat kepada tuntutan syahwat dan dorongan-

dorongan setan. Nafsu ini mendorong kepada keburukan. Inilah 

NAFSU yang harus kita perangi, dan berperang dengan hawa nafsu 

ini memang ada perintahnya dalam agama, berdasarkan salah satu 

hadist Nabi yang relevan : 
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. قَالُوا: َوَما جه  َهاده اْألَْكبَره َهاده اْألَْصغَره إهلَي اْلجه َن اْلجه ؟َرَجْعنَا مه َهادُ اْألَْكبَره  

َهادُ النَّْفسه  َهادُ اْلقَْلبه أَْو جه  .قَاَل: جه

Artinya : 

Kita telah kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Mereka 

berkata: Apakah jihad besar itu? Nabi saw menjawab: Jihad hati atau 

jihad nafsu”. (HR. Baihaqi). 
 

Kedua, An-nafs al-lawwamah. Nafsu yang belum tenang dan 

tidak sempurna, masih bisa menjadi pendorong kepada syahwat atau 

teledor dalam beribadah kepada Allah. Nafsu ini berpotensi menjadi 

sumber penyesatan karena kadang ia patuh mengikuti  akal, tapi 

kadang hanya mengikuti emosi. 

Sedangkan ketiga, An-nafs al-Muthmainah. Ini bentuk nafsu 

yang kita dambakan bersemayam di hati kita, dia menciptakan 

ketenangan, yaitu ketenangan di bawah perintah Allah dan jauh dari 

goncangan yang disebabkan oleh nafsu syahwat. 

Kemenangan dari perang melawan hawa nafsu itu adalah 

kedamaian. Kedamaian dengan manusia dan alam. Damai dengan 

diri sendiri, damai dengan keluarga, damai dengan tetangga, damai 

dengan sesama umat Islam dan sesama makhluk, serta damai dengan 

alam atau lingkungan. 

Mengoreksi dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama 

manusia dan alam sangat penting, mari perbaiki hubungan bakti kita 

kepada orang tua, kita sambung ikatan silaturrahim yang terputus, 

kita bantu yang memerlukan bantuan, kita lestarikan alam, dan kita 

doakan kebaikan bagi semuanya. 

Saling memaafkan, saling menguatkan dan hidup berjamaah di 

antara kaum Muslimin, bagai satu anggota badan yang saling 

melengkapi, bagai bangunan yang kokoh tak tergoyahkan. Allah 

menyebutnya dengan: 

ُموا بهَحْبله  قُوا َواْعتَصه يعًا َول تَفَرَّ ه َجمه   َّللاَّ
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Terjemahnya: 

Dan berpeganglah kalian semuanya kepada tali (agama) Allah seraya 

berjama’ah, dan janganlah kalian berpecah-belah” (QS. Al-Baqarah 

103). 

 

              Perhatian kita ke depan adalah menguatkan kehidupan kita 

berada di jalan yang benar. Banyak pelajaran tahun lalu yang kita 

temukan telah mencederai akhlak dan etika baik etika individu 

(karena merugikan diri sendiri) maupun etika social (karena 

merugikan orang lain), ini harus menjadi introspeksi diri untuk 

memperbaiki kesalahan dan memberi manfaat kepada orang lain. 

Sebaik-baik orang adalah yang memberi manfaat kepada orang lain. 

Allahu ‘Alam 
 

 وكوانوا عباد هللا إخوانا أيها المؤمنون لعلكم نفلحون.

اهلل ىل و لكم ىف القرآن الكرمي و نفعىن و إياكم  مبا فيه من اآليات و الذكر    بارك
احلكيم أقول قوىل هذا و أستغفر اهلل ىل و لكم و جلميع املسلمني فاستغفروه إنه 

 هو الغفور الرحيم. و اهلل يعلم ما ال تعلمون. 
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Oleh: Prof. Dr. H. Jalaludin Rahman, M. Ag. 
 

 السَلمُعليكمُورحمةُهللاُوبركاتُه

الحمدُهللُالذىُنحمدهُونستعينهُونستغفرهُونتوبُاليه.ُاشهدُانَُلالهُُ

اَلُهللاُواشهدُانُمحمداُعبدهُورسوله.ُارسلهُرحمةُللعالمين،ُبشيراُُ

ونذيراُوداعياُالىُاللىُهللاُباذنهُوسراجاُمنيرا.ُاللهمُصلىُعلىُمحمدُُ

 .وعلىُالهُوصحبهُاجمعين

عُداماُب  

فياُايهاُالمسلمونُالحاضرون.ُاوصيكمُونفسىُبتقوىُهللاُفقدُفازُُ

ينُامنواُاتقواُهللاُولتنظرُنفسُماقدمت٠ُُالمتقون.ُقالُتعالىُياايهاُالذ

 .لغدُواتقواُهللاُانُهللاُخبيرُبماُتعملونُ.
Jamaah yang mulia 

Mari bersama-sama menyampaikan tahmid, pujian, dan 

rasa syukur kepada Allah Yang Ahad, satu-satunya. Selawat dan 

salam kepada Nabi saw. sebagai teladan yang terbaik. 

 

Jamaah yang Mulia 

Allah swt. menegaskan bahwa umat Muhammad saw. 

adalah ummat terbaik yang diutus pada semua manusia. 

Persoalannya, apakah ini sebuah jaminan dan dengan sendirinya bisa 

terwujud dan peluang yang harus diperjuangkan, yang Allah swt. 

telah memberi ajaran prinsip dan nilai? 

Dalam kehidupan nyata di dunia ini, profil ummat terbaik 

dicoba dikhususkan pada bidang ekonomi, yakni المعروف  sebagai 
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faktor yang dapat dirasakan, dilihat dan dihitung serta menentukan 

dalam kehidupan bersama. 

Bagaimana dalam kenyataan sebenarnya, dalam kehidupan 

berbangsa? 

 Seorang muslim harus berani mengatakan bahwa umat Islam 

masih memiliki masalah besar di bidang ekonomi, perekonomian 

dan perdagangan justru dikuasai oleh nonmuslim. 

 

Jamaah yang Mulia 

Bapak Jusuf Kalla pernah menyampaikan salah satu 

masalah utama umat Islam di bidang ekonomi. Dalam setiap100 

orang kaya, hanya satu org muslim. 

Seanjutnya kalau ada 10 orang miskin, maka sembilan 

orang muslim. Betapa jomplangnya bidang ekonomi ini di negeri 

yang menjadikan sila terakhir dasar negaranya, keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia, sangat memperhatinkan ketimpangan 

sosial saat ini. 

Patut dicatat, muslim ini hampir identik dengan pribumi. 

Datok Mahathir di Malaysia sangat galau melihat bahwa 

orang Melayu yang identik dengan muslim juga mengalami masalah 

ekonomi. Mereka yang kaya mayoritas orang non Melayu yang 

jumlahnya minoritas. 

Khotib memberikan inovasi bangkitkan, kesadaran dan 

kebangkitan umat Islam dalam menunjukkan apa yang disebutkan 

Allah dalam Al-Qur’an. 

 

Jamaah yang Mulia. 

Al-Qur’an dalam surah 3, Ali 'Imran: 110 70 menngingatkan; 
 

المنكر كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتتهون عن   

Sebenarnya dalam sejarah awal Islam, keunggulan dalam 

ekonomi menjadi praktek umat Islam. Nabi saw. adalah seorang 

pedagang toldan berawal dengan diikutkan oleh pamannya Abu 

Tolib. Kemudian jiwa dagangnya ini dilanjutkan sebagai pelaku 
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dagang seorang janda kaya Makkah yang akhirnya menjadi istrinya, 

Khadijah ra. 

Fakta lain adalah bahwa para sahabat Nabi saw. juga 

menjadi pedagang ulet. Sebutlah misalnya Abu Bakar, Usman bin 

Affan, Abd Rahman bi Auf ra. 

Dalam sejarah awal penyebaran Islam di Nusantara, para 

penganjur Islam juga dipelopori oleh para pedagang, dari Yaman, 

Arab dan Gujarat. Mereka berprofesi sebagai pengusaha antar 

negara yang ulet. 

Namun kini, profesi itu sepertinya kurang tampak di 

kalangan ummat Islam, tapi diambil alih oleh kelompok lain. 

Akibatnya, umat Islam kurang mengamalkan ajaran Al-Qur’an yang 

menyebutnya sebagai khaeru ummat yang terbaik. 

 

Jamaah yang mulia 

Menguasai bidang ekonomi pada dasarnya ajaran yang melekat 

dalam Al-Qur’an. 

Perhatikan betapa banyaknya ayat yang menyandingkan ajaran 

sholat dan zakat:  misalnya dalam QS: 2, Albaqarah: 43, 83,                      

QS.4 Annisa: 77, dll. 

 اقيموا الصَلة واتو الزكاة 
Ayat  semacam ini memuat sebuah pesan  agar umat Islam 

memiliki kemampuan di bidang ekonomi dan keuangan. Dengan 

kata lain, seorang muslim sayogianya  kaya raya yang muhsinin. 

Bagaimana mungkin seorang mampu mengeluarkan zakat 

bila tidak memiliki kekuatan ekonomi. Semakin besar zakat yang 

dikeluarkan, seorang semakin mulia. Orang muslim harus berlomba 

mencapai derajat tersebut. 

Selain itu umat Islam diminta untuk berinfaq. Malah 

hendaknya harta yang terbaik dan besar jumlahnya sebagai ukuran 

meraih kebaikan. Firman Allah: QS: 3 Ali 'Imran: 92 

هللا به عليملن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيىء فان   .  
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Ayat lain mengingatkan hendaknya orang muslim saling 

membantu dalam kebaikan, tentu termasuk di bidang ekonomi dan 

keuangan, lihat QS: 5, al-maidah : 2: 

 ... وتعاونوا على البر والتقوى
Bagaimana mungkin seorang muslim bisa membantu saudaranya 

bila ia sendiri tidak memiliki kekuatan ekonomi dan keuangan 

memadai. 

 

Jamaah yang mulia 

 Masih banyak lagi ajaran Islam yang mendukung bahwa 

orang muslim hendaknya memiliki kekuatan ekonomi. Seorang 

muslim rajin bersedekah kepada saudaranya yang memeperlukan 

bantuannya. 

Selain itu Islam juga mengenal ajaran waqaf. Seorang menyisihkan 

sebagian hartanya untuk kepentingan social keagamaan. Saat ini, 

ajaran waqaf telah dikembangkan kepada uang. Uang tunai juga 

sudah dapat dijadikan dan dihitung sebagai waqaf, yakni penyisihan 

sebagian kekayaan guna dikelola oleh Lembaga zakat (Baznas dan 

Bas – bas non pemerintah seagai mitra Baznas. 

 Semuanya itu hanya bisa dilakukan dengan baik bila seorang 

muslim yang memiliki kekuatan ekonomi. 

Nabi saw. bersabda: 

  فى عون العبد ماكان العبد فى عون اخيه وهللا 

Artinya:  

Allah swt. senantiasa menolong  hamba-Nya selama sihamba juga 

menolong saudaranya. 
 

Hadis lain: 

 من يسر مسلما يسره هللا فى الدنيا واَلخرة 

Artinya: 

Barangsiapa memudahkan seorang muslim, maka Allah mudahkan 

hidupnya di dunia dan akhirat. 
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Dalam pada itu. Nabi saw. pun mengingatkan nilai yang 

sangat mulia bagi umatnya dan sejalan dengan ajaran agar orang 

muslim secara individu atau bersama-sama sebagai  umat. Nabi saw. 

bersabda: 

 خير الناس انفعهم للناس 
Artinya:  

Manusia terbaik adalah mereka yang bisa beri manfaat kepada 

sesamanya. 
 

Bagaimana mungkin sesorang mampu membantu, 

mengurangi kesulitan, dan memberi manfaat kepada saudara- 

saudaranya bila ia tidak memiliki kekuatan ekonomi. 

Memang dalam ajaran Islam, harta, uang, kepunyaan 

seseorang, apalagi mereka yang kaya raya harus dipahami bernilai 

sosial, ada hak orang lain dalam hartanya. 
 

Allah swt. berfirman dalam QS:51, alzariyat:19: 

 وفى اموالكم حق للساءل والمحروم 
Terjemahnya:  

Dalam harta kalian, ada hak atau milik bagi peminta-minta dan 

orang-kekurangan tapi tidak neminta. Contoh yang terakhir ini 

adalah para pemulung dan pengumpul barang-barang bekas. Mereka 

miskin, kekurangan, tapi tetap berjuang cari rezeki tanpa 

menengadahkan tangannya kepada sesamanya. Mereka ini juga 

perlu diperhatikan. 

 

Kesimpulan 

Al-Qur’an menegaskan bahwa umat Muhammad saw. adalah 

umat terbaik selama  memenuhi berbagai syarat. Salah satu 

syaratnya adalah keunggulan penguasaan ekonomi dan keuangan, 

baik secara individu maupun secara berumat. 

Kini, bidang ekonomi menjadi masalah besar umat Islam 

padahal dalam sejarah awal Islam, ekonomi dan keuangan dikuasai 

umat Islam, seperti ditunjukkan Nabi saw. dan sahabatnya. 



240 | Kumpulan Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya 

Al-Qur’an memuat ajaran agar umat Islam jadi kaya raya, 

jadi ghaniyun (konglomerat). Alhamdulillah di Makassar masih ada 

bapak Yusuf Kalla, Aksa Mahmud. Kalau bisa lebih banyak pasti 

yang untung umat Islam. 
 

 وابتغي فيما أناك هللا الدار اال خرة وال تنسى نصيبك من الّدنب ... 
 

واياكم بما فيه من اَليات  بارك هللا لى ولكم فى القران العظيم ونفعنى 

 واَلحاديث النبوية. وتقبل منى ومنكم تَلوته انه هو السميع العليم
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Oleh: Prof.Dr.Ir. H.Mir Alam Beddu, M.Si. 
 

ه  اْلٰعلَمه  اَلَّذهيْ  َجعَلَ  لشَّْمسَ  َواْلقََمرَ  ُحْسبَانًا ه  َرب  ٰ  اَْلَحْمدُ  ِله

اَْشَهدُ أْن ََل إلَهَ إَله هللاُ َوْحدَهُ ََل َشَرْيَك لَ  ك َٓ  

داً َعْبدُهُ َوَرسُْولُهُ َلَ نَبَيه َو َلَ َرسُْوَل بَْعدَهُ  َسيَ دَنَا َوأَْشَهدُ اَنه  ُمَحمه  

ٍد  َوعَلَى آَلَه َوَصْحبََه َوالتهابََعْيَن  َوتَابَعَ   َْم َعلَى َسي َــَدنَا ُمَحمه
اَللهُهمه َصل َ َوَسل 

ْينَ   التهابََعْيَن لَُهْم بَإَْحَساٍن إَلَى يَْوَم الد َ

َ   تعالى في كتابه الكريم  .أما بعد: : قال هللا يَا أَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

ْسَلُمونَ   َحقه تُقَاتََه َوََل تَُموتُنه إََله َوأَنتُم مُّ

ْنَها َزْوَجَها َخلَقَ  مه دَةٍ  وَّ احه نْ  نَّْفٍس  وَّ يْ  َخلَقَكُمْ  م ه  ٰي اَيَُّها النَّاسُ  اتَّقُْوا َربَّكُمُ  الَّذه

يْ  تََسۤاَءلُْونَ  بهه   نهَسۤاءً    َواتَّقُوا  َّللٰاَ  الَّذه َجاًل  َكثهْيًرا  وَّ ْنُهَما ره  َوبَثَّ  مه

 َواْلَْرَحامَ    اهنَّ  َّللٰاَ  َكانَ  َعلَْيكُمْ  َرقهْيبًا
 

Hadirin jemaah  Jumat yang dimuliakan Allah swt. 

Puji dan Syukur, kita panjatkan kehadirat Allah swt. Tuhan 

semesta alam yang yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat 

perhitungan waktu, menghadirkan manusia sebagai hamba untuk 

menyembah hanya kepadaNya dan khalifah dalam berbagai macam 

profesi, mengelola bumi dan memakmurkanya.  
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Shalawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada 

Rasulullah Muhammad swa, beserta keluarga dan para sahabatnya 

serta pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi dan Rasul sebagai 

uswatun hazanatun yang membawa islam sebagai frame kehidupan 

yang dilengkapi panduan yang lengkap (silmi kaffah), Al-Qur’an, 

dipraktekkan/dicontohkan Rasulullah saw. Dibukukan dalam al 

Hadis. Kedua Referensi ini diwariskan kepada ummatnya untuk 

menata kehidupan, meraih kebahagiaan dunia dan keselamatan 

akhirat 

Setiap diri harus memiliki pengetahuan dan pemahaman 

tentang tiga aspek yaitu: (1) apa dan siapa dirinya, (2) apa dan siapa 

di luar dirinya dan (3) siapa Tuhan  yang disembah. Pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam tentang diri dan diluar diri akan 

mengantar hamba mengenal siapa “Tuhan” yang disembah. 

Referensi untuk memahami diri dan diluar diri adalah Al-Qur’an, 

Alhadis, Kitab yang disusun para ulama serta buku-buku ilmu 

pengetahuan, hasil-hasil penelitian dan pemikiran  yang disusun oleh 

para ilmuan. Allah menyampaikan dalam firmannya bahwa ayat-

ayat kauniyah yang bertebaran di alam semesta (makrokosmos) dan 

alam diri (mikrokosmos) adalah jalan untuk mengenal “Diri-Nya” 
 

ُرْونَ  كُمْ  اَفَاَل  تُْبصه  َوفهى اْلَْرضه  ٰاٰيت   ل هْلُمْوقهنهْيَن   َوفهْي   اَْنفُسه

Terjemahnya: 

Dibumi ini bertebaran tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang 

yakin, begitu pula dalam dirimu, apakah kamu tidak renungkan                  

(QS. Azzarihat (51):20-21 

نْ  يَبُثُّ  َوَما َخْلقهكُمْ  َوفهيْ  يُّْوقهنُْوَن   له قَْومٍ  ٰاٰيت   دَۤابَّةٍ  مه .  

Terjemahnya: 

Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang 

bernyawa yang bertebaran (di bumi) terdapat tanda-tanda (kebesaran 

Allah) untuk kaum yang meyakini, (QS: Al jasiyah (45):4) 
 

Perintah untuk memahami diri, asal penciptaan, tahapan-

tahapan proses penciptaan banyak diungkapkan dalam Al-Qur’an 
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ْنَساُن َممه ُخَلقَ   فَْليَْنظَُر اَْلَ

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan 

(QS.Athariq:5) 

Dengan demikian Tema khutbah, jumat  hari ini adalah: Memahami 

diri, sebagai jalan mengenal “Tuhan”.  

Pada diri manusia terdiri dari badan jasad (fisik), badan jiwa 

dan Ruh. Badan fisik tercipta dari unsur air seluruh makhluk hidup 

diciptakan dari  air  (….  ٍ نَ  اْلَمۤاءه  كُلَّ  َشْيءٍ  َحي   ,dan unsur  tanah ,… َوَجعَْلنَا  مه

ِطين   ِمن   بََشًرا َخاِلق   . Badan fisik, jasad tersusun dari triliunan ”sel” 

yang berasal dari satu sel (stem sel), ukurannya sangat kecil hanya 

0,1 mm = 1/10.000 cm, merupakan peleburan sel  sperma dari ayah 

dengan ovum dari ibu.  

نْ  نَْسلَه   َجعَلَ  مَّ ثُ  نْ  سُٰللَةٍ  مه ۤاءٍ  م ه ْينٍ  مَّ هه مَّ     . kemudian Dia menjadikan 

keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani). (QS; Assajadah 

(32):8-9., dihidupkan oleh tiupan Ruh oleh Allah yang Maha 

menghidupkan (huwal hayyul qayyum..) …. اهُ َونَفََخ فَيَه َمن   وِحهِ ثُمه َسوه ,  رُّ  

Badan jiwa, badan energi atau badan bioplasmik merupakan 

hakikat jati diri manusia, karena berkaitan dengan kualitas diri 

manusia  yang akan kembali  bertangung jawab,kepada-Nya… 

Sebagai badan energial dapat dipahami melalui ilmu fisika, 

gelombang dan cahaya, sebagai badan jiwa dapat dipelajari melalui 

ilmu psikologi dan ilmu neurosains. Sedangkan kesucian jiwa 

berkaitan dengan ketenangan, kebahagiaan, Rahman dan kasih 

sayang  dapat dipahami dengan pendekatan “tasawuf”. Kesucian dan 

kualitas jiwa akan terwujud dalam kejernihan pikiran, kemuliaan 

sifat dan sikap seorang hamba 

Jazad dan jiwa mengalami perkembangan dan proses 

penyempurnaan dalam rahim selama 9 bulan 10 hari, mendapatkan 

potensi hidup dan kemuliaan yang berasal dari  Tuhan, yaitu Ar Ruh 
 

اهُ َونَفََخ فَيَه َمن  وِحهِ ثُمه َسوه   ٓۚ  َوَجعََل لَكُُم السهْمَع َواْْلَبَْصاَر َواْْلَْفئَدَةَ  ۖٓۡ  رُّ

ا تَْشكُُروَن ]  [ ٣٢:٩قََليًَل مه  
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Terjemahnya: 

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh-

Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan 

hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. (QS: Assajadah (32):9 
 

ْوَحْي   ْيتُٗه َونَفَْخُت فَْيَه َمْن رُّ َجَدْينَ فََاذَا َسوه  فَقَعُْوا لَٗه س 

Tetjemahnya: 

Kemudian apabila telah Aku sempurnakan kejadiannya dan Aku 

tiupkan roh (ciptaan)-Ku kepadanya; maka tunduklah kamu dengan 

bersujud kepadanya.” (QS. Sad (38):72 
 

Selama proses penyempurnaan dalam rahim, jiwa juga 

mendapatkan persaksian  dan pengakuan dengan Rab, Tuhan tempat 

bergantungnya seluruh kebutuhan 
 

ْم   هه ى اَْنفُسه
يَّتَُهمْ  َواَْشَهدَهُمْ  َعٰل  مْ  ذُر ه هه نْ  ظُُهْوره ْن   بَنهْي   ٰادَمَ  مه  َواهذْ  اََخذَ  َربُّكَ  مه

دْنَا   اَلَْستُ  بهَرب هكُْم   قَالُْوا بَٰلى   َشهه

Terjemahnya: 

 Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang 

belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil 

kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), “Bukankah Aku 

ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), 

kami bersaksi (QS: Alaraf  7: 172) 
 

Kualitas jasmani mempengaruhi kualitas jiwa, begitu pula 

sebaliknya, sehingga badan fisik dan jiwa keduanya harus 

berkualitas (sehat badan dan jiwa),  Ukuran kualitas badan fisik 

adalah kekuatan dan kesehatan fisik, sedangkan ukuran kualitas 

Jiwa, adalah kesucian jiwa (kesehatan spiritual-ilahiyah, pikiran, 

perasaan dan prasangka)  terwujud dalam implementasi sifat-sifat 

mulia dan kepatuhan akan pelaksanaan perintah Tuhan., itulah 

“ketaqwaan” 
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Hadirin sidang jemaah Jumat yang di muliakan Allah swt. 

Dalam Bahasa sains manusia bisa hidup karena proses 

metabolisme ditingkat “sel”, kerjasama organel di dalam sel, 

kelompok sel (jaringan), membentuk organ (jantung, paru-paru, 

otak, lambung dll) membentuk organisme (individu manusia), 

Seluruh proses berlangsung  dengan berbagai reaksi bio-kimia-fisika 

membentuk energi kehidupan. Namun dalam Bahasa Al-Qur’an 

manusia bisa hidup karena dihidupkan dan dikendalikan oleh yang 

maha hidup dan menghidupkan, melalui tiupan Ruh-Nya, karena 

seluruh proses hidup dan kehidupan mulai dari rahim dikendalikan 

oleh-Nya. 

Ruh meliputi jasad dan jiwa, merupakan unsur dan sifat 

ilahiyah yang inhernt, dimiliki oleh setiap hamba sebagai potensi 

kecerdasan dan sifat-sifat  mulia manusia. Setiap manusia memiliki 

potensi cerdas, jujur, adil, rahman, kasih sayang dll. Untuk 

mengaktualkan atau memunculkan potensi mulia tersebut Allah 

memberikan alat pendengaran, penglihatan dan akal-pikiran (fuad), 

namun hanya sedikit manusia yang mensyukuri dan 

memanfaatkannya. 

Hadirin sidang jemaah Jumat yang di muliakan Allah swt. 

Setelah mamahami unsur diri, Manusia harus memahami dan 

menyadari untuk apa dirinya diciptakan,oleh Allah.  Mulai dari 

Nabiyullah Adam as. sampai manusia terakhir dihadirkan 

dipermukaan bumi untuk menyembah hanya kepadanya, Aku tidak 

ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya 

kepadaKu   يْعبُدُْونه ْنسَ  اهلَّ  له نَّ  َواْله  QS Azzariyat 51 : 56,  serta ) َوَما  َخلَْقتُ  اْلجه

dihadirkan sebagai khalifah Tuhan untuk mengelolah dan 

memakmurkan bumi ….  ًل   فهى اْلَْرضه  َخلهْيفَة  .QS. 2 : 30) ان هيْ  َجاعه

mengelolah bumi serta memakmurkannya ….   اَثَاُروا اْلَْرضَ  َوَعَمُرْوهَا  وَّ

(QS. 30 : 9 

Peran kehambaan dan kekhalifaan harus dibuktikan dalam 

wujud kepatuhan melaksanakan ibadah ritual yang bermakna , dan 

muamalah  yang amanah, bertanggung jawab sesuai 

profesi/pekerjaan yang diberikan oleh Allah.. 
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يْ  َوهُوَ  ىِٕفَ  َجعَلَكُمْ  الَّذه
ۤ
دََرٰجتٍ  بَْعٍض  فَْوقَ  بَْعَضكُمْ  َوَرفَعَ  اْلَْرضه  َخٰل  

ٰاٰتىكُْم   َما   فهيْ  ل هيَْبلَُوكُمْ   ࣖ.  

Terjemahnya: 

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan 

Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk 

mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu...                   

(QS: Alanam  6 : 165) 
 

Kepatuhan dalam melaksanakan ibadah ritual yang 

bermakna dan muamalah yang bertanggungjawab akan mengantar 

hamba yang beriman menuju tangga perjalanan hidup, tingkatan 

keberagamaan yang kedua yaitu bertaqwa yang sebenar-benarnya 

taqwa, sebagai tangga menuju puncak perjalanan spiritual, 

penyerahan diri hanya kepada-Nya (al muslimun) 
 

ْسَلُمونَ  َ َحقه تُقَاتََه َوََل تَُموتُنه إََله َوأَنتُم مُّ  يَا أَيَُّها الهَذيَن آَمنُوا اتهقُوا َّللاه

Terjemahnya: 

Hai orang yang beriman tingkatkan taqwamu, sebenar-benarnya 

taqwa dan jangan mati sebelum mencapat predikat muslimun                 

(QS. Aliimran 3 : 102  
 

Hadirin jemaah Jumat yang di muliakan Allah swt. 

Kesimpulan : 

1. Setelah memahami diri, unsur dan proses kejadian, serta 

penyempurnaannya, kita dapat mengenal siapa dibalik proses 

tersebut itulah Allah swt. Yang Maha Kuasa, Khalik yang maha 

pencipta, Rabb tempat bergantung segala kebutuhan hidup dan 

kehidupan. 

2. Memahami peran dan fungsi, maka peran tersebut harus 

dievaluasi dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.  Pertama  

bagaimana keimanan dan kepatuhan malaksanakan ibadah ritual 

(sholat, puasa, sedekah, haji), ibadah ritual selain wajib ada 

sunnah sebagai tawaran untuk merebut kemuliaan, mengukur 

keikhlasan dan mempercepat proses pensucian dan peningkatan 
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kualitas diri..   Kedua Bagaimana kualitas pelaksanaan 

profesi/pekerjaan kita, factor koreksinya adalah kesesuaian 

dengan petunjuk Tuhan dalam al quran dan contoh dari 

Rasulullah dalam hadis sesuai konteksnya, semua profesi 

membutuhkan kejujuran dan tanggungjawab. Hadirkan 

kejujuran, tanggungjawab, Rahman dan kasih sayang dalam 

melakoni profesi. 

3. Hamba yang berhasil menata hidup sesuai dengan petunjuk 

Allah, memperbanyak sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah 

saw., akan merebut predikat ketaqwaan yang sebenar-benarnya 

taqwa, puncak perjalanan spiritual penyerahan diri, memiliki 

kualitas jiwa yang tenang (al mutmainna), hamba yang akan 

mendapat pengakuan dan  undangan khusus dari Allah swt. 

masuk ke dalam surga-Nya. 
 

ْرَضيهةًفَادُْخَلي فَي  يَا أَيهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئَنهةُاْرَجَعي إَلَى    َربَ َك َراَضيَةً مه

َُعبَاَدي َوادُْخَلي َجنهتَي    
Terjemahanya : 

Hai jiwa yang tenang (tenteram dan damai) kembalilah kepada 

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di ridhai-Nya, Maka masuklah 

ke dalam golongan hamba-hamba-Ku (yang saleh)  dan masuklah ke 

dalam surga-Ku (QS: Alfajr 89 :27 – 30 
 

ِمنَُ فِْيهُِ بَِما َوإِيااك مُْ َونَفَعَنِيُْ اْلعَِظْيمُِ اْلق ْرآنُِ فِي َولَك مُْ ِليُْ للا ُ بَاَركَُ  

َولَك مُْ ِليُْ للاَُ َوأَْستَْغِفرُ  َهذَا قَْوِليُْ أَق ْولُ  .اْلَحِكْيمُِ َوالِذّْكرُِ اآْليَاتُِ  

ْسِلِمْينَُ َوِلَسائِرُِ ْوه ُ ذَْنبُ  ك لُِّ ِمنُْ اْلم  اْلغَف ْورُ  ه وَُ إِناه ُ فَاْستَْغِفر   

ِحْيمُ   .الرا
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َ َحْمدًا  هَ إََله هللاُ َوْحدَهُ ََل   اَلحْمدُ ّلَِله َشَريَك لَهُ،  َكَما أََمَر. أَْشهدُ أَْن ََل إَل 

دًا َعبدُهُ َوَرسُْولُهُ َسيَ دُ   إَْرَغاًما َلَمْن َجَحدَ بََه َوَكفََر، وأَْشَهدُ أَنه  ُمحمه

ٍد َوآَلَه َوَصْحبََه َما اتهَصلَْت   ْنَس واْلبََشَر. اللههمه َصَل  َوَسَل ْم على ُمَحمه اإْلَ

 اتهقُوا هللاَ تَعَاَلى َوذَُروا  فيَآ أَيُّهاالن اسُ  َعيٌن بَنََظٍر وأُذٌُن بََخبٍَر.

اْلفَواَحَش ما ظَهَر َمْنها َوَما بََطَن، وَحافَظُوا َعلَى الطهاَعَة َوُحُضوَر  

َواْعلَُموا أَنه هللاَ أََمَركُْم بَأَْمٍر بَدَأَ فَيَه بَنَْفَسَه َوثَنهى   اْلُجُمعََة واْلَجماَعَة 

لَْم يََزْل قائََلً َعَليًما: إَنه هللاَ َوَمَلئَكتَهُ بََمَلئكَة قُدَْسَه، فَقاَل تَعَالَى و

يَُصلُّوَن على النهبَيَ  يَآ أَي ها الهَذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيَه وَسَل ُموا تَْسَلْيًما.  

ٍد َكَما َصلهْيَت َعلَى   ٍد َوَعلَى آَل محمه اَللههمه َصَل  وَسَل ْم َعلَى سيَ َدنا محمه

َراَهيَم َوَعلَى آَل إَْبَراَهيَم إَنهَك َحَميدٌ َمَجيدٌ.َسيَ َدنا إَبْ   

ومن طاعتك ما  اللهم اقسم لنامن خشيتك ماتحول بينناوبين معشيتك 

ن به علينا  مصائب الد نيا ومت عنا   تبلغنابها جن تك ومن اليقين ما تهو 

اتنا بأسمائنا وأبصارنا واجعل   الوارث من ا اجعلهوماأحييتنا  وقو 

ثـأرناعلى من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وَل تجعل مصيبتنا  

نا وَل مبلغ علمن َل تسلط علينا ا  وفي ديننا وَل تجعل الد نيا أكبر هم 

جته  ا إَل فر  من َل يرحمنا. اللهم َل تدع لنا ذنبا إَل غفرته وَل هم 

وَل دينا إَل قضيته وَل حاجة من حوائج الد نيا واْلخرة إَل  قضيتها 

احمين.  يا أرحم الر 

وَ  بَاَطًَل  اْلبَاَطَل  َوأََرنَا  اتَ بَاَعهُ  َواْرُزْقنَا  َحقًّا  اْلَحقه  أََرنَا  اْرُزْقنَا  اَللهُهمه 

اْجتَنَابَهُ. َربهنَا آتَناَ فَى الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفَى اْْلَخَرةَ َحَسنَةً َوقَنَا َعذَاَب النهاَر.  

لََمْيَن.   َ َرَب  اْلع  فَيَا َعبَادَ هللاَ، إَنه هللاَ يَأُْمُر بَاْلعَدَْل َواإَْلْحَساَن     َواَْلَحْمدُ ّلَِله

َويَْنَهى َعَن اْلفَْحشاَء َواْلُمْنَكَر َواْلبَْغيَ يََعظُكُْم لَعَلهكُْم    َوإَْيتاَء َذي اْلقُْربىَ 

اْلعََظْيَم يَذْكُْركُْم، َواْشكُُرْوهُ َعلَى نَعََمَه يََزدْكُْم،   تَذَكهُرْوَن. َواذْكُُروا هللاَ 

 َولََذْكُر هللاَ أََعزه َوأََجله َوأَْكبَر.

 وأقم الصَلة...
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َّ هللاُ َوْحَدُه ََل َشرِيَك لَُه، ا لحْمُد لِلِّٰه َحْمًدا كََما أََمَر. أَْشهُد أَْن ََل إِٰلَه إَِل

ُد   ًدا َعبُدُه َوَرُسْوُلُه َسيِّ إِْرَغاًما لَِمْن َجَحَد بِِه َوكََفَر، وأَْشَهُد أَنَّ ُمحمَّ

د   وعلى   َوآلِِه َوَصْحبِِه اْْلِنِْس واْلَبَشرِ. اللّٰهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم على ُمَحمَّ

 َلنبياء والمرسلين. ايع مَ ج

ا بَْعُد: فَيآ أَيُّهاالّناُس اتَُّقوا هللاَ تََعاَلى َوَذُروا اْلَفواِحَش ما ظَهَر ِمْنها  أَمَّ

اَعِة َوُحُضورِ اْلُجُمَعِة  َواْعلَُموا  واْلَجماَعةِ َوَما بََطَن، وَحاِفُظوا َعَلى الطَّ

أَنَّ هللاَ أََمَركُْم بِأَْمر  بََدأَ ِفيِه بَِنْفِسِه َوثَنَّى بَِمالئكِة ُقْدِسِه، َفقاَل تََعالَى  

ولَْم يََزْل قائاِلً َعلِيًما: إِنَّ هللاَ َوَمالئِكَتُه يَُصلُّوَن على النَّبِيِّ يَآ أَيّها 

وَسلُِّموا تَْسلِْيًما. اَللَّهمَّ َصلِّ وَسلِّْم َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْيِه 

ِدنا إِبَْراِهيَم َوَعَلى  د  كََما َصلَّْيَت َعَلى َسيِّ د  َوَعَلى آِل محمَّ سيِِّدنا محمَّ

 آِل إِبَْراِهيَم إِنََّك َحِميٌد َمِجيٌد. 

بِ  َقَضْوا  الَّذيَن  الّراِشِديَن  اْلُخلََفاء  َعِن  َواْرَض  بِِه  اَللَّهمَّ  َوكَانُوا  اْلَحقِّ 

ِميَن لِْلَعْشَرِة  ِة اْلُمَتمِّ يَْعِدُلوَن، أَبِي بَْكر  َوُعَمَر وُعْثماَن َوَعلِيٍّ َوَعِن الِستَّ

وتَابِِعي  التَّابِِعيَن  َوَعِن  أَْجَمعيَن،  نَبِيَِّك  أَْصَحاِب  َسائِرِ  َوَعْن  اْلِكراِم 

بِإِْحسان    تَبَِعُهْم  َوَمْن  ِِلََحد   التَّابِِعيَن  تَْجَعْل  ََل  اَللَُّهمَّ  يِن.  الدِّ يَوِم  إِلَى 

ِمْنُهْم فِي ُعُنِقَنا َظاَلَمًة، ونَجَِّنا بُِحبِِّهْم ِمْن أَْهواِل يَوِم اْلِقياَمِة. اَللَّهمَّ أَِعزَّ 

ينِ  ْر أَْعدآَء الدِّ . اْْلِْساَلَم والُمْسلِِمْيَن، وأَْهلِِك اْلكََفَرَة والُمْشرِكيَن، وَدمِّ

ِفيَمْن  ِوََليََتنا  اللَُّهمَّ  َواْجَعِل  أُُمورِنَا،  ُوََلَة  َوأَْصلِْح  ُدْورِنَا  ا فِي  آِمنَّ اَللَُّهمَّ 
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و َواْلُمْؤِمنِْيَن  خاَفَك  واْلُمْسلَِماِت  لِْلُمْسلِِمْيَن  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ََاتََّقاَك. 

بَِر  ِمْنُهْم واِْلَْمواِت،  يَا و َواْلُمْؤِمناِت، اَِْلَْحياِء  رحيم يا رحمن يا ْحَمِتَك 

َواْلِمَحَن سالم والزَََّلزَِل  َوالزِّنَا  بَا  َوالرِّ والَوباَء  اْلَباَلَء  َعنَّا  اْدَفْع  اَللَّهمَّ   .

ًة، وَعْن سائِرِ  َوُسْوَء اْلِفَتِن َما َظَهَر ِمْنها َوَما بََطَن َعْن بَلَِدنَا َهَذا َخاصَّ

بَّنا آتِنا في الّدنيا َحَسَنًة َوفي باَِلِد اْلُمْسلِِمْيَن َعامَّ  ًة يا َربَّ اْلَعالَِميَن. َر

بِاْلَعْدِل   يَأُْمُر  هللاَ  إِنَّ  هللاِ،  النَّارِِعباَد  َعَذاَب  َوِقَنا  َحَسَنًة  اْْلِخَرِة 

َواْلَبْغِي  واْلُمْنكَرِ  اْلَفْحشاِء  َعِن  ويَْنَهى  اْلُقْربَى  ِذي  َوإِيتاَء  واْْلِْحساِن 

لََعلَّكُْم تََذكَُّرْوَن. َفاْذكُُروا هللاَ اْلَعِظْيَم يَْذكُْركُْم، َواْشكُُروُه على  يَِعُظكُمْ 

َوأََجلَّ  أََعزَّ  هللاِ  َولَِذْكُر  يُْعِطيكُْم،  َفْضلِِه  ِمْن  َواْسَئُلوُه  يَزِْدكُْم،  نَِعِمِه 

َوَماَلئِكََتُه يَُصلُّوْ  تََعالَى: إِنَّ هللاَ  ْكَبُر َفَقاَل هللاُ  َ يُّها  َوأ ٰيأَ  َعَلى النَّبِيِّ،  َن 

 الَِّذْيَن آَمُنْوا َصلُّْوا َعلَْيِه َوَسلُِّمْوا تَْسلِْيًما. 

لِْلُمْؤِمنِْيَن  اْغِفْر  اَللُّهمَّ  د   ُمَحمَّ آِل  َوَعَلى  د   ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اَللَُّهمَّ 

ْنُهْم َواَْلَْمَواِت. اَللُّهمَّ َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسلِِمْيَن َواْلُمْسلَِماِت، اَِْلَْحياِء مِ 

بَا َوالزََّلَزَِل َواْلِمَحَن َوُسْوَء اْلِفَتِن َواْلِمَحَن  اْدَفْع َعنَّا اْلَغاَلَء َواْلَوبَاَء والرِّ

اْلُبْلَداِن   َوَسائِرِ  ًة  خآصَّ إِنُْدونِْيِسيَّا  بَلَِدنَا  َعْن  بََطَن  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما 

ًة يَا َربَّ اْلَعالَِمْيَن. اْلُمْسلِِمْيَن عآ  مَّ

ا َواْرُزْقَنا اتَِّباَعُه َوأَرِنَا اْلَباِطَل بَاِطاًل َواْرُزْقَنا اْجِتَنابَُه.  اَللَُّهمَّ أَرِنَا اْلَحقَّ َحقًّ

نَْيا َحَسَنًة َوفِى اْْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ. َواَْلَحْمُد  بََّنا آتِناَ فِى الدُّ َر

َفَيا ِعَباَد هللاِ، إِنَّ هللاَ يَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِْحَساِن َوإِْيتاِء    لِّٰه َربِّ اْلٰعلَِمْيَن.  لِ 
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لََعلَّكُْم   يَِعُظكُْم  َواْلَبْغِي  َواْلُمْنكَرِ  اْلَفْحشاِء  َعِن  َويَْنَهى  اْلُقْربَى  ِذي 

يَْذكُْركُ اْلَعِظْيَم  َواْذكُُروا هللاَ  يَزِْدكُْم،  تََذكَُّرْوَن.  نَِعِمِه  َواْشكُُرْوُه َعلَى  ْم، 

ْكَبر.  َ  َولَِذْكُر هللاِ أََعزَّ َوأََجلَّ َوأ

 وأقم الصالة... 
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Khutbah Kedua 
 

ُل اْلَخْيَراتُ  الهَحاُت، َوبهفَْضلههه تَتَنَزَّ ْي بهنهْعَمتههه تَتهمُّ الصَّ ه الَّذه  اْلَحْمدُ ِله

دُ َواْلغَايَاُت. أَْشَهدُ أَْن َل إهلَهَ َواْلبََرَكاُت،   َوبهتَْوفهْيقههه تَتََحقَُّق اْلَمقَاصه  

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ  ْيَك لَهُ َوأَْشَهدُ أَْن ُمَحمَّ  إهلَّ للاُ َوْحدَهُ َلَشره

 .َلنَبهيَّ بَْعدَهُ 

ٍد َوَعلَ  نَا ُمَحمَّ ْك َعلَى َسي هده ى آلههه َوَصْحبههه اللهم َصل ه َوَسل هْم َوبَاره  

ُرْونَ  ا بَْعدُ، فَيَا آيَُّها الَحاضه ْيَن. أَمَّ ره ْيَن الطَّاهه ده  الُمَجاهه

ْيُكْم َوإهيَّاَي بهتَْقَوى للاه َوَطاَعتههه لَعَلَُّكْم تُْفلهُحْوَن. يَا أَيَُّها  أُْوصه

َ َحقَّ تُقَاتههه َوَل تَُموتُنَّ إهلَّ  يَن آَمنُوا اتَّقُوا َّللاَّ   َوأَنْتُمْ الَّذه

اده التَّْقَوى دُوا فَإهنَّ َخْيَر الزَّ  .ُمْسلهُموَن، َوتََزوَّ

 أعوذ بالل من الشيطان الرجيم. بسم للا الرحمن الرحيم. إنَّ للاَ 

 ومالئكتَهُ يصلُّوَن على النبهيه  يَا أيَُّها الذيَن ءاَمنوا َصلُّوا عليهه 

 وَسل موا تَْسليًما

ٍد كَما صل يتَ الل ـُهمَّ َصل  على  نا محمَّ ٍد وعلى ءاله سي ده نا محمَّ سي ده  

ْك على نا إبراهيم وباره نا إبراهيَم وعلى ءاله سي ده  على سي ده

نا ٍد كَما باَرْكَت على سي ده نا محمَّ ٍد وعلى ءاله سي ده نا محمَّ  سي ده

نا إبراهيَم إن َك حميد  مجيد    .إبراهيَم وعلى ءاله سي ده
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 
 

 َّلَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ هللاِ َوبََرَكاتُهُ السه 

ُ أَْكبَُر )    ( X 9َّللاه

َ َكثَْيًرا َوسُْبَحاَن هللاَ بُْكَرةً َوأََصْيَلً َلَإَلَهَ إََلههللاُ   أَْكبَُر َكبَْيًرا َواْلَحْمدُ ّلَِله هُ  اللـه

َصدََق   َلَإَلَهَ  َوْحدَهُ  َوْحدَهُ  اْْلَْحَزاَب  َوَهَزَم  ُجْندَهُ  َوأََعزه َعْبدَهُ  َونََصَر  َوْعدَهُ 

َ اْلَحْمدُ  ُ أَْكبَُر َوّلَِله ُ أَْكبَُر َّللاه  إََلههللاُ َو َّللاه

َ الماََلَك القَههاَر، أَْحَمدُهُ سُْبَحانَهُ َوتَعَاَل َعلَى نَعٍَم تَتََوالَى َكا ْلَْمَطاَر،  أَْلَحْمدُ ّلَِله

ُ َوْحدَهُ َلََشَرْيَك لَهُ     –َو أَْشكُُر َعلَى فَْضَلَه الَمدَْراَر،  َوأَْشَهدُ أَْن َلَ اَلَهَ َله َّللاه

تُْنَجْي قَائَلََها َمَن النهاَر   َو َرسُْولُهُ    – َشَهادَةً  دًا َعْبدُهُ  أَنه َسي َدَنَا ُمَحمه َو أَْشَهدُ 

ٍد َوَعلَى اََلَه َوأَْصَحابََه  ا  –النهبَيُّ الُمْختَاُر   للهُهمه َصل َ َوَسل َْم عَلَى َسي ََدناَ ُمَحمه

 اْلَْخيَاَر.

ابَْعدُ. فَيَا أَيَُّها النهاُس . إَتهقُ  هللاَ تَعَالَى َواْعلَُمْوا أَنه يَْوَمكُْم َهذَا يَْوٌم فََضْيٌل    ْواأَمه

َوَعْيدٌ َشَرْيٌف َجَلْيٌل َرفََع هللاُ تَعَاَل قَدَْرهُ َوأَْظَهَر. َوأََحله هللاُ لَكُْم فَْيْه الطهعَاَم  

َوتَْحَمْيدٌ  تَْسبَْيٌح  يَْوٌم  َوهَُو  يَاَم  الص َ فَْيَه  عَلَْيكُْم  َم  َوَحره َوتَْعَظْيٌم    ،  َوتَْهَلْيٌل 

ُمْوهُ َوتُْوبُْوا إَلَْيَه َواْستَْغَفُرْوهُ.   َوتَْمَجْيدٌ. فََسب َُحْوا َربهكُْم فَْيَه َوَعظ َ

Sejak tadi malam hingga menjelang sholat Ied tadi, kita telah 

mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid, yang keluar dari lubuk 

hati kita yang sadar betul akan kebesaran Allah dan kemutlakan 

kekuasaan-Nya. Diseluruh dunia, dikota-kota hingga dipelosok 

pedalaman, kita ummat Islam mengumandangkan takbir    ُأَْكبَر ُ َّللاه yang 
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berarti Allah Maha Besar,    َلَ اَلَهَ اََله هللا tiada tuhan selain Allah,   َُو الَحْمد

 َ  .hanya bagi Allah segala puja dan puji  ّلَِل 

Umat Islam Rahimakumullah 

 Kalimat takbir  ُأَْكبَر  ُ  kita tanamkan keyakinan tentang  َّللاه

kebesaran Allah, sesungguhnya hanyalah Allah Yang Maha Besar, 

pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Sekaligus kita menyadari 

betul bahwa segala kebesaran seperti pangkat, kedudukan, kekayaan, 

gelar-gelar pendidikan (Prof, Dr, dsb) atau gelar-gelar 

kebangsawanan yang biasa ada orang banggakan,  bisa tiada artinya 

dihadapan Allah swt. 

هَ اََله هللاَلَ اَلَ     Dialah Allah, satu-satunya yang berhak disembah. Dialah 

Allah, hanya kepadanya kita meminta segala pertolongan,. yang 

mempunyai segala kelebihan sehingga hanya Dia pulalah yang patut 

dipuji. 

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 

Saudara-saudara ummat Islam yang berbahagia. 

 Puasa Ramadhan sebulan penuh dan berbagai  ibadah 

ramadhan telah menggembleng kita ummat Islam baik  rohani 

maupun jasmani. Zakat, infaq dan shadakah telah ditunaikan. 

Berbahagialah kita ummat Islam yang tiba dan ber hari raya pada 

hari yang mulia ini يوم عيد الفطر , hari raya kesucian. Allah swt. telah 

memuliakan Hari Raya ini. Kita dilarang berpuasa pada hari yang 

penuh kebahagiaan ini. Kita diajarkn untuk mengisi hari raya yang 

mulia ini dengan takbir, tasbih, tahmid, tahlil  serta  istigfar dan 

bertaubat kepada Allah swt. Firman Allah swt: 

 َواْستَْغَفُرْوا  َربهكُم ْ ثُمه  تُوبُْوا  إَلَْيهَ 
“Mohon ampunlah kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepada-Nya”. 

(Q.S.Hud:90) 

َ اْلَحْمدُ  هللا ُأَْكبَرُ  - هللا ُأَْكبَُر   -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 
Juga pada Hari Raya yang mulia ini, semua keluarga, 

terutama anak kepada  orang tuanya akan datang sujud meminta 

ampun atas segala kesalahan kepada orang tua. Keluarga  berusaha 

berkumpul, kalau tidak bisa berkumpul minimal bisa saling 
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mengingat dan saling mendoakan, dengan doa yang ikhlas, semoga 

kita semua sukses, bahagia lahir bathin, bahagia dunia akhirat dalam 

Ridha dan Rahmat Allah swt. Antara orang tua dengan anak, antara 

suami dengan istri, antara kerabat, keluarga dekat, maupun keluarga 

jauh, bahkan sesama manusia seluruhnya, saling memaafkan, lalu 

saling membina kasih sayang dan kedamaian. Firman Allah swt.: 

ُ يَُحبُّ اْلُمْحَسنَينَ    ....  َواْلعَافَيَن َعَن النهاَس َوَّللاه  

Terjemahnya:  

….”dan orang-orang yang saling memaafkan kesalahan sesama 

manusia, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat 

kebajikan. (QS. Ali Imran: 134) 

Agama kita sungguh memerintahkan kita memelihara 

silaturahmi, persaudaraan dan peduli serta kasih sayang sesama 

manusia. 

Rasulullah Muhammad saw. bersabda: 

َمُن أََحدُكُْم َحتهى يَُحبه ْلََخْيَه َما يَُحبُّ َلنَْفَسَه ) متفق عليه ( َلَ يُؤْ   
Artinya:  

tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia mencintai  

saudaranya sebagaimana dia mencintai  dirinya. 
 

 هللا أكبر وهلل الحمد -هللا أكبر  -هللا أكبر 

Ummat Islam Rahimakumullah 

Bahkan pada hari yang mulia ini bagi keluarga kita yang 

telah meninggal, terutama orang tua, kita doakan dengan penuh 

harap kepada Allah swt. semoga diampuni oleh Allah segala 

kesalahan mereka dan diberi kebahagiaan dalam alam kuburnya. 

 اللُهمه اْغَفْر لَُهْم َواْرَحْمُهْم  َواْجعََل الَجنهةَ َمْسَواهُمْ  

Artinya:  

Ya Allah ampunilah mereka (para orang tua kami, para keluarga 

kami para sahabat kami, para guru kami, yang telah mendahului 

kami) dan beri rahmatlah mereka dan jadikan surga tempat mereka. 

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 
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Ummat Islam Rahimakumullah  

Alhamdulillah, sebulan penuh menyempurnakan beribadah puasa 

Ramadhan, dan berbagai ibadah lainnya,    تَعَالَى هللِ   ikhlas , َخاِلًصا 

karena Allah semata. Tujuan dari pada semua ibadah kita itu, tiada 

lain kecuali mencapai derajat manusia bertaqwa. sebagaimana yang 

ditegaskan Allah swt. “agar kamu bertaqwa” (Albaqarah: 183). 

Derajat manusia “bertaqwa” inilah yang menjadi kriteria 

utama atau pokok ukuran bahwa kita adalah manusia yang mulia. 

Firman Allah swt.:  

 اَنه أَْكَرَمكُْم َعْندَ هللاَ أَتْقَاكُمْ 

terjemahnya: 

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah 

ialah yang paling bertaqwa diantara kamu”. (QS. Alhujurat: 13). 

Sabda Rasulullah saw:       

 َعْن َعبَْي هَُرْيَرة َرَضيَ هللاُ َعْنهُ قَاَل : 

 متفق عليه(قَْيَل : يَا َرسُْوُل هللاَ َمْن أَْكَرُم النهاَس ؟ قَاَل : أَتْقَاهُْم ) 

Artinya: 

 “Diriwayatkan dari Abi Hurairah, bahwa beberapa sahabat bertanya 

kepada Rasulullah: Hai Rasul Allah, siapakah manusia yang paling 

mulia itu? Jawab Rasulullah: ialah yang paling bertaqwa dari 

mereka.” 

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 

Ummat Islam Rahimakumllah. 

 Karena keberhasilan mencapai kemuliaan derajat taqwa  

itulah maka disebutlah juga hari raya ini hari kemenangan. Sungguh 

kemenangan yang haqiqi. Kemenangan yang harus kita pertahankan 

terus, pelihara dalam kehidupan kita seterusnya.  

Bagaimana mempertahankan  kemenangan ini?. Jawabannya  

adalah dengan kita amalkan terus,  dengan taat dan totalitas, 

keseluruhan (kaffah) ajaran agama kita yang suci ini. Mengamalkan 

senantiasa ajaran Islam dalam aqidah yang kuat, tegas,  ibadah yang 
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taat, serta  akhlak mulia yang mantap. Ajaran Islam meliputi aqidah, 

ibadah, dan akhlak mulia dalam bermasyarakat. Lalu, sekaligus jihad 

(bersungguh-sungguh) pada amalan keduniaan dalam semua 

aspeknya, seperti kesuksesan  pada  perekonomian, kesuksesan pada 

penkajian ilmu pengetahuan, ketaatan pada penegakan  hukum dan 

keadilan dalam masyarakat, memperhatikan jaminan bagi para fakir 

miskin, serta segala aspek kehidupan lainnya, seperti politik supaya 

pembinaan dan pembangunan NKRI tercinta terarah betul.   Sekarang 

ini lagi ribut tentang perda bernuansa syariat. Alhamdulillah 

dinyatakan oleh pemerintah pusat, tidak akan dicabut perda yang 

bernuansa syariat. Meskipun tentu pada awalnya ada pihak-pihak 

yang menghendaki pencabutan perda bernuansa syariat. Hidup 

dibawah naungan Syariat adalah harga mati bagi setiap Muslim. 

Begitu pula, Pancasila dan NKRI adalah harga mati bagi kita bangsa 

Indonesia. 

Tak ada jalan keselamatan, kemenangan kecuali mengikuti 

totalitas atau keseluruhan secara patuh  ajaran Islam. Kalau tidak, 

karenanyalah akan terjadi kekacauan dan kerusakan besar dan 

ketertinggalan kita diatas dunia ini. Akan terjadilah berbagai krisis, 

ada rumah tangga yang berantakan, ada pejabat yang terlibat 

narkoba, terlibat korupsi, mudah terjadi segala bentuk konflik sosial, 

dan bencana atau kerusakan lainnya dalam negeri. 

Firman Allah swt. : 

 ْرَض َوفََسادٌ َكبَيرٌ اََله تَْفعَلُوهُ تَكُْن فَتْنَةٌ فَْي اْْلَ 

Terjemahnya: 

“Jika kalian tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah 

itu, niscaya akan terjadi kekacauan dimuka bumi dan kerusakan yang 

besar”. (Q.S.Al-Anfal:73) 

Firman Allah swt. lainnya: 

 بَالهَذْي  أُْوَحَي  إَلَْيك َ إَنهك َ َعلَى َصَراٍط  ُمْستََقيمٍ فَا ْستَْمَسْك  

Terjemahnya : 

“maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah 

diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada diatas jalan 

jalan yang lurus”. (QS. Azzukhruf: 43). 
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Dan Firman Allah swt. : 

َ  اْلُمبَينَ  َ  إَنهَك  َعلَى  اْلَحق   فَتََوكهْل  َعلَى َّللاه

Terjemahnya: 

“Sebab itu bertawakkallah kepada Allah, Sesungguhnya kamu 

berada diatas kebenaran yang nyata”.(Q.S.Annaml:79). 

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 

Saudara-saudara Ummat Islam, Rahimakumullah. 

 Setelah bulan Ramadhan ini, segala tantangan dan godaan 

akan menghadang dihadapan kita. Tantangan, godaan dan 

propaganda segala macam yang bertentangan dengan agama yang 

suci dan kuat ini. Kewaspadaan masing masing kita sangat 

diperlukan. Dalam era tehnologi informasi dan era  globalisasi 

sekarang ini, kita makin harus tegas bahwa  kita adalah ummat 

muslim, yang  mulia karena risalah Islam, hidup untuk risalah Islam, 

dan matipun wajib dan semoga dalam risalah Islam.  

Firman Allah swt. : 

َمَن  إَنهنَي  َوقَاَل  َصاَلًحا  َوَعَمَل   َ َّللاه إَلَى  دََعا  ْن  َممه قَْوَلً  أَْحَسُن  َوَمْن 

 اْلُمْسَلَمينَ 

Terjemahnya: 

“Dan, siapakah yang lebih  baik perkataanya (missinya) daripada 

orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal shalih dan 

berkata, ‘Sesungguhnya aku ummat Muslimin” (QS. Fushshilat: 33) 

Mari kita semua menjadi ummat yang dikehendaki Allah 

swt., yaitu ummat yang terbaik, sebagaimana firman-Nya: 

ٍة أُۡخَرَجۡت َللنهاَس تَۡأمُ  ُروَن بَٱۡلَمۡعُروَف َوتَۡنَهۡوَن َعَن ٱۡلُمنَكَر كُنتُۡم َخۡيَر أُمه

 َۗ   ١١٠   …َوتُۡؤَمنُوَن بَٱّلِله

Terjemahnya: 

Kamu ummat Islam adalah ummat yang terbaik yang dilahirkan 

dikalangan manusia, memerintahkan kebaikan dan mencegah 

kejelekan, serta beriman kepada Allah. (QS. Ali Imran :110). 
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Dan juga Firman Allah swt.:  

ۡؤَمنَيَن   ١٣٩َوََل تََهنُواْ َوََل تَۡحَزنُواْ َوأَنتُُم ٱْۡلَۡعلَۡوَن إَْن كُْنتُْم مُّ

Terjemahnya : 

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih 

hati,  kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika 

kamu benar- benar orang yang beriman (Q.S Ali Imran: 139) 

 َله َوأَْنتُْم ُمْسَلُمونَ ...  َوَلَ تَُموتُنه إَ 

“……dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kamu dalam  

beragama Islam.” (Q. S. Ali-Imran: 102)  

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 

Saudara-saudara Ummat Islam, Rahimakumullah. 

Memelihara kemenangan pada Idul Fitri ini, lalu kita semua 

berubah berkemajuan, lebih baik dari segala  kekurangan masa lalu, 

adalah dengan menjadikan Al-Qur’an sebagai pola piker dan 

pola tingkah laku kita. Mengamalkan Islam kaffah, totalitas, 

aqidah yang kuat, ibadah yang taat, akhlak mulia, kesalehan dan 

kepekaan  sosial yang terpelihara, dan sehat, tidak ada yang loyo-

loyo, baik kita para orang tua, maupun para anak muda, dan para 

anak remaja kita. Ummat  yang sejahtera, kaya raya. 

Mari kita mengikuti  firman Allah swt., surah Almukminun 

ayat 1 s/d 8, yang menegaskan: 
 

َشعُوَن   ١قَۡد أَۡفلََح ٱۡلُمۡؤَمنُوَن    َوٱلهَذيَن هُۡم    ٢ٱلهَذيَن هُۡم فَي َصََلتََهۡم َخ 

ُمۡعَرُضوَن   ٱللهۡغَو  َعلُوَن   ٣َعَن  فَ  ةَ  َكو  َللزه هُۡم  هُۡم    ٤َوٱلهَذيَن  َوٱلهَذيَن 

َفظُوَن   نُُهۡم فَإَنهُهۡم َغۡيُر   ٥َلفُُروَجَهۡم َح  َجَهۡم أَۡو َما َملََكۡت أَۡيَم  ٰٓ أَۡزَو  إََله َعلَى 

ٱۡلعَادُوَن   ٦َملُوَميَن   هُُم  ئََك 
ٰٓ فَأُْولَ  َلَك  ذَ  َوَرآَٰء  ٱۡبتَغَى   هُۡم   ٧فََمَن  َوٱلهَذيَن 

تََهۡم َوَعۡهَدَهۡم َر   نَ    ٨عُوَن َْلََم 

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman 

2. (yaitu) orang-orang yang khusyu´ dalam sembahyangnya 
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3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan 

perkataan) yang tiada berguna 

4. dan orang-orang yang menunaikan zakat 

5. dan orang-orang yang menjaga kemaluannya 

6. kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka 

miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela 

7. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-

orang yang melampaui batas 

8. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang 

dipikulnya) dan janjinya 
 

Petunjuk firman Allah tersebut di atas menegaskan bahwa 

ummat Islam yang kekal menang itu adalah: 

1. Yang mengerjakan sholat dan khusuk betul dalam sholatnya.. 

2. Yang menghindarkan diri dari perbuatan dan pembicaraan yang 

sia-sia.  Digunakan seluruh waktunya untuk hal-hal yang sangat 

bermanfaat. 

3. Yang membayar zakat, oleh karena itu setiap ummat Islam 

supaya berusaha mampu dalam bidang ekonomi. 

4. Yang menjaga betul akhlak kehormatan, menjauhi perbuatan 

zina. 

5. Yang menjaga betul amanah dan tanggung jawab yang ada 

padanya. 
 

Dengan Idul Fitri ini semoga kita semua meningkat masuk pada  

posisi hamba Allah swt. yang bertaqwa, dengan derajat  dan gelar 

tertinggi, sebagai عباد الّرحمن. Hamba Allah Swt yang jiwanya akan 

menjadi jiwa yang tenang, jiwa yang muthmainnah, qalbun salim 

(jiwa yang damai). Mari kita masing - masing memelihara perubahan 

ini, dan terus melaksanakan perubahan untuk kemajuan, untuk 

kebahagiaan dunia & akhirat kita. Semoga semua kita, bila tiba ajal 

kita, masing-masing kita masuk pada kategori الختيمة  happy ,حسن 

ending (akhir yang baik). 

َ  هللاُ أَْكبَرُ  - هللاَ أَْكبَُر   -هللا ُأَْكبَُر   اْلَحْمدُ َوّلَِل 
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Ummat Islam Rahimakumullah. 

Melalui khutbah Idul Fitri yang mulia ini, mari kita  ingatkan 

juga kepada seluruh kita ummat Islam agar senantiasa menjaga 

persatuan dan persaudaraan Islam. Adalah mutlak jangan ada silang 

sengketa hanya karena ada perbedaan organisasi, asal, suku,  partai 

politik. Jangan ada silang sengketa hanya karena ada perbedaan 

metode hisab dan rukyah, atau karena ada pilkada, dsb. Senantiasa 

menjaga persatuan dan persaudaraan Islam itu adalah wajib 

hukumnya, dan sebaliknya termasuk dosa besar bila memecahkan 

persatuan dan persaudaraan Islam itu. 

Rasulullah saw. menegaskan: 

 )متفق عليه( الُمْسَلُم َمْن َسَلَم اْلُمْسَلُمْوَن َمْن َلَسانََه َويََدَه  

Artinya :  

Seorang muslim adalah yang selamat muslim lainnya dari ucapannya 

dan tangannya. 

َ اْلَحْمدُ  هللاُ أَْكبَرُ  -هللاَ أَْكبَُر  -هللا ُأَْكبَُر   َوّلَِل 

Akhirnya pada  khutbah ini kita serukan untuk semua kita 

supaya menjaga kerukunan dan kedamaian bermasyarakat, menjaga 

lingkungan kita supaya bersih betul, jadikan masyarakat kita sangat 

tertib, aman  dan damai. Mari kita jadikan negara kita Indonesia 

tercinta  menjadi  غقور ورب   طيبة   ,negeri yang bersih, indah ,بلدة 

masyarakatnya penuh kasih sayang, sipakatau, sipakalebbi, damai, 

aman, tertib, maju perekonomian dan pembangunannya, sejahtera, 

dalam Ridha Allah swt.: 

َجْيمَ أَ   عُْوذُ بَاهللَ َمْن الشهْيَطاَن الره

َجْيمَ  ْحَماَن الره  بَْسْم هللاَ الره

 يَاأَيَُّها الهَذْيَن آَمنُْوا اْرَكعُْوا َواْسُجدُْوا َواْعبُدُْوا َربهكُْم َواْفعَلُْوا الَخْيَر لَعَلهكُْم تُْفَلُحْونَ 

اَحَمْيَن. َ اْغَفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الره  َوقَْل َرب 
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KHUTBAH KEDUA 

 (  x 7هللاُ أَْكبَُر )   

َ َكثَْيًرا َوسُْبَحاَن هللاَ بُْكَرةً َوأََصْيَلً َلَ اَلَهَ اََله هللاُ َوهللاُ  هللاُ أَْكبَُر َكبَْيًرا وَ   اْلَحْمدُ ّلَِله

 أَْكبَر.

َجَزْيَل  َلْلُمتهَقْيَن  َوَضاَعَف  َوالسُُّرْوَر.  ْفَراحَ  بَاْْلَ  اْلَْعيَادَ  َجعََل  َذْي 
اله  َ ّلَِله الَحْمدُ 

 سُْبَحانَهُ َوتَعَالَى فَُهَو أََحقٌّ َمْحُمْودٌ َوأََجلٌّ َمْشكُْوٌر.اْْلُُجْوَر. أَْحَمدُهُ 

دُْوَر،  وَ   لَنَا بََها الصُّ يَْشَرُح هللاُ  ََل ََشَرْيَكلَهُ َشَحادَةً  اََله هللاُ َوْحدَهُ  اَلَهَ  أَْشَحدُ أَْن َلَ 

دًا َعْبدُهُ َوَرسُ  ْولُهُ الهَذْي أَقَاَم َمنَاَر اْإَلْسَلََم بَْعدَ الدُّثُْوَر.  َوأَْشَهدُ أَنه َسي َدَنَا َونَبَيهنَا ُمَحمه

دَائََمْيَن  َوَسََلًما  َوَصْحبََه َصَلَةً  أََلَه  َوَعلَى  دً  ُمَحمه َسي ََدنَا  َعلَى  َوَسل َْم  أَللهُهمه َصل َ 

 ُمتََلََزَمْيَن اَلَى يَْوَم اْلبَْعَث َوالنُّشُْوَر.

ا بَْعدُ   أمه

النهاُس إتهقُوا هللا تَعَالَى َواْعلَُمْوا أَنه يَْوَمكُْم َهذَا يَْوٌم َعَظْيٌم. فَاْكثَُرْوا َمْن    فيا ايَُّها 

َ الَكَرْيَم. َوقَاَل تَعَالَى فَْي َكتَابََه اْلَكَرْيَم اَنه هللاَ َوَمَلَئََكتَهُ يَُصلُّْوَن  الصهَلَةَ َعلَى النهبَي 

ال َذْيَن آَمنُْوا َصلُّْوا َعلَْيَه َوَسل َُمْوا تَْسَلْيَما. أَللهُهمه َصل َ َوَسل َْم َعلَى  َعلَى النهبَي ياَ أَيَُّها  

اْلُمْرَسَلْيَن َوَعلَى اََلَه َوأَْصَحابََه َوالتهابََعْيَن َوتاَبَعَ التهبََعْيَن َوَمْن   د َسي َدُ  ُمَحمه َسي ََدناَ 

اَحَمْيَن.تَبَعَُهْم بَإَْحَساٍن اَلَى يَْوَم ال ْيَن. َواْرحَمْناَ َمعَُهْم بََرْحَمتََك يَا أَْرَحَم الره  د َ

أَللهُهمه اْغَفْر َلْلُمْسَلَمْيَن َواْلُمْسَلَماَت َوالُمْؤَمنَْيَن َواْلُمْؤَمنَاَت أَْلَْحياََء َمْنُهْم َواْْلَْمَواَت  

أَللهُهمه  الدهَعَوات.  ُمَجْيُب  قََرْيٌب  َسَمْيٌع  َمْن  اَنهَك  َواْخذُْل  ْيَن،  الد َ نََصَر  َمْن  اْنُصْر   

 َخذََل الُمْسَلَمْيَن، 

ْيَن، َوأَْهَلَك اْلَكفََرةَ َوالُمْشَرَكْيَن. َوأَْعَل َكَلَمتََك اَلَى يَْوَم    ْر أَْعدَائََك أَْعدَاَء الد َ َودََم 

ْيَن. َربهنَا اْغَفْرلَناَ َوََلْخَوانَناَ  ال َذْيَن َسبَقُوْ  ناَ بَا ََلْيَماَن  َوَلَ تَْجعَْل  فَْي قَلُْوبَنَا   الد َ

 َغَلًّ  َللهَذْيَن  آَمنُْوا َربهنَا  إنهَك  َرُؤوٌف  َرَحْيٌم. 

 َربَناَ آتَناَ فَْي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفَْي اْلَخَرةَ َحَسنَةً َوقَناَ َعذَاَب النهاَر. 

دَْل َواْلْحَساَن َواَْيتَاَء َذي اْلقُْربَى َويَْنَهى َعَن اْلفَْحًشاَء َعبَادَ هللا، إَنه هللاَ يَْعُمُر بَاْلعَ 

َواْلُمْنَكَر َواْلبَْغيَ يََعظُكُْم لَعَلهكُْم تَذَكهُرْوَن, فَاذْكُُرْوا َّللَاَ العََظْيَم يَذْكُُركُْم َواْشكُُرْوهُ 

 كُْم َولََذْكُر هللاَ أَْكبَُر.دْكُْم َواْسئَلُْوهُ َمْن فَْضَلَه يُْؤتَ زَ َعلَى نَعََمَه يَ 

      َوالسهَلَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ هللاَ َوبََرَكاتُهُ 
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Oleh: Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, MA. 

 

 السهَلَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ هللاَ َوبََرَكاتُهُ 

 ( x 9هللاُ أَْكبَُر ) 

  َ ّلَِله َواْلَحْمدُ  َكبَْيًرا  أْكبَُر  إََلههللاُ  هللاُ  ََلإَلَهَ  َوأََصْيَل  بُْكَرةً  َوسُْبَحاَن هللاَ  َكثَْيًرا 

َوْحدَهُ َصدََق َوْعدَهُ َونََصَر َعْبدَهُ َوأََعزه ُجْندَهُ َوَهَزَم اْْلَْحَزاَب َوْحدَهُ َلَإَلَهَ  

َ الَحْمدُ   إََلههللاُ َو هللاُ أْكبَُر هللاُ أْكبَُر َوّلَِله

َ حَ  ّلَِله قَدْ َجعََل  أَْلَحْمدُ  أَنه  َعلَى  َوتَعَالَى  سُْبَحانَـهُ  نَْحَمدُهُ  َكَماأََمَر.  َكثَْيًرا  ْمدًا 

الَخَلْيَل اَْبَراَهـْيم اََماًماَلنهاَس َوَلَسائََر اْلبََشَر. أَْشَهدُ أَنه ََل اَلهَ اََله هللاُ َوْحدَهُ َلَ  

سَ  أَنه  اْلَجبهار.َوأَْشَهدُ  الَمَلُك  لَهُ  النهبَيُّ  َشَرْيَك  َوَرسُْولُهُ  َعْبدُهُ  دًا  مُحمه ي ََدنَا 

د َوَعلَى أََلَه َوأَْصَحابََه اْلَْخيَاُر.  –اْلُمْختَاُر    أَللهُهمه َصل َ َوَسل َْم َعلَى َسي ََدنَا ُمَحمه

أَيَُّها النهاُس. إَتهَق هللاَ تَعَالَى َواْعلَُمْوا أَنه يَْوَمكُْم   ابَْعدُ. فَيَا  َهذَا يَْوَم فَْضٍل  أَمه

فَْيَه   َربهكُْم  فَسب َُحْوا  َواظهر.  قَدَْرهُ  تَعَالَى  هللاُ  َرفََع  َجَلْيٍل  َشَرْيٍف  َوَعْيٍد 

 َوَعَظُمْوهُ َوتُْوبُْوا إَلَْيَه َواْستَْغفَرهُ. 

Ummat Islam Rahimakumullah 

Sejak  hari wukuf, di Arafah Makkah, hingga pagi hari ini, 

sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah nanti, atau 

yang dinamakan hari-hari Tasyriq, selama 5 hari berturut-turut, kita 
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berada dalam suasana Idul Adha. Kita ummat Islam dengan penuh 

penghayatan mengumandangkan takbir هللا أكبر         yang  berarti  Allah 

Maha Besar,  tahlil    َل اله اَل  هللا   tiada  tuhan   selain   Allah,   tahmid 

 .hanya  bagi Allah segala puja dan puji الحمد    وهلل   

Ada dua hakikat besar Hari Raya ini, yaitu Ibadah Haji dan 

ber- Qurban (bhs Arabnya: Udhiyah, juga Nahr).  Karenanya 

dinamakanlah Hari Raya Haji, juga Idul Adha, Idul Qurban . 

َ اْلَحْمدُ  -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر   -هللاُ أَْكبَُر   َوّلَِله

Saudara-saudara Ummat Islam yang berbahagi 

Ibadah Haji di tanah suci Makkah Al Mukarramah sedang 

dilaksanakan oleh jutaan ummat Islam yang datang dari seluruh 

penjuru dunia. Mereka menjawab Panggilan Allah swt, dan 

menyerukan: 

 لَبَْيَك أَللهُهمه لَبَْيَك, لَبَْيَك ََل َشَرْيَك لََك لَبهْيَك, 

 َوالن َْعَمةَ لََك َوالُمْلَك ََل َشَرْيَك لَكَ  اَنه اْلَحْمدَ 

Aku sambut panggilanmu Ya Allah. Aku sambut 

panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku sambut panggilanmu. 

Sesungguhnya segala pujian, kenikmatan dan kekuasaan hanya   

padaMu ya Allah. Tiada serikat bagiMu . 

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan 

mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, tidak berbuat fasik dan 

tidak bertengkar dan berbantah-bantahan di dalam masa  haji. dan 

apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah 

mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal 

adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang 

berakal.” (Q.S. Al Baqarah: 197)  . 

Ibadah Haji adalah model minatur kehidupan. Nilai-nilai 

yang ada dalam pelaksanaan ibadah haji, yaitu  :  keikhlasan, niat yang 

murni  ,  kebersamaan ,  ketertiban  ,  kesuksesan ekonomi, sejahtera , 
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kesehatan jasmani dan rohani ,  istiqamah,  teguh pendirian, dalam 

memelihara haji Mabrur . 

Selayaknya kita semua umat Islam mempraktekkan di dalam 

kehidupan sehari-hari kita dimana pun kita berada dan kapan pun 

dalam kehipun kita yang singkat ini. Ayat ini memberikan petunjuk 

kepada kita akan suatu akhlak dengan standar sangat mulia. 

Janganlah kita terlibat berbuat rafats (berbicara kotor, porno), jangan 

fasik dan jangan mudah bertengkar/ berbantah-bantahan. Dan dalam 

setiap kehidupan kita marilah kita berbekal ketaqwaan, suatu bekal 

yang akan menjadi modal kita kelak ketika kita bertemu dengan 

Allah swt. 

Jadi jelas, antara lain hakikat ibadah haji, adalah persatuan, 

harmoni, toleransi, kasih-sayang.  Allah swt menegaskan :  

“Berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu semua 

berpecah belah.” (QS. Aliimran: 103) . 

Rasulullah saw. menegaskan : 

 َل يُْؤَمُن أََحدُكُْم َحتهى يَُحبه َْلََخْيَه َما يَُحبُّ َلنَْفَسَه )متفق عليه(   

Artinya: 

tidak sempurna iman seseorang dari kamu sehingga dia mencintai 

untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya  . 

Hadis Rasulullah saw juga menegaskan : 

 الُمْسَلُم َمْن َسَلَم اْلُمْسَلُمْوَن َمْن َلَسانََه َويََدَه)متفق عليه(  

Artinya: 

Seorang Muslim itu adalah yang selamat Muslim lainnya dari 

mulutnya (bicaranya) dan kedua tangannya. (Muttafaqun alaihi)    

 Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab 

itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 

dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.                  

(QS. Alhujarat: 10)  . 
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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, 

sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang 

lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari 

yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat 

pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh 

Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. 

(QS. At Taubah: 71)  . 

َ اْلَحْمدُ   -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر   -هللاُ أَْكبَُر   َوّلَِله

 Sesudah sholat ‘Ied ini kita diperintahkan oleh Allah 

melaksanakan syari’at Qurban, yakni dengan menyembelih hewan, 

seperti lembu atau kambing. Firman Allah swt  : 

“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang 

sangat banyak. Maka dirikanlah sholat karena Tuhan-Mu dan 

berqurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu 

dialah yang akan terputus, binasa.” (QS. Al Kautsar:1-3)  . 

Berqurban adalah  dikenal sejak Nabi Adam as, ada yang 

diterima qurbannya, dan ada yang ditolak. Lalu berpuncak kepada 

kerelaan Nabi Ibrahim as, beliau di uji oleh Allah swt supaya 

berqurban dengan menyembelih anaknya Ismail as yang sedang 

menanjak usia remaja, untuk memenuhi perintah Allah swt . 

Nabi Ibrahim diuji, apakah cinta dan sayangnya terhadap 

anaknya melebihi cinta dan imannya kepada Allah swt yang 

disembahnya. Kenyataannya, Nabi Ibrahim as rela berpisah dengan 

anak kandungnya sendiri, asal saja perintah Allah swt dapat 

dijunjung dan ditaati . 

Perintah itu lalu disampaikan kepada puteranya, dan 

menanyakan pendapatnya, dia tidak paksa saja putranya. Dijelaskan 

dalam Al-Qur’an  : 

“Ketika Ismail telah beranjak usia remaja, bertanya Ibrahim 

kepadanya: Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam 

tidurku, aku diperintahkan menyembelih engkau, pikirkanlah 

bagaimana pendapatmu?” (QS. Ashshaffat: 102)   
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Putranya, Ismail dengan tanpa ragu menjawab  : 

“Wahai ayah yang kucintai! Laksanakanlah apa-apa yang 

diperintahkan Allah kepada ayah, ayah akan mendapati aku insya 

Allah dalam ketabahan dan kesabaran”. (QS Ashshaffat: 102)  . 

Nabi Ibrahim as pun segera melaksanakan perintah yang 

menyedihkan, mengerikan dan luar biasa ini dengan tulus ikhlas. 

Nabi Ismail dengan terbaring, siap sedia menyerahkan dirinya untuk 

disembelih sebagai bakti Qurban kepada Allah. Dengan pisau 

terhunus lagi tajam, Nabi Ibrahim as berlutut sambil meletakkan 

pisau ke leher anaknya Ismail as, dengan mengucapkan Bismillahi 

Allahu Akbar, lalu pisau itupun digesekkan ke leher Nabi Ismail as. 

Tetapi Allah swt Maha Adil dan Mahakuasa, ketaatan dan keteguhan 

iman yang suci murni kedua ayah dan anak ini telah terbukti. Ismail 

tidak tersembelih. Allah swt dengan kuasanya telah  menggantinya 

seekor kambing besar, itulah yang tersembelih . 

َ اْلَحْمدُ  -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر   -هللاُ أَْكبَُر   َوّلَِله

Saudara-saudara Ummat Islam yang berbahagia  . 

Penyembelihan Qurban menjadi syari’at Islam yang abadi 

sampai akhir zaman. Balasannya  disisi Allah Swt sungguh tak 

terhitung. Rasulullah saw bersabda  :  

 اْلُْضَحيَُت َلَصاَحبََها بَكُل َ َشْعَرةٍ َحَسنَةٌ 

“Qurban itu, untuk yang membuatnya dibalas Allah dengan pahala 

setiap helai bulunya satu kebaikan”. (HR. Ibnu Majah) . 

Hadis di atas, memberikan gambaran betapa besar pahala 

amal Qurban. Tetapi semua kita supaya sangat berhati-hati. Firman 

Allah menegaskan : 

“Bukan dagingnya, dan bukan darahnya hewan qurban itu yang 

sampai kepada Allah, tetapi ketaqwaan dan kesucian niatmu, itulah 

yang sampai kepada Allah.” (QS Al Hajj: 37)  . 
 

َ اْلَحْمدُ  -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر   -هللاُ أَْكبَُر   َوّلَِله
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Ummat Islam Rahimakumullah   

Hakikat tertinggi kehidupan kita, prinsip kita sebagai ummat 

Islam adalah menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah swt. 

Salahsatu ibadah yang paling baik untuk mendekatkan diri kita 

kepada Allah swt. adalah ibadah Qurban yang kita laksanakan pada 

hari-hari TASYRIQ ini. “Qurban” dalam bahasa Arab memiliki asal 

kata: QARRABA-YUQARRIBU yang artinya “mendekatkan”. 

Hakikatnya kita mendekatkan diri kepada  Allah swt. Mendekatkan 

diri kepada Allah tentu dengan bersih diri lahir bathin, dan 

berkepribadian yang teguh, sebagaimana   Firman Allah swt.    

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, qurban-ku, hidupku 

dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu 

bagiNya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku 

adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)" 

(QS. Alan’aam: 162-163)  . 

Firman Allah swt    

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan dirinya,  

dan dia ingat Tuhan-Nya, dan dia mendirikan sholat. (QS. Al a’la: 

14 -15)   
 

Kerelaan berqurban yang telah dicontohkan oleh Nabi 

Ibrahim karena Allah semata tadi hendaklah kita terapkan pada 

semua aspek kehidupan kita. Hendaklah kita berani mengorbankan 

kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, kepentingan suku, 

golongan dan organisasi untuk kepentingan agama, masyarakat 

umum, bangsa dan negara . 

Rasulullah Muhammad  Saw dan para sahabatnya telah 

memperlihatkan jelas semangat berqurban ini . 

Abubakar  Assiddiq, khalifah pertama, sahabat yang 

mendamping Rasulullah saw. dalam perjalanan berhijrah, 

menyerahkan seluruh hartanya demi perjuangan dakwah Islam yang 

dilaksanakan oleh Rasulullah saw.. 

Di era kita sekarang ini, kerelaan berqurban untuk 

kepentingan dakwah agama yang mulia ini, serta kepentingan 

masyarakat luas, kejayaan bangsa dan negara kita sangat diperlukan. 
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َ اْلَحْمدُ  -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر   -هللاُ أَْكبَُر   َوّلَِله

Saudara-saudara kaum  Muslimin yang berbahagia . 

Kesimpulannya, minimal ada tujuh hakikat Hari Raya  Idul 

Adha ini. Tujuh  hakikat itu adalah : 

1. Tentu saja paling awal adalah  Iman/aqidah yang kuat dan suci, 

ibadah yang taat serta akhlak mulia. Dilambangkan kesucian 

Haji Mabrur yang harus dijaga sampai akhir hayat kita . 

2. Tumbuhkan rasa persaudaraan dan persatuan Ummat Islam dan 

bangsa yang penuh kasih sayang 

3. Tumbuhkan kesadaran untuk ikhlas menolong sesama, terutama 

kepada saudara kita yang posisi lemah, miskin . 

4. Tiap keluarga Umm at Islam supaya juga kuat dalam 

kemampuan ekonomi. Harta yang halal, berberkah .   . 

5. Tiap Ummat Islam supaya juga sehat kuat pisik, jangan ada yang 

loyo-loyo. Supaya sehat kuat, harus makan yang cukup, halalan 

thayyiban, bergizi. Dimulai jiwa yang bersih. An-nafsul-

muthmainnah . 

6. Tiap anggota keluarga ummat Islam supaya ber karakter mulia, 

dan berpendidikan yang mantap. Jangan ada yang terlibat  

Narkoba, Begal  dan perbuatan laknat lainnya . 

7. Keteladanan akhlak mulia para pemimpin. Satu kata dengan 

perbuatan, dan tingkah laku . 
 

Semoga Idul Adha tahun ini membekas betul pada diri kita 

semuanya .  Makin taat keislaman kita . Begitu pula makin maju 

perekonomian dan kesejahteraan semua lapisan ummat dan Bangsa, 

diera kemerdekaan yang sementara ini kita peringati.  Insya Allah 

kita semuanya bahagia dalam Ridho Allah  swt. . 

َجْيْم أَعُْوذُ بَاهللَ َمَن الشهيْ  َحْيمَ  ,َطاَن الره ْحَمَن الره  بَْسَم هللاَ الره

يَاأيَُّها الهذين آَمنُْوا اْرَكعُْوا َواْسُجدُْوا َواْعبُدُْوا َربهكُْم َواْفعَلُْوا اْلَخْيَر لَعَلهكُْم  

 تُْفَلُحْوَن         
اَحَمْيَن. َ اْغَفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْيُر الره  َوقُْل َرب 
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KHUTBAH II 

 (7x) هللاُ أْكبَرُ 

َ َكثَْيًرا َوسُْبَحاَن هللاَ بُْكَرةً َوأََصْيَل ََلإَلَهَ إََلههللاُ َوهللاُ   هللاُ أْكبَُر َكبَْيًرا َواْلَحْمدُ ّلَِله

 أْكبَُر. 

َ الهَذْي َجعََل اْلْعيَادَ بَاْْلَْفَراَح والسُُّرْوَر. َوَضاَعَف  َلْلُمتهَقيَن َجَزْيَل  أَْلَحْمدُ ّلَِله

َوأَْشَحدُ   َوأََجله َمْشكُْوٍر.  أََحقه َمْحُمْوٍد  َوتَعَالَى فَُهَو  سُْبَحانَهُ  اْْلُُجْوَر.أَْحَمدُهُ 

دُْوَر، َوأَْشَهدُ   أَْن َلَ اَلَهَ اََله هللاُ َوْحدَهُ َلَ َشَرْيَكلَهُ َشَحادَةً يَْشَرُح هللاُ لَنَا بََها الصه

ْسََلَم بَْعدَ الدُّثُوَر.  أَنه َسي َ  دً َعْبدُهُ َوَرَسُولُهُ الهَذْي أَقَاَم َمنَاَر اإْلَ دَنَا َونَبَيهنَا ُمَحمه

ٍد َوَعلَى آَلَه َوَصْحبََه َصََلةً َوَسََلًما دَائََمْيَن   اللهُهمه َصَل  َوَسل َْم َعلَى َسي ََدنَا ُمَحمه

 َوالنُّشُْوَر. ُمتَََلَزَمْيَن اَلَى يَْوَم البَْعَث 

ا بَْعدُ. فَيَا أَيَُّها النهاُس اتهَق هللاَ تَعَالَى َواْعلَُمْوا أَنه يَْوَمكُْم َهذَا يَْوٌم َعَظْيٌم.   أَمه

َعلَى النهبَيَ  اْلَكَريَم. َوقَاَل تَعَالَى فَي َكتَابََه اْلَكَرْيَم اَنه   فَاَْكثَُرْوا َمَن الصهَلَةَ 

َوَمَلَئََكتَ  َوَسل َُمْوا  هللاَ  َعلَْيَه  آَمنُْوا َصلُّْوا  الهَذْيَن  يَاأَيَُّها   َ النهبَي  َعلَى  يَُصلُّْوَن  هُ 

اََلَه   َوَعلَى  الُمْرَسَلْيَن  َسي ََد  ٍد  ُمَحمه َسي ََدنَا  َعلَى  َوَسل َْم  َصل َ  اللهُهمه  تَْسَلْيَما. 

التهبََعْين َوَ  َوتاَبَعَ  َوالتهابََعْيَن  ْيَن.  َوأَْصَحابََه  الد َ يَْوَم  اَلَى  بَإَْحَساٍن  تَبَعَُهْم  َمْن 

اَحَمْيَن.   َواْرَحْمنَا َمعَُهْم بََرْحَمتََك يَا أَْرَحَم الره

َمْنُهْم   أَْْلَْحيَاَء  َواْلُمْؤَمنَاَت  َواْلُمْؤَمنَْيَن  َواْلُمْسَلَماَت  َلْلُمْسَلَمْيَن  اْغَفْر  أَللهُهمه 

ْيَن،  َوأَْْلَْمَواَت اَنهَك َسمَ  ْيٌع قََرْيٌب ُمَجْيُب الدهَعَواَت. أَللهُهمه اْنُصْر َمْن نََصَر الد َ

 َواْخذُْل َمْن َخذََل اْلُمْسَلَمْيَن، 

َواْلُمْشَرَكْين. َواْعَل َكَلَمتََك إَلَى   ين، َواْهَلَك اْلَكفََرةَ  ْرأَْعدَائََك أَْعدَاَء الد َ َودََم 

 يَْوَم الَد ْيَن.

ْخَوانَنَا  الهَذْيَن  َسبَقُْونَا بَاإَلْيَماَن  َوَلَ تَْجعَْل  فَي قُلُْوبَنَا  َغَلًّ   َربهنَا اْغفَ  ْرلَنَا َوإَلَ

 َللهَذيَن  آَمنُْوا َربهنَا  إَنهَك  َرُؤُف  َرَحْيم. 

 َربهنَا آتَنَا فَي الدُّْنيَا َحَسنَةً َوفَي أَْلَخَرةَ َحَسنَةً َوقَنَا َعذَاَب النهاَر. 
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َعَن   َويَْنَهى  اْلقُْربَى  َوأَْيتَاَء َذي  بَاْلعَدَْل َواْلْحَساَن  يَْعُمُر  إَنه هللاَ  َعبَادَ هللاَ، 

اْلعََظْيَم   هللاَ  فَاذْكُُرْوا  تَذَكهُرْوَن,  لَعَلهكُْم  يََعظُكُْم  َواْلبَْغيَ  َواْلُمْنَكَر  اْلفَْحًشاَء 

دْكُْم َواْسئَلُْوهُ َمْن فَْضَلَه يُْعتَكُْم َولََذْكُر هللاَ  يَذْكُْركُْم َواْشكُُرْوهُ َعلَى نَعََمَه يَزَ 

 أَْكبَُر. 

 ََل اَلهَ اََله هللاُ َوهللاُ أَْكبَرُ  -هللاُ أَْكبَُر  - هللاُ أَْكبَُر  -هللاُ أَْكبَُر 

َ اْلَحْمدُ   َوّلَِله

 َو السهَلَُم َعلَْيكُْم َوَرْحَمةُ هللاَ َوبََرَكاتُهُ 

Identitas Khatib : 

Pensiunan Guru Besar UIN Alauddin Makassar.  

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulsel. 
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LAMPIRAN 

 

 
Rapat Dewan Pertimbangan (DP) MUI SULSEL, 26 Oktober 2022 

Keputusan Terbitnya Buku Khutbah Jumat dan 2 Hari Raya. 
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