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KATA PENGANTAR 

Assalamu 'a/aikum Wr. Wb. 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan 
rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga Direk
torat Penerangan Agama Islam dapat menerbitkan Buku Kumpulan 
Naskah Khutbah Jum'at sebagai bahan bagi para khatib. 

Dalam Buku Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at ini terdapat 
31 buah judul , sehingga para khatib dapat memilih judul mana 
yang relevan sesuai dengan situasi dan kondisi serta keadaan 
di lapangan. Kami berharap Buku Kumpulan Naskah Khutbah 
Jum'at ini dapat bermanfaat dalam memajukan Umat Islam di 
bidang Ilmu Pengetahuan baik umum maupun agama sehingga 
Umat Islam dapat melakukan perubahan, sebagai motivator dan 
dinamisator dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam yang 
terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW, serta 
dapat diimplementasikan dalam kehidupan individu, bermasyara
kat, berbangsa dan bemegara. 

Keberadaan Buku Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at 1111 

menjadi pelengkap dari buku-buku Khutbah yang telah ada . 
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Dan dari segi topik bahasanya buku tersebut akan lebih ak
tual sehingga dapat dijadikan bahan khutbah oleh para khatib di 
Indonesia. 

Demikian semoga Buku Kumpulan Naskah Khutbah Jum'at 
ini dapat digunakan sebagai referensi para khatib. 

Wassalam 

iv I• ..... . 

Jakarta, 10 Oktober 2007 
Direktur Penerangan Agama Islam 

~--
Drs. H. Ahmad Jauhari, M.Si 1-
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HID UP YANG BERMAKNA 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia 

Mengawali khutbah kali ini khatib akan menyampaikan 
sebuah hadis yang memiki makna dalam bagi kehidupan 
manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin 
Hanbal: 
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"Setiap jiwa diwajibkan bersedekah setiap hari setiap 
matahari terbit. maka berbuat adil di antara dua orang 
adalah sedekah. Dan memilihkan sekor binatang untuk dipilih 
maka itu adalah sedekah. Menghiasinya adalah sedekah. Dan 
menyingkirkan duri dari }alan merupakan sedekah. 
Mengucapkan perkataan yang baik adalah sedekah. Dan 
setiap langkah menuju shalat juga adalah sedekah. " (HR. 
Ahmad). 

Hadits di atas berbicara urgensi shodaqoh dalam 
kehidupan seorang muslim. Bahwa sedekah adalah bagian tak 
terpisahkan dari keberhasilan manusia, baik sebagai hamba 
maupun sebagai khalifah. 

Sedekah memiliki makna yang sangat luas. Setiap 
orang dalam keadaan apa saja dapat melakukannya. Sedekah 
tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang 
mampu yang bisa melakukannya. Orang-orang yang tak 
mampu pun bisa bersedekah dengan perbuatan baik kepada 
sesama. Hadis di atas menjelaskan bahwa ucapan yang 
menyejukkan hati atau memberi senyum simpatik pada orang 
lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu 
banyak atau sedikit, berupa materi atau pun bukan, tapi yang 
penting ialah hasrat dan niat yang suci untuk mengukir jasa 
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baik dalam hidup ini. Begitulah Islam mendidik manus1a 
dengan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia 

Ajaran tentang sedekah dalam Islam mengisyaratkan 
betapa luasnya lapangan amal kebajikan, dimana setiap orang 
dapat berpartisipasi di dalamnya. Sedekah merupakan sumber 
kebajikan yang berfungsi menjalin hubungan sesama manusia 
berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. 

Memberi adalah sumber kebahagiaan, dan seorang 
muslim akan merasa bahagia jika dapat membahagiakan 
orang lain dengan apa yang ada pada dirinya. Disitulah nilai 
hidup yang sejati bagi seorang muslim. 

Diriwayatkan oleh Thabrani, bahwa suatu ketika seorang 
sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW:· 

~\ 4/- ~4Jf) ~):;:.i~ ~~\) ~li;f ~01 ~ 

r~~)f) 

" Sebaik-baik manusia adalah yang paling bertakwa 
dan mengajak kepada kebaikkan serta melarang kepada 
kemungkaran dan menyambung silaturrahim. "(HR. 
Thabrani). 

Dalam Al-Qur'an dinyatakan, balasan kebajikan tiada 
lain ialah kebajikan pula. Kebajikan yang dilakukan manusia 
dalam hidup ini seringkali "dibayar kontan" oleh Allah SWT 
sesuai dengan keikhlasannya. Kalaupun tidak semuanya 
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diperoleh balasan didunia, Allah SWT menjanjikan balasan 
yang sempuma diakhirat: 

~ 

4:~~.1t ;~;. . ## , :'~i J~# .,m 4~.::-.r:c.J ;~;.·. # 

# " • • (;AJ ~ ~ # • • if 
# ~ ~ 

"Barang siapa yang datang dengan (membawa) satu 
kebajikan, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat. 
Barang siapa datang dengan (membawa) satu 
kejahatan, maka tiada ia dibalasi lebih dari kejahatan 
(yang sama). Dania takkan dizalimi sedikitpun". (QS. 
AI An' am :160). 

Seorang muslim yang baik adalah yang mampu dan 
bisa menjadi pembuka kebajikan, di manapun ia berada. 
Karena kebajikan adalah pintu menuju surge. Hal ini telah 
diingatkan Rasulullah SAW dalam hadisnya; 

J~\ . ~ ~-:.~:Z.ll ~ ij -~L • ('_ •• ~,;.~. 
~ '-:?~ '-' '-'~ '-' . r~ 
"" / ... ... "' 

~ 6 

(~ oi)J) .. ~\ 
"Hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran 

akan mengantarkan kepada kebajikan dan kebajikan akan 
mengantarkan kepada surga. "(HR. Muslim). 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia 

Ada sebuah ilustrasi yang sangat indah yang 
digambarkan Nabi SAW terkait dengan urgensi kebajikan 
sebagai penjaga dari panasnya api neraka. Beliau bersabda: 
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"Takutlah kalian dengan (siksa) neraka walaupun 
dengan (bersedekah) sepotong kurma. Maka apabila kalian 
tidak menemukannya cukuplah dengan perkataan yang baik ". 
(H.R. Muslim). 

Dalam hadits lain, Rasulullah SAW mengungkapkan 
kelebihan "amal jariyah" di antara seluruh jenis kebajikan 
dalam Islam, yaitu pahalanya tetap mengalir walaupun orang 
yang melakukannya telah meninggal dunia. Sabda Rasulullah 
SAW: 

~ jl 
" ~ 

... / ,. ~ J ... ,.. ... 

4.i)b.- 4.!~ ~-yu ~ ~~ ~ ~~ r;T J-1 ~~ ~~~ 
~ ... , 'Ill ... ... / 

<r-L-J ~J~I ()\JJ) j ~:t; ~C:, !J jl ~c..:~; 

''Apabila meninggal anak Adam, maka terputus/ah 
amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, dan anak sa/eh yang mendoakan (kedua orang 
tua) nya". (HR. Bukhari-Muslim). 

Suatu hal yang penting untuk direnungkan bahwa 
Islam memberi prioritas terhadap amal jariyah, yaitu amal 
kebajikan yang memberi manfaat lebih lama dan lebih luas 
dalam konteks kehidupan duniawi. Semua amal jariyah 
memang berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. 

Akan tetapi kenapa sebagian besar umat Islam saat ini 
tertinggal dibanding umat lain dibidang kemajuan sosial, 
ekonomi dan tekhnologi? Penyebabnya antara lain karena 
umat Islam kurang memberi perhatian pada amal jariyah. 
Umat Islam diabad kejayaan masa lalu bisa tampil memimpin 
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peradaban dunia karena ditopang oleh akidah yang kokoh dan 
amal jariyah yang luas. 

Bagi seorang muslim, setiap saat dari hidupnya 
merupakan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. 
Hidup yang bermakna adalah hidup yang memberi manfaat 
kepada orang lain. Setiap muslim harus sadar bahwa seluruh 
perbuatan dan kerja kita didunia ini, tidak akan hilang begitu 
saja ditelan masa, tapi semuanya ditulis dalam buku catatan 
amal yang akan diterima secara terbuka ketika seluruh 
manusia dikumpulkan dipadang masyhar. "Seorang mukmin 
harus dapat mengelola dunia untuk kepentingan akhirat". Kata 
Imam AI-Qurtubi. 

Sungguh tepat kita renungkan ungkapan Ali Syariati, 
pemikir muslim asal Iran dalam bukunya Humanisme, Antara 
Islam dan Mazhab Barat. "Seorang yang saleh tak akan 
dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan 
menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya". 
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BERUKHUWAH SECARA PRAKTIS 

... ' J. J. , ..... 

.JlS';.) ~~ ~~) ~ r~~ 
tP oM 0 , ~ ' 0/ 

J \SlfS) 4.l.,aJ\) :)~ \S;\ <..>.ill 4il ~I 
/ / 

, 0 Ill .... 0 ... 0 ..... .... 

~:;.;) ':J~I ~I :; PI ~ PI ::;;._ ?) 
f/JJ. 0 , , -'. ~ ....... o .... 

·~ J5" Jjt_;:jl ~ ~_;;. ~ ~~) 4i!l ~I ~I ~ 0i 
"' / 

"' J tP f. J 

J.:~l:aJI ~~~J ~~ I~ 01 4· ... ;) .J~ 
/ "' 

o...- ~ .....: oM .... '/J ""'" 111 o 

~~ JkWI ~ \S~ ~ ~ r-+u1 . J)~l 
... , , ,;' .;; ,.. , 

' ... ,;'. / .... J 

,4i!\ ;~ y ,~ C:i .~1 ~) 4.l1 ~) J~ 
... , ~ 

, 0 ,J,p, , ' 0 ..... J J 

Jli .0~ ~ ~lk) ~I <..>~::: Z$4~) ~)i 
, ' J .... ..... 0 .... J... 

~)\ 0~1 ~ 4il~~:;.1 ~}JI ~Gs' t.J JW 4i!l 
, "' , , , .... , , ,, , ... 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 

Islam memberikan petunjuk kepada umat manusia 
mengenai bagaimana menjalani kehidupari dengan benar agar 
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manusia dapat mencapai kebahagiaan yang didambakan, baik 
didunia maupun di akhirat. Salah satu aspek yang membentuk 
kebahagiaan hidup seorang muslim adalah kemampuan 
membina hubungan yang baik dengan sesama muslim. 

Dalam khutbah Jum'at pada hari ini, khatib ingin 
mengajak kita sekalian untuk merenungkan makna firman 
Allah SWT yang merupakan prinsip pokok ukhuwah 

i ~tj-- r;_ .. ~-- r f ~ .. -- i -~~ .. -~ ~--~ I -: ~ .. ~~if ~I 
_JA-J J ~.» ~ ~ .»~ ()~_,....., ~ 

"Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah 
bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua 
saudaramu dan bertakwalah kepada Allah SWT 
supaya kamu mendapat rahmat"_ (QS. 49 Al Hujurat 
:10). 

Ayat diatas ditujukan kepada seluruh umat Islam. 
Sejalan dengan makna ayat itu Nabi Muhammad SAW dalam 
sebuah hadits mengatakan bahwa umat Islam adalah laksana 
tubuh yang satu, ada atau tak ada semacam perjanjian tertulis, 
namun umat Islam karena keislamannya, harus memandang 
umat Islam lainnya sebagai saudaranya sesuai dengan prinsip 
ukhuwah Islamiyah_ 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 

Ukhuwah Islamiyah, mudah diingat dan seringkali 
diucapkan, yang susah adalah pelaksanaannya dilapangan. Dr. 
Ali Abdul Halim Mahmud dalam bukunya Fiqh Ukhuwwah 
menjelaskan hak dan kewajiban ukhuwah dalam Islam 
berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi, diantaranya: 
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Pertama, menutupi aib saudara seiman. Rasulullah 
SAW bersabda; "Barang siapa menutupi aib seorang muslim, 
Allah SWT akan menutupi aibnya didunia dan diakhirat". 
(HR. Muslim). "Barang siapa membela kehormatan 
saudaranya (sesama Muslim), Allah SWT akan menjauhkan 
neraka dari wajahnya pada hari kiamat". (HR. Tirmidzi). 

Kedua, memaafkan saudara seiman. Imam Malik 
meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah, bahwa 
Rasulullah SAW bersabda; 

"Dibuka pintu-pintu surga setiap hari Senin dan 
Kamis. Ampunan ilahi dilimpahkan kepada setiap hamba 
yang tidak mempersekutukan Allah SWT dengan sesuatu, 
kecuali yang menyimpan dendam kepada saudaranya. 
Tentang mereka dikatakan: Tunggu, tunggu, tunggu, sampai 
mereka berbaikan". 
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Ketiga, melepaskan kesulitan sesama muslim. 
Rasulullah SAW bersabda; "Allah menolong hambaNya 
selama ia menolong saudaranya". (HR. Tirmidzi). 
"Terkutuklah orang yang mendatangkan bahaya atau 
membuat tipu daya terhadap seorang mukmin". (HR. 
Tirmidzi). 

Keempat, berbaik sangka kepada sesama muslim. 
Allah S WT berfirman; 

1t. I ~t.t\ :" (:.f i J.;"l i ~--1; ~ J'\1--~LL 
.........:._.)! q-' ~ ~ ~ y-o ~-- 'T.. ~ 

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan 
dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu 
adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari 
kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu 
menggunjing sebagian yang lain". 
(QS. 49 Al Hujurat: 12). 

Kelima, berdoa untuk kebaikan sesama muslim, baik 
semasa hidupnya maupun setelah wafat. Firman Allah SWT; 
"Orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa; Tuhan ! 
beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah 
beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau 
membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang
orang yang beriman. Tuhan! Engkau Maha Penyantun, Maha 
Pengasih". (QS. 59 AI Hasyr: 1 0). 
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Dalam kaitan ukhuwah Islamiyah, hubungan dan 
interaksi sosial yang dijiwai dengan kasih sayang dan 
ketulusan disebut silaturrahim. Silaturrahim yang merupakan 
salah satu tolok ukur kesempurnaan Islam seseorang, harus 
dipelihara dan dikembangkan didalam kehidupan sosial 
kemasyarakatan. Allah SWT berfirman; 

·.~ . .. ~;~~ ,... .:JI ~ <~-- i ~~~ , 81 ,,~ b 
~ ~ ~ 1,.;0, r~..J yu U"' 'TM M 
~ 

~ ~~~ t~f~· ~j ~·=- ,--:_ ".,\.c_-- o~·--- J.) ...,..-: ~J ~ , J 

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu 
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan 
daripadanya Allah SWT menciptakan istrinya, dan 
daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan 
laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu sa/ing meminta 
satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 
silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu". (QS, AnMNisa' :·1). 

Ayat ini menegaskan eksistensi Allah sebagai Dzat 
yang telah menciptakan manusia dengan beragam warna kulit, 
bahasa dan budaya. Bahwa Allah Maha Agung dengan 
menciptakan manusia dengan warna yang beragam. Atas fakta 
inilah, maka manusia dituntut untuk bertakwa kepadaMNya, di 
mana salah satu realisasi ketakwaan tersebut adalah 
sillaturrahim. 
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Islam memandang baik atau buruknya hubungan 
seorang muslim dengan orang lain berdampak pada nilai 
keimanan. Dalam riwayat Abu Hurairoh Rasulullah SAW 
bersabda: 

"kalian tidak akan masuk surga, sebelum kamu 
beriman. Dan kamu tidak beriman, sebelum kamu saling 
mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain. Maukah 
aku tunjukan sesuatu yang jika kalian melakukannya maka 
akan saling mencintai? Sebarkanlah sa/am di antara kalian " 
(HR. Muslim). 

Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh 
menyimpan kebencian, dendam permusuhan, .atau khianat 
terhadap orang lain. Orang yang lurus iman dan lslamnya, 
pasti mempunyai jiwa yang bersih, pikiran yang lapang, dan 
hati yang jujur serta senantiasa mendoakan yang baik untuk 
orang lain. Karena itu, iman yang efektif ialah iman yang 
mengendalikan perilaku aktif dalam kehidupan sehari-hari. 

Dr. Yusuf Qardhawi dalam bukunya ''Al-lman wal 
Hayat" (Iman dan Kehidupan) melukiskan karakter seorang 
muslim yang berhati mulia, yakni sanggup menahan 
amarahnya, walaupun dia kuasa melampiaskannya, suka 
memberi maaf walaupun sanggup untuk melakukan 
penyiksaan. Berlapang dada, walaupun dia yang benar. Orang 
beriman tiada dengki dan tiada menaruh benci, karena 
kedengkian dan perasaan kebencian itu adalah benih yang 
ditaburkan syaitan, sedang cinta dan kasih sayang serta hati 
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yang bersih ada1ah tanaman dari Tuhan yang Maha 
Penyayang. 

Mudah-mudahan kita semua menjadi muslim yang 
senantiasa memelihara dan menegakkan Ukhuwah Islamiyah 
dengan setulus hati dimana pun kita berada. Setiap muslim 
haruslah mengutamakan kepentingan menjaga Ukhuwah 
Islamiyah diatas segala kepentingan pribadi dan golongan. * * * 
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URGENSI KESALEHAN SOSIAL 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Seluruh isi Risalah Nabi Muhammad SAW dapat 

disimpulkan kepada tiga prinsip pokok yang oleh almarhum 
Mohammad Natsir dalam buku Fiqhud Da 'wah diungkapkan 
sebagai berikut; 

Pertama, menyempurnakan hubungan manusia 
dengan khaliqnya, hablum minallah atau mu 'amalah rna 'al 
Khaliq. 
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Kedua, menyempunakan hubungan manusia dengan 
sesama manusia, hablum minannas atau mu'amalah ma'al 
Makhluq 

Ketiga, mengadakan keseimbangan (tawazun) antara 
kedua hal itu dan mengaktifkan kedua-duanya agar sejalan 
dan berjalin erat. · 

Oleh sebab itu pembuktian hidup beragama bagi 
seorang muslim bukan sekedar percaya kepada Allah SWT 
dan melaksanakan ibadah yang merupakan rukun Islam saja, 
tetapi bukti lain dari keyakinan dan kepercayaan ialah berbuat 
dalam kehidupan secara nyata. 

Nabi Muhammad SAW mengingatkan setiap muslim 
agar membuktikan keimanan dengan perbuatan. Muslim yang 
baik ialah yang hatinya terbuka untuk segala kebajikan. Alur 
kehidupan menurut Islam bukanlah perebutan rezeki dan 
pengaruh. Bukan penindasan dan eksploitasi yang kuat 
terhadap yang lemah. Bukan pertentangan yang kaya dengan 
yang miskin. Dalam hidup yang singkat ini kita harus 
menanam kebajikan (amal shaleh) yang dapat mengantar kita 
pada kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Berlomba untuk kebajikan harus dijadikan dasar bagi 
tiap langkah yang akan ditampilkan. Hidup ialah iman dan 
amal shaleh, hablum minallah dan hablum minannas. harus 
dipegang tcguh, yang satu sama kuatnya dcngan yang lain. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 

Islam mengajarkan bahwa derajat manusia tidak 
dilihat dari status sosialnya, melainkan status ketakwaannya. 
Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13: 
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Artinya:" Wahai manusia, Sesungguhnya kami 
mentiptakan kamu ·dari seorang ·laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya • kamu sating kenal-mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi 
Allah · ialah orang· yang paling taqwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal. " 

Dalam sebuah . hadits Rasulullah SAW menegaskan 
ayat ini: 
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"Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk fisik 
-dan hartamu, tetapi memandang hati dan 
perbuatanmu". (HR. Muslim). 

Setelah menunaikan hak-hak Khaliq, yakni tidak 
mempersekutukanNya dengan yang lain dan menunaikan 
ibadah mahdhah (ibadah formal) yang telah disyariatkan, 
maka seorang muslim wajib menunaikan kewajiban kepada 
sesama makhluk. Kewajiban kepada sesama makhluk, terdiri 
dari kewajiban yang bersifatfardhu 'ain danfardhu kifayah. 

Rasulullah SAW bersabda; 

"Demi Allah yang jiwaku berada ditanganNya, belum 
beriman seseorang kamu, sampai ia mencintai 
saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai 
dirinya sendiri". (HR. Bukhari-Muslim) . 
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"Tidak termasuk umat kami, siapa saja yang tidur 
karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak 
dapat tidur karena kelaparan, sedangkan dia 
mengetahuinya ". (HR. Thabrani). 

Islam mengingatkan bahwa manusia adalah makhluk 
yang bertanggung jawab dalam masyarakat. lkatan 
masyarakat adalah ikatan yang bersifat asasi dalam kehidupan 
manusia. Masyarakat bukan sekadar kerumunan manusia 
yang tanpa ikatan apapun atau tanpa norma yang standar. 
Dikala ikatan masyarakat sudah putus, maka masyarakat akan 
menemui kerusakan disebabkan pribadi-pribadi sudah 
menjadi liar dan berbuat semaunya saja. 

Saudara-saudara kaum, muslimin yang bahagia, 
Rasulullah SAW bersabda; 

/ Jo O/ 
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"seseorang disebut Muslim (yang baik) adalah /atka/a 
orang-orang Islam lainnya selamat dari (gangguan) 
lidah dan tangannya (perbuatannya) ". (HR. Bukhari 
Muslim). 

''Allah tidak akan menyayangi siapa yang tidak 
menyayangi manusia lainnya". (HR. Bukhari
Muslim). 
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Prof. Dr. Ahmad Syalaby, mantan Guru Besar Cairo 
University, dalam buku masyarakat Islam, mengemukakan 
prinsip sosial dalam Islam untuk membangun masyarakat 
yang berakhlak mulia. Prinsip-prinsip demikian sekaligus 
memberi gambaran potret kesalehan sosial seorang muslim, 
ialah; 

» Seorang muslim tidak boleh memandang hina 
kepada orang lain; 

» Seorang muslim tidak boleh buruk sangka dan 
tidak boleh mengintai-intai kesalahan orang; 

» Islam menyeru kepada persatuan; 
» Islam menyerukan agar membayarkan amanat dan 

menepati janji; 
» Islam melarang hasad (iri hati); 
» Islam melarang takabbur dan sombong; 
» Islam melarang seorang muslim mencari aib orang 

lain; 
» Islam menyuruh berlaku adil dan membenci 

penganiayaan; Islam membenci penyuapan; Islam 
membenci kesaksian palsu; 

» Islam memperteguh tali silaturrahim; 
» Islam menyeru kepada ilmu pengetahuan; 
» Islam mewasiatkan agar orang baik dengan 

tetangganya, dan Islam menyerukan agar orang 
tolong menolong dan mementingkan orang lain. 

Dengan demikian jelas bahwa nilai keberagamaan 
dalam Islam mempunyai korelasi positif dengan sikap dan 
amal baik terhadap sesama manusia, atau kata lain ketakwaan 
harus tercermin dalam perilaku so sial. * * * 
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MEMPERKUAT SIMPUL UKHUWAH 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 

Dalam melaksanakan shalat dianjurkan. berjama'ah. 
Dijelaskan pahalanya 27 kali daripada shalatnya sendiri
sendiri. Shalat berjamaah ini yang mendorong kita 
meramaikan masjid tiap-tiap malam bulan puasa, yang 
dinamai sembahyang tarawih atau qiyamul lail. Sesudah itu 
kita dianjurkan sembahyang Jum'at pada tiap-tiap hari jum'at. 
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Kemudian sekali dalam setahun kita pun disuruh berkumpul 
serentak pada tanggal 9 Zulhijah di Arafah dan 1 0 sampai 13 
Zulhijah di Mina pada saat melaksanakan ibadah haji. 

Disaat seperti itu kita melihat beratus-ratus ribu (atau 
mungkin sekarang berjuta) kaum muslimin berkumpul 
mengerjakan ibada haji. Kita merasa bersyukur kepada Allah 
melihat bilangan kita yang banyak tersebut. 

Saudara-saudara kaum muslimin y·ang berbahagia, 

Dalam hubungan ini, posisi dan peranan umat Islam 
didunia tergantung antara lain pada kualitas ukhuwah 
Islamiyah yang kita bangun. Jika umat Islam benar-benar 
menghayati dan menjalankan prinsip-prinsip ukhuwah ini, 
maka tak ada kekuatan yang bisa mengalahkan dan 
mempermainkan kita. 

22 

Selanjutnya mari kita renungkan firman Allah SWT, 
, ~ Ill .J ,. ,... ""' ~..~ J J ..'. • ~"""' 11 ""' J t 
• • • <"'" ~ t ,__ ,... ~ I ~ <~" I ~ -1 J U I I"~ lL 
~ ~ ~ ~" ("""...J..) _JA-J 4..)"' 'T.. -
~ 

~ ~~_) l~f~ ~j Lp,..jj tH ~j j~j 
" ~ 

"Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu 
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan 
daripadanya Allah menciptakan istri, dan daripada 
keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah 
kepada Allah yang dengan (menyebut) namaNya kamu 
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saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu 
menjaga dan mengawasi kamu". (QS. An-Nisa': 1). 

Ketika menafsirkan ayat diatas, Imam Asy-Syahid 
Hasan Al-Banna menyatakan, ada dua asal yang 
menggabungkan seluruh manusia dengan tanpa memandang 
perbedaan suku bangsa, ras, wama kulit, dan tanah air. Dua 
asal tersebut ialah : 

Pertama, kemanusiaan (Adamiyah) yang menjadikan 
seluruh manusia sebagai satu kerabat, yang bemasab pada 
satu ayah dan satu ibu. 

Kedua, ikatan Rabbani yang menjadikan seluruh 
man usia sebagai hamba Allah Yang Maha Esa lagi Maha 
Perkasa, dan yang lebih mulia diantara mereka adalah siapa 
yang lebih mengenal Allah, lebih bertaqwa kepadaNya, dan 
lebih bermanfaat bagi sesamanya 

Rasulullah SAW melarang sikap dan perbuatan yang 
dapat merusak simpul ukhuwah yang pada akhimya dapat 
merusak persatuan dikalangan umat Islam: 

"Mencaci orang muslim adalah perbuatan fasik, dan 
membunuhnya adalah perbuatan kufur". (HR. Bukhari dan 
Muslim). 
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Hadits di atas memberi pesan mengenai ukhuwwah 
(persaudaraan) dalam Islam. Dalam kaitan ini Nabi 
Muhammad SAW melukiskan hubungan antar-pemeluk Islam 
dalam kehidupan keseharian bagaikan satu tubuh: 

"Perumpamaan orang-orang yang beriman, dalam 
sa/ing mencintai, sa/ing menyantuni sesama mereka, adalah 
laksana kesatuan tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu 
menderita sakit, maka seluruh badan turut merasakannya". 
(HR. Muslim). 

Mcski tak ada fakta pcrjanjian tertulis, namun umat 
Islam karena ikatan keislamannya haruslah memandang umat 
Islam lainnya sebagai saudaranya atas dasar kesatuan akidah 
dan kesamaan pandangan hidup. 

Ukhuwah Islamiyah, mudah diucapkan, tapi yang 
lebih penting adalah merealisasikannya dalam berbagai situasi 
dan kondisi kehidupan sehari-hari. Mewujudkan persaudaraan 
Islam dalam arti yang sebenamya merupakan kewajiban 
setiap muslim. Persaudaraan Islam dalam ikatan pengabdian 
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kepada Khaliq (sang Pencipta) bagaikan benteng baja yang 
tak dapat ditembus dengan kekuatan apapun. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Ukhuwah dan persatuan umat tercermin dalam 

berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu persoalan yang 
layak kita cermati ialah masalah perbedaan awal dan akhir 
Ramadhan bagi wnat Islam di Indonesia. Kendati perbedaan 
ber-Idul Fitri dan ber-Idul Adha itu dibingkai dengan 
semangat saling menghormati diantara sesama muslim, tapi 
bukankah akan lebih baik seandainya tidak terjadi perbedaan. 

Dalam kaitan ini, ada hal yang lebih utama dan 
strategis untuk diwujudkan oleh semua golongan dan 
organisasi Islam ditanah air yaitu memelihara persatuan dan 
kesatuan wnat dalam beribadah sebagai hal yang paling 
berharga. 

Sebagaimana kita tahu Pemerintah melalui 
Departemen Agama terus berupaya memfasilitasi agar umat 
Islam di Indonesia memiliki kesatuan metode penentuan awal· 
dan akhir Ramadhan serta Idul Adha, seperti halnya dinegara
negara muslim yang lain. 

Dalam hal ini sebaiknya umat Islam di Indonesia 
menempuh satu metode saja yaitu ru'yah secara global. 
Ketika suatu negara telah melihat bulan, wajiblah penduduk 
negara lain mengikutinya. Perbedaan mat/a' (letak geografis) 
tidak menjadi sebab perbedaan dalam penentuan awal dan 
akhir Ramadhan. Hal ini mengingat tidak ada diantara negara
negara Islam yang berbeda mat/a' nya sampai sehari penuh. 
Dengan mengacu pada ru 'yah Mekkah diharapkan tidak akan 
terjadi lagi problematika dalam penentuan awal dan akhir 
Ramadhan. Adapun untuk Idul Adha, Indonesia sebaiknya 
mengikuti kesepakatan organisasi Islam secara intemasional 
yaitu hari Wukuf ibadah Haji di Arafah sebagai patokan . 
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Mudah-mudahan hal diatas menjadi perhatian kita 
bersama dalam rangka memperkuat simpul ukhuwah 
Islamiyah. Allah SWT berfirman: 

.1. J t • " , """ .1. 
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"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sebe/um mereka mengubah keadaan yang 
adapada dirimereka sendiri". (QS. Ar Ra'ad: 1 1) 

Demikianlah khutbah singkat ini khatib sampaikan, 
semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. 
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MENGHIDUPKAN FUNGSI MASJID 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 

Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah dalam 
perjalanan hijrah dari Mekkah, program pertama yang 
dilakukan adalah mendirikan masjid. Hal itu menggambarkan 
bahwa masjid adalah lembaga risalah yang memiliki fungsi 
utama dalam membangun umat. 
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Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang pertama 
dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat hijrah ke Madinah. 
Firman Allah SWT ; 

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid 
Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada 
Allah SWT dan hari kemudian, serta (tetap) 
melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan tidak 
takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka 
mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang 
mendapat petunjuk". (QS. At-Taubah: 18). 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rohimakumullah, 
Kehidupan Islam berpangkal di Masjid dan berujung 

di Masjid". Dikatakan demikian, karena penghulu 
menikahkan seorang muslim dalam masjid, dan jenazah 
muslim pada umumnya juga bertolak dari Masjid ke 
pemakamannya. 

Masjid secara etimologis berarti "tempat sujud", 
sedangkan dari segi istilah masjid secara sederhana 
mengandung arti dan fungsi sebagai tempat umat Islam 
melaksanakan shalat berjamaah, mengikuti khutbah Jum'at 
serta masjid juga sebagai tempat umat Islam melaksanakan 
ibadah Sunnah iktikaf di bulan Ramadhan. 

Dari arti dan fungsi yang dikemukakan diatas, 
tergambar bahwa masjid dalam Islam bukan hanya sekedar 
tempat untuk sujud kepada Allah SWT. Masjid mempunyai 
fungsi yang lebih luas dari itu. Sebagaimana kita ketahui, 

28 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI UUR'ANI 



pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, masjid 
merupakan satu-satunya pusat aktivitas umat Islam ketika itu. 
Rasulullah SAW memulai membina para sahabat yang 
menjadi kader terbaik umat Islam generasi awal untuk 
memimpin, memelihara dan mewariskan ajaran-ajaran agama 
dan peradaban Islam bennula dari masjid. 

Keberadaan masjid yang disebut sebagai "Rumah 
Allah", selain melambangkan eksistensi umat Islam, juga 
melambangkan kesatuan pengabdian dan ketaatan manusia 
kepada Allah SWT. Kesatuan dalam akidah maupun kesatuan 
dalam menjalankan prinsip-prinsip muamalat. 

Sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW 
dan para sahabat, masj id berfungsi an tara lain sebagai berikut: 

a. Tempat kaum muslimin melaksanakan ibadah dan 
mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

b. Tempat beritikaf dan membina kesadaran ruhaniah 
sehingga selalu dapat menjaga keseimbangan jiwa, 
keluhuran akhlak dan keutuhan pribadi. 

c. Tempat menggali ilmu pengetahuan (baik ilmu 
agama maupun ilmu umum). 

d. Tempat umat Islam memperoleh pencerahan dan 
pemecahan dari berbagai masalah keumatan. 

e. Tempat membina kader dan pimpinan umat. 
f. Tempat mengumpulkan dan mendistribusikan 

zakat, infak, sedekah dan lain-lain. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Dalam perjalanan sejarah dunia Islam, masjid yang 

berdiri ditengah-tengah umat pada kurun waktu berabad-abad 
yang silam umat Islam di Timur Tengah, Asia Tengah, Asia 
Selatan sampai Asia Tenggara telah memanfaatkan masjid 
sebagai tempat pendidikan. Pada masa itu banyak mukminin 
yang menuntut ilmu dimasjid-masjid terpenting di Saudi Arab 
(Mekkah dan Madinah), Cairo, Baghdad (lrak), Cordova 

KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI ...... ·I 29 



(Spanyol), dan lain-lain, dan setelah itu mereka kembali 
ketanah air masing-masing sebagai agen perubahan, reformis 
Islam dan pejuang kemerdekaan bagi bangsanya. 

Di Indonesia sebagai negeri berpenduduk muslim 
terbesar didunia, sejak berdirinya pesantren sebagai akar 
pendidikan Islam yang dibina oleh para ulama adalah bermula 
dari Masjid. 

Dalam perjalanan waktu selanjutnya, maka kemajuan 
dan kesejahteraan umat Islam seharusnya tetap berbasis di 
masjid. Jamaah masjid adalah sumber daya umat yang secara 
terus-menerus harus ditingkatkan kualitasnya, baik kualitas 
keimanan, akhlak/moral, kecerdasan maupun tingkat 
kesejahteraan sebagai khairu ummah (umat terbaik) yang 
semestinya menjadi contoh ideal ditengah masyarakat. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Dalam era informasi dan komunikasi dewasa ini 

masjid sebagai pusat jamaah dan aktivitas Umat Islam tetap 
dibutuhkan dan perannya tidak dapat tergantikan sampai 
kapanpun. Sejauh ini' pemanfaatan fasilitas bangunan dan 
lingkungan masjid diluar fungsi utamanya sebagai tempat 
peribadatan berkembang seiring dengan perkembangan 
masyarakat. 

Pada prinsipnya umat Islam memerlukan masjid yang 
fungsional ditengah masyarakat, dan semua problem umat 
bisa diupayakan solusinya melalui masjid sebagai sarananya. 
Untuk itulah, peran dan fungsi masjid yang multi-dimensional 
perlu ditumbuh-kembangkan oleh umat Islam. 

Pengembangan peran masjid sebagai sarana informasi, 
berkaitan dengan kegiatan dakwah yang berlangsung 
dimasjid, seperti Khutbah Jum'at, taklim/ceramah agama dan 
lain-lain. Dari mimbar masjid, para ulama dan mubaligh 
secara terus menerus selalu menyampaikan pesan-pesan 
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keagamaan dan kemasyarakatan yang relevan dan aktual 
kepada jamaah masjid. 

Pengalaman selama ini membuktikan bahwa mimbar 
masjid merupakan media yang efektif untuk menyampaikan 
informasi dan penerangan menyangkut berbagai hal yang 
terkait dengan kemashlahatan urnat dalam arti luas. 

Selanjutnya, pengembangan selama ini membuktikan 
bahwa mimbar masjid merupakan media yang efektif untuk 
menyampaikan informasi dan penerangan menyangkut 
berbagai hal yang terkait dengan kemashlahatan umat dalam 
arti luas. 

Selanjutnya, pengembangan peran masjid dalam 
kaitannya dengan pendidikan formal, telah dicontohkan oleh 
sejurnlah masjid ditanah air kita terutama diperkotaan. 
Masjid-masjid tersebut yang dibangun diatas tanah wakaf 
telah dikembangkan pemanfaatannya dengan membangun 
lembaga pendidikan formal berciri khas. Islam mulai dari 
tingkat Taman Kanak-Kanak, SD, SMP, SMA, dan Perguruan 
Tinggi. Dari sekilas gambaran diatas, jelas bahwa masjid 
memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana pendidikan formal 
yang dibangun secara swadaya oleh umat Islam dilingkungan 
masjid memberikan konstribusi yang nyata untuk 
pembangunan bangsa. 

Sedangkan peran masjid dalam pembangunan 
ekonomi sosial masyarakat erat kaitannya dengan 
pemberdayaan zakat, infaq sedekah dan wakaf. Masjid 
memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi 
tidak begitu sulit penggambarannya, karena jamaah masjid 
mencerminkan keragaman kondisi ekonomi sosial 
masyarakat dilingkungan mana masjid itu berada. 

Untuk itulah sosialisasi konsep masjid sebagi pusat 
pembangunan urnat perlu ditingkatkan. Umat Islam memang 
secara terns menerus hams memberi perhatian pada 
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perwujudan peran dan fungsi masjid sebagaimana mestinya. 
Umat Islam perlu memandang masjid sebagai lembaga 
keagamaan yang menyimpan potensi besar bukan hanya 
dimasa lalu, tapi juga dimasa kini dan masa depan. 

Demikianlah khutbah jum'at yang dapat kami 
sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. 
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MENYELAMATKANBAHTERA 
MASYARAKAT 
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Ma'asyiral muslimin rahimakumullah 
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<lUji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita 
masih diberikan umur panjang untuk berbuat yang terbaik 
selama hidup di dunia ini. 

Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan 
kita Nabi Besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan 
para pengikutnya hingga akhir zaman. 

Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jama'ah sekalian 
untuk selalu meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada 
Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan 
menjauhi segala larangan-Nya. 

Hadirin Jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang 
terbaik di muka bumi ini. Sebagai manusia yang sempurna 
kita patut bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang 
telah diberikan-Nya kepada kita. Wujud dari rasa syukur itu 
dapat diimplementasikan dalam bentuk peningkatan ibadah 
kita kepada Allah SWT. Berbuat baik untuk dirinya sendiri 
dan orang lain adalah salah satu perbuatan yang terpuji 
apalagi dibarengi dengan menyuruh kepada kebaikan dan 
mencegah kemunkaran. 

Allah berfirman dalam al Qur'an surat Ali Imran ayat 110: 
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Artinya : "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma 'ruf dan 
mencegah dari yang munkar, 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 yangfasik. "(Q.S. Ali Imran: 110) 

AI amru bil ma 'ruf wan Nahyu 'ani/ munkar adalah salah satu 
cara menyelamatkan bahtera masyarakat. Al-Qur'an telah 
menegaskan hal ini di dalam surat al-Ashr: 
• J., ., ~""' ~ ., J ,. ,. .,,.., ~ ,"'"""' 

l_,.=...l; ~~\ ~l 0 r JJ ~~\ ul 0 ~lj 

~~r- .. ~_tLi"-- 1--:-- ~:__iLi'-- ~--:--~li3_;.--
C1!~ . y.a YJr..:Y""' . y.a YJ .- ~J " "" ,. , , 

Artinya:" Demi masa. Sesungguhnya mcmusia itu benar
benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi 
kesabaran. " 

Ayat ini menegaskan bahwasanya manusia akan merugi 
dalam hidupnya, manusia akan bertemu dengan kehancuran 
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dalam hidupnya. Supaya tidak memgi, maka menumt ayat ini 
manusia hams membangun budaya saling menasehati dalam 
kebajikan dan ketakwaan. Artinya, manusia hams saling 
mengingatkan tatkala melakukan kesalahan dan menguatkan 
tatkala melakukan kebajikan. Di sinilah pentingnya amar 
rna 'ruf nahyi munkar memiliki peran yang besar dalam 
membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. 

Hadirin Jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah 

Orang muslim yang baik, jika melihat kemungkaran ataupun 
kebathilan, baik itu di lingkungan tempat kerja, di kampung 
halaman tempat tinggalnya, dimana saja bahkan sampai pada 
suatu tingkat wilayah kenegaraan hendaklah ia membahnya 
menuju kearah kebaikan. Hal ini agar tidak terjadi suatu bala' 
atau azab dari Allah SWT. Karena sesuatu yang bathil jika 
didiamkan, seperti yang dikisahkan dalam hadits diatas, 
sementara ada orang atau banyak orang yang tahu bahwa 
perbuatan itu tidak benar bahkan melanggar aturan atau 
norma-norma agama, maka Allah akan menumnkan azab di 
tempat itu, tanpa memandang siapa yang berdosa ataupun 
tidak berdosa, semuanya pasti tertimpa musibah. 

Jadi sebaiknya jika kita melihat sesuatu yang tidak benar atau 
hal-hal yang mungkar maka segeralah memperbaiki dan 
berbuat demi keselamatan diri dan orang lain. 

Rasulullah SAW bersabda : 

.... ,. 0 .... o..... .... , 

~t.:_w ~;· .. ; tJ 0~ ~~ ~:;;;_t; I~ ~ (.)I~ :; 
0~~i ~~ ~~~ 4.i~.j ~ ;J J~ 
"" .... ..... """"' .... "" "" 

36 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MENBENTUK GENERASI OUR' ANI 



"Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkaran, maka 
hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak 
mampu, maka dengan lisannya, dan apabila tidak mampu, 
maka dengan hatinya, dan yang demikian itu adalah selemah
lemahnya iman." 

Jika kita sudah menyeru untuk berbuat baik dan mencegah 
yang munkar maka kita termasuk ke dalam golongan orang 
yang beruntung, seperti termaktub dalam al Qur'an surat Ali 
Irnran ayat 1 04 : 

"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." 

Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah 

Mulai hari ini, mari kita selamatkan diri .kita, keluarga kita, 
orang lain bahkan sampai Negara kita dari hal-hal yang tidak 
diridlai oleh Allah, agar hidup kita selamat di dunia dan di 
akhirat. 

Demikian khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga dapat 
kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari . 
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ZAKAT MENCIPTAKAN KEADILAN 
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Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah 

Perintah mendirikan shalat dalam Al-Qur'an selalu 
dirangkaikan dengan perintah menunaikan zakat. 
Mengingkari kewajiban zakat ini merupakan pembangkangan 
yang nyata terhadap ajaran agama, seperti kasus penduduk 
Batha'ah, dimana Khalifah Abu Bakar Shiddiq pernah 
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mendekritkan akan melancarkan perang terhadap penduduk 
Batha'ah, yang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW tidak 
mau lagi membayar zakat. 

Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadits yang 
shahih menjelaskan kedudukan zakat dalam Islam, yaitu 
sebagai salah satu ibadah pokok dan rukun Islam yang ketiga, 
setelah syahadat dan shalat. Dengan demikian membayar 
zakat merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. 

Zakat merupakan kewajiban agama yang dapat 
dipaksakan terhadap para wajib zakat jika mereka tidak mau 
membayarkannya. Seluruh ulama salaf (ulama terdahulu) dan 
ulama khalaf (ulama masa kini/kontemporer) sepakat 
mengatakan bahwa mengingkari kewajiban hukurnnya kufur 
dan keluar dari agama Islam. Didalam beberapa hadits Nabi 
SAW mengancam orang-orang yang menolak membayar 
zakat dengan hukurnan yang berat diakhirat dan kerugian 
didunia. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bazzar dan 
Baihaqi Nabi bersabda yang maksudnya, bila sedekah (dalam 
arti zakat) yang tidak dikeluarkan bercampur dengan 
kekayaan lain, maka kekayaan itu 'akan binasa. • 

Para ulama menggolongkan zakat kedalam ibadah 
maliyah yakni ibadah dengan harta. Zakat sebagai ibadah 
telah diatur oleh syariat secara rinci dalam pelaksanaannya 
seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Pengaturan syariat 
atas zakat ini, antara lain menyangkut kekayaan yang wajib 
dikeluarkan zakatnya, ditentukan batas minimum harta yang 
sudah wajib dizakati. Disamping itu, ditentukan kapan 
waktunya zakat harus dibayarkan. Demikian pula kadar zakat 
yang harus dikeluarkan, dan para penerima zakat (al-ashnaf 
al-tsamaniyah). 

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kebanyakan 
manusia amat mencintai harta kekayaan. Mengeluarkan harta 
yang dimiliki untuk diserahkan kepada orang lain boleh jadi 
lebih berat dari pada mengerjakan shalat dan puasa. Disinilah 

40 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



zakat berperan sebagai alat uji kepatuhan seorang muslim 
dalam melaksanakan kewajibannya kepada masyarakat. Islam 
menerapkan sistem zakat bukan hanya sekedar rasa tanggung 
jawab terhadap masyarakat. 

Perintah berzakat memiliki makna yang lebih luas dari 
pada sekedar menunaikan kewajiban mengeluarkan 2,5 persen 
harta kekayaan atau rezeki yang diperoleh secara halal untuk 
diserahkan kepada mereka yang berhak (delapan asnaj). 

Zakat mengandung pesan moral agar orang-orang 
kaya selalu menyadari tanggung jawabnya dalam 
mengupayakan keadilan ekonomi dan sosial. Mengeluarkan 
zakat berarti membersihkan hak orang lain yang melekat pada 
harta itu. Zakat juga berfungsi mengikis sifat bakhil (kikir) 
dan mementingkan diri sendiri terbukti merusak sendi-sendi 
kehidupan bermasyarakat. 

Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah. 
Dibalik perintah berzakat, setiap muslim perlu 

mengerti, memahami dan mematuhi bahwa kewajiban 
terhadap sesama manusia dalam kaitannya dengan harta 
kekayaan tidak cukup hanya dengan mengeluarkan zakat. 

Prof. Ahmad Syalabi menjelaskan, "Zakat adalah 
batas minimal hak fakir miskin pada harta orang kaya, artinya 
hak seseorang Islam terhadap orang Islam ·lainnya tidak habis 
hanya dengan menunaikan zakat saja. Selama masih ada 
lowongan untuk berbuat kebaikan maka berbuat baik itu wajib 
dilaksanakan". Ulama asal me sir itu merujuk hadist Nabi 
Muhammad SAW yang menyatakan, "Sesungguhnya dalam 
harta itu ada hak se/ain zakat ". 

Imam Al-Qurtubhi dalam kitab tafsir Al-Qur'an Al
Jamili Ahkam il-Qur'an menjelaskan, kedudukan manusia 
terhadap harta ialah sebagai pengurus atau pemegang amanat 
yang harus menafkahkannya sesuai dengan yang diridhai 
Allah SWT. Sebagaimana firman Allah; 
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"Beriman/ah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan 
infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang 
Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya 
(amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara 
kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) 
memperoleh pahala yang besar". (QS. Al-Hadid :7). 

Dalam surat at-Thalaq ayat 7 Allah juga telah 
mengingatkan untuk senantiasa berderma: 

Artinya:" Hendaklah orang yang mampu memberi 
nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 
rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan. " 

Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah. 
Dalam ajaran zakat sebagai sebuah sistem llahiah 

terangkum misi Islam untuk menciptakan keadilan sosial dan 
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ekonomi ditengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan misi 
Rahmatan lil 'Alamin yang dibawa oleh risalah Nabi 
Muhammad SAW. 

Dr. Husein Sahata, dosen Fakultas Perdagangan 
Universitas AI Azhar Cairo dalam karya ilmiahnya 
Muhasabah Az Zakah menyimpulkan, "Zakat harta dianggap 
sebagai salah satu unsur ekonomi Islam yang dapat 
menawarkan solusi bagi masalah-masalah perekonomian 
modem yang tak terpecahkan oleh sistem ekonomi 
konvensional kapitalis maupun sosialis, di Timur maupun di 
Barat. Fakta-fakta yang ada menunjukan bahwa zakat harta 
mempunyai peranan penting dalam memberikan solusi bagi 
masalah-masalah perekonomian modem, diantaranya masalah 
penimbunan kekayaan, masalah kemiskinan, masalah 
pemusatan kekayaan pada kelompok tertentu, masalah krisis 
ekonomi, serta masalah inflasi nilai uang. 

Di tanah air kita telah sering dilakukan berbagai kajian 
dan seminar mengenai potensi zakat dalam kaitannya dengan 
kesejahteraan umat. Salah satu kajian secara sederhana 
mengungkapkan, bahwa secara teoritis bila semua umat Islam 
membayar zakat dengan benar sesuai ajaran agama dan zakat 
tersebut dikelola dengan benar pula sesuai ajaran agama, 
maka kita tidak akan melihat kesenjangan secara mencolok 
dikalangan umat Islam antara yang kaya dengan yang hidup 
dalam kemiskinan. 
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MEMBUDA Y AKAN KEJUJURAN 
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Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah. 
Semasa Rasulullah SAW masih hidup, ditanya oleh 

seorang sahabat; Mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? 
Jawab Rasulullah; "Mungkin". Mungkinkah seorang mukmin 
itu bakhil (kikir)? Jawab Rasulullah; "Mungkin". Mungkinkah 
seorang mukmin itu pendusta? Rasulullah SAW menjawab; 
"Tidak"!. 

Ulama besar dari Universitas AI-Azhar Cairo, 
almarhum Sayid Sabiq yang menukilkan hadits ini dalam 
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bukunya Jslamuna menjelaskan bahwa iman dan dusta tidak 
bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Dusta dikonstatir 
oleh Rasulullah merupakan salah satu dari tiga ciri munaflk 
(h)lpQkrit), disamping dua ciri lainnya, yaitu ingkar janji dan 
menyelewengkan amanah. 

Islam tidak akan tumbuh dan berdiri kokoh dalam 
pribadi yang tidak jujur. Kita baca sejarah besar Nabi 
Muhammad SAW, selama 40 tahun beliau menjadi peribadi 
yang jujur lebih dulu, hingga digelari A l-Am in, baru kemudian 
diangkat menjadi utusan Allah SWT untuk mengajarkan 
Islam kepada umat manusia. 

Dalam satu hadits diceritakan bahwa pada suatu hari 
datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dan 
mengajukan pertanyaan: "Apakah perbuatan yang harus 
dilakukan untuk bisa masuk surga, dan apa pula perbuatan 
yang menyebabkan seseorang masuk neraka? Rasulullah 
SAW menjawab: 

. ;' ' . ... 

(~ J \.SJ~I oiJJ) L;1.iS' ~I ~ ~ es;-
"Berpegang teguhlah kepada kejujuran. 

Sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada 
kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan kesurga. Dan 
seseorang yang senantiasa berkata benar dan jujur akan 
tercatat di sisi Allah SWT sebagai orang yang benar dan 
jujur. Jauhilah dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada 
kejahatan, dan kejahatan itu melemparkan seseorang 
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kedalam neraka. Dan seseorang yang sering berdusta akan 
tercatat disisi Allah sebagai seorang pendusta ". (H.R. 
Bukhari dan Muslim) 

Hadirin jama'ab jum'at rahimakumullab. 
Perubahan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat 

dewasa 1m tanpa disadari gambaran kita seringkali 
menyaksikan dan mungkin pernah mengalami betapa sikap 
istiqamah mempertahankan sikap hidup yang hanif (bersih, 
lurus, dan jujur) ditengah pengaruh lingkungan yang memberi 
peluang untuk berlaku tidak jujur dipandang orang sebagai 
tindakan mempersulit diri bahkan mempersulit orang lain. 
Tetapi jika direnungkan, berpaling dari kejujuran itulah 
tindakan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. 

Tatkala kejujuran ditinggalkan, yang merajalela adalah 
dusta dan kebohongan. Sebuah kebohongan tak bisa ditutup 
kecuali dengan kebohongan pula, dan begitulah seterusnya 
sehingga melahirkan lingkaran kebohongan. Karena itu Islam 
memandang dusta adalah induk dari berbagai dosa. Integritas 
pribadi sebagai muslim akan jatuh ketika seseorang tidak bisa 
menjaga kejujuran, tidak konsisten antara keyakinan, ucapan 
dan pengamalan. 

Krisis multi dimensional yang melanda bangsa kita 
bermuara pada krisis akhlak. Krisis akhlak yang melanda 
kehidupan kita diantaranya ialah krisis kejujuran serta 
menipisnya rasa malu berbuat kesalahan yang telah 
menimbulkan akibat-akibat sampingan seperti terjadinya 
krisis panutan dikalangan masyarakat. 

Sebenarnya masih banyak orang-orang baik dan jujur 
dinegeri ini, tetapi mereka kebanyakan pada posisi silent 
minority. Dalam hal ini kita khawatir Indonesia tengah 
meluncur masuk kategori negara yang disebut zero trust 
society (menurut kategori Franchis Fukuyama, 1995) . 
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Hadirin jama'ah jumat rahimakumullah 
Krisis kejujuran menjadi penyebab subumya praktik 

korupsi, kolusi dan manipulasi yang menggerogoti kehidupan 
bangsa dari hulu sampai ke hilir. Karena kemahiran membuat 
lingkaran kebohongan, maka perbuatan korupsi, kolusi, suap, 
dan manipulasi makin merebak dan sulit dibuktikan. 
Kebohongan tidak jarang membuat campur-aduknya antara 
yang haq dan yang bathi/. 

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bemegara, 
jika kita mau membenahi moral hazard para pengelola negara 
dan masyarakat yang semrawut, maka langkah pertarna adalah 
membudayakan kejujuran serta meluruskan kesalahan berfikir 
yang melahirkan kecenderungan melakukan pembenaran atas 
suatu perbuatan yang tidak benar. Untuk memulihkan 
kredibilitas birokrasi pemerintah yang menyandang citra 
negatif dimata masyarakat harus dimulai dengan penegakan 
kejujuran hingga hal itu menjadi kesadaran kolektif. Kalau 
dibayangkan beratnya memperbaiki sistem yang besar dan 
kompleks, maka tidak seorang pun akan sanggup 
melakukannya. Tapi, berangkatlah dari satu prinsip, yaitu; 
lakukan apa yang kita bisa! 

Hadirin jam'ah jum'at rahimakumullah 
Mari kita tegakkan budaya hanif dan siddiq di semua 

bidang kehidupan, diantaranya meliputi; niat lurus, berftkir 
lurus, bicara benar, sikap terpuji, dan perilaku teladan. Dalam 
hubungan ini Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah SAW 
untuk kesempumaan budi luhur manusia memberi petunjuk 
sebagai berikut; ''Berbuatlah ditempat saudara, saya juga 
melakukan hal yang sama". 

Semoga khutbah pada hari ini dapat menjadi bahan 
renungan dan introspeksi diri untuk senantiasa jujur dalam 
sikap, ucapan, dan perbuatan. Sebagai penutup mari kita 
renungkan makna firman Allah; 
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IBADAH TAK SEMPURNA 
TANPA MUAMALAH 
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Hadiri jama'ah jum'at yang berbahagia 

Agama Islam memiliki tiga aspek utama, yakni aspek 
akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah pokok-pokok 
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keimanan dan tauhid yang merupakan landasan hidup seorang 
muslim. Dalam aqidah tauhid yang tersimpul dalam kalimat 
dua syahadat, berisi penegasan kepercayaan kepada Allah 
SWT dan penolakan kepercayaan kepada yang selain Allah 
SWT. 

Sedangkan syariah adalah peraturan-peraturan dan 
hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT pokok
pokoknya dan diwajibkan kepada kaum muslimin supaya 
mematuhinya. Syariah adalah prinsip-prinsip dasar yang 
mengatur hubungan antara seorang muslim dengan Allah dan 
hubungan diantara sesama manusia. Syariah berasal dari 
Allah, berisi perintah dan larangan yang dibebankan Allah 
SWT kepada manusia. Syariah mencakup ibadah dan 
muamalah. Muamalah atau hubungan antar manusia dalam 
Islam terikat dengan norma-norma hukum dan etika. Adapun 
akhlak adalah tata nilai dan aturan perilaku bagi seorang 
muslim, yang antara lain meliputi masalah baik dan buruk. 
Pentingnya akhlak dalam ajaran Islam digambarkan dalam 
dialog antara Nabi SAW dengan seorang sahabat sebagai 
berikut: 

~ ·~ 

4;) ~~ ~p ~~j; i;ill 01 Jj, J~~ t; ~~ jti 

J ~ jti ~w 4-f(J?-· '.fo~J1 L/1 ~ ~~:, ~ 
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Telah bertanya seseorang: 

"Ya Rasulullah. Fulanah terkenal rajin sha/at dan 
puasa serta banyak sedekah. Tetapi ia suka menyakiti 
tetangga dengan perkataannya. Nabi SAW bersabda, 'Ia 
masuk neraka'. Kemudian or~g tersebut bertanya lagi: Ya 
Rasu/ullah, Fulanah terkenal dengan sedikit shalat dan 
puasanya dan ia bersedekah sedikit dengan sisa-sisa 
makanan. Namun tidak suka menyakiti tetangganya. Nabi 
Bersabda, 'Ia masuk surga '. "(H.R. Ahmad). 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Dalam kehidupan bermasyarakat, ada kewajiban yang 

harus ditunaikan dan hak yang harus diterima. Dalarn kaitan 
ini, Islam mengajarkan etika dan norma-norma muamalah, 
yang harus diperhatikan, seperti dijelaskan oleh almarhum 
Prof. Dr. Ahmad Syalaby dari Cairo University dalam 
bukunya Masyarakat Islam yakni; seorang muslim tak boleh 
memandang hina kepada orang lain, seorang muslim tak 
boleh buruk sangka dan tak boleh mengintai-intai kesalahan 
orang lain, Islam menyeru kepada persatuan, Islam 
menyerukan agar membayarkan amanat dan menepati janji, 
Islam melarang hasad (iri hati), Islam melarang takabbur dan 
sombong. Islam melarang seorang muslim mencari atau 
mcmbuka aib orang lain. Islam mcnyuruh berlaku adil dan 
membenci kesaksian palsu, Islam memperteguh tali 
silaturrahim, Islam menyeru kepada ilmu pengetahuan, Islam 
mewasiatkan agar orang baik dengan tetangganya, dan Islam 
menyerukan agar saling tolong-menolong dan memperhatikan 
kepentingan orang lain. 

Islam mendorong umatnya agar menjadi manusia yang 
bertakwa dan memberi manfaat kepada sesama. Takwa 
melambangkan hak Allah SWT atas manusia, dan memberi 
manfaat kepada sesama melambangkan hak sesama makhluk. 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Sebagai muslim kita harus berupaya agar setiap saat 

dalam hidup ini dapat melakukan amal kebaikan yang 
memancarkan nilai manfaat dalam kehidupan ini, tidak saja 
bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain, baik yang 
menyangkut fardhu ain maupun fardhu kifayah. Islam 
mengajarkan bahwa nilai manusia ditentukan oleh amalnya. 

Rasulullah bersabda, 

"Allah SWT tidak memandang akan bentuk dan harta 
kekayaanmu, tetapi memandang hati dan bekas 
amalmu". (HR. Muslim). 

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bcrsabua : 

. ' . ·'I ., , 
~~ . . 
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"Demi Allah yang jiwaku berada ditangan-Nya, belum 
beriman seseorang kamu, sampai ia mencintai 
saudaranya (sesama muslim) seperti ia mencintai 
dirinya sendiri". (HR. Bukhari Muslim). 

Ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW; 
"Siapakah manusia yang paling baik? Beliau Menjawab, 
"Manusia yang sanggup memberi manfaat kepada 
sesamanya". Selanjutnya ditanya, "Amal apa yang paling 
utarna? Beliau menjawab, "Memasukkan rasa bahagia pada 
hati orang yang beriman". Ditanya lagi, "Dengan jalan 
manakah memasukkan rasa bahagia itu?" Beliau menjawab, 
"Dengan melepaskannya dari rasa lapar, membebaskannya 
dari kesulitan, dan membayarkan utang-utangnya". (HR. 
Thabrani). 

Dari ungkapan Rasulullah SAW diatas, dapat 
disimpulkan bahwa setelah menunaikan hak-hak Allah SWT, 
yakni tidak mempersekutukanNya dengan yang lain dan 
menunaikan ibadah mahdhah (ibadah formal) yang telah 
disyariatkan Nya, maka setiap muslim diperintahkan agar 
memasuki lingkungan masyarakat untuk menunaikan hak 
sesama makhluk. Dengan kata lain, ibadah tidak sempuma 
tanpa muamalah, dan ketakwaan dalam beragama harus 
tercermin dalam perilaku sosial. * * * 
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AKTUALISASI AL QUR'AN DAN SUNNAH 
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Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah 
Dalam satu riwayat seorang Yahudi datang kepada 

Khalifah Umar bin Khattab lalu berkata, "Ada satu ayat yang 
telah diturunkan Allah kepada umat muslim, andaikata ayat 
itu diturunkan kepada kami umat Y ahudi, pasti kami akan 
merayakan pada hari diturunkannya". 

Umar bertanya, "Ayat manakah yang anda maksud?" 
Yahudi itu menjawab; 
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"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu 
untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmatKu bagimu, 
dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu". (QS. 
Almaidah : 3). 

Umar berkata, "Demi Allah, sungguh saya mengetahui 
dengan pasti hari diturunkannya ayat tersebut. Diturunkan 
kepada Rasulullah SAW pada hari Jum'at, hari Arafah, yang 
menjadi hari raya bagi seluruh kaum muslimin di dunia tiap
tiap tahunnya". 

Sayyid Sabiq mengangkat riwayat diatas dalam buku 
Anashirul Quwwah Fil Islam. Ulama asal Mesir itu menulis, 
"Berpegang teguh kepada hukum Islam adalah suatu 
keharusan yang penting. Lebih dari itu Allah SWT menjamin 
kesempurnaan hukum-hukum yang diberikan kepada kita 
umat Islam serta menjadikannya sebagai cahaya dan petunjuk. 
Maka barangsiapa yang menentangnya, pasti akan sesat d~ 
buta hatinya untuk selamanya". 

Menurut sahabat, Ibnu Abbas, ayat tentang 
sempumanya agama Islam, berarti T$an memberitakan 
kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin 
seluruhnya bahwa sudah sempurnalah ajaran Islam untuk 
mereka, sehingga mereka tidak memerlukan tambahan. Tuhan 
sudah mencukupkannya tanpa ada kekurangan buat 
selamanya. 

Sebagaimana kita ketahui, Islam mengajarkan 
kebenaran dan tata nilai yang bersifat universal dan abadi, 
yang harus diyakini dan dihayati oleh setiap muslim 
dimanapun dia berada dan pada zaman kapanpun dia hidup . 
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Islam wadalah agama untuk seluruh umat manusia, namun 
untuk menyebarkan kebenaran Islam telah ditentukan 
jalannya dalam Al-Qur'an dan As Sunnah yaitu melalui 
dakwah, bukan dengan tekanan dan paksaan. 

Dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah syariat 
Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan 
Sunnah Rasulullah SAW. Islam' diturunkan oleh Allah SWT 
melalui para Rasul-Nya, membawa peraturan-peraturan, dan 
hukum yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Islam 
mengumpulkan kebenaran murni dari semua agama terdahulu 
dan merangkum semua pokok ajarannya. 

58 

Allah berfirman dalam surat al Baqarah : 208 

i '!.:'~,~~ ~-tl. j.l~~li ~,,,-: .Jit:~k 
~ J ~ ~ .r- _r.A ~ -:.J.., ~ -
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QJ~j~FJJ~l ~'·+-">6>-
"Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam 
Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti 
langkah-langkah syaitan. Sungguh ia musuh nyata 
bagimu." 

Berkaitan dengan komitmen seorang muslim dalam 
mengamalkan Islam, Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syaltout, 
mantan Rektor Universitas AI Azhar Mesir, mengatakan, 
setiap orang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, 
maka ia wajib membentuk kehidupannva sesuai dengan ajaran 
Islam itu. Ilmuwan Perancis yang kemudian mendapat 
hidayah memeluk agama Islam, Prof. Roger Garaudy dalam 
bukunya Prowesses De L 'Is lam (janji-janji Islam) telah 
merintis pembuktian bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang 
diperlukan oleh umat manusia, demi kelestarian manusia itu 
sendiri. 

Pengakuan syahadat; "Tiada Tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah Utusan Allah SWT", mengandung arti 
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bahwa seseorang telah mengikatkan dirinya kepada Allah dan 
Millah Muhammad. Firman Allah SWT: "Dan tidaklah patut 
bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi perempuun 
mukmin, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu 
ketentuan akan ada baginya pilihan (yang lain) ". (QS. Al
Ahzab: 36). 

Siapa saja yang ingin mendalami esensi ajaran Islam 
perlu membuka AI Qur'an dan menyimak isinya. Untuk itu 
pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Al Qur'an sebagai 
sumber utama agama Islam yang diiringi dengan 
pengalamannya wajib hukurnnya bagi setiap muslim. Dalam 
hal ini keutamaan membaca (tilawah) Al Qur' an bagi seorang 
muslim bukan hanya untuk mengharap pahala, tetapi lebih 
dari itu untuk mendapatkan petunjuk jalan yang benar 
(shiratal mustaqiim). 

Sebagai pedoman hidup (manhaj al hayah), 
kandungan isi Al-Qur'an memuat berbagai hal yang 
dibutuhkan untuk memecahkan dan mengatasi berbagai · 
problema yang dihadapi umat manusia, baik petscalan 
pribadi, keluarga, maupun persoalan-persoalan masyarakat, 
bangsa dan dunia. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur'an: 

~.: 7~! ~~ ~1~!) ~ l.(' _.1 ~iT CJ!J .,j) Jl 
, J ., ,.. ., J ,$' J • J., ~ • -t~ 

Q~--·:: .• 1!-:..;pj ~..LAj 1_,.:-..1; ._:_r..~l 

Artinya:" Katakanlah: "Ruhul. Qudus (Jibri/) 
menurunkan AI Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk 
meneguhkan (hati) orang-orang yang Telah beriman, dan 
menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang 
berserah diri (kepada Allah). "(QS an-Nahl:102). 

Dalam fungsinya sebagai petunjuk bagi umat manusia, 
Al-Qur'an adalah realitas pasif yang harus digerakkan oleh 

KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI ...... •I 59 



pribadi-pribadi mukmin yang memahami dan 
mengamalkannya. Dengan kata lain perlu adanya penyerapan 
dan pembudayaan nilai-nilai Qur'ani kedalam kesadaran 
moral dan perilaku umat Islam. Hal itu dapat dilakukan antara 
lain melalui pendidikan Al-Qur'an sebagai sarananya. 

Jika kita mengkaji sejarah pendidikan AI-Qur'an pada 
masa Nabi, sahabat dan tabi'in, temyata tidak sekedar 
menghasilkan pribadi-pribadi muslim yang fasih 
mengumandangkan bacaan Al-Qur'an dan menghafalkannya. 
Tetapi pendidikan Al-Qur'an ketika itu melahirkan pribadi 
muslim yang memiliki pandangan hidup dan akhlak Qur'ani. 
Disamping itu dengan Al-Qur'an mereka juga berhasil 
membangun kebudayaan dan peradaban Islam yang gemilang. 

' Umat Islam dimasa lalu mampu mengaktualisasikan 
Al-Qur'an bukan dalam syiar dan musabaqah membacanya. 
Tetapi Al-Qur'an membumi dalam kehidupan umat sehari
hari, sehingga tidak ada jarak antara ajaran yang seharusnya 
dan kenyataan dalam kehidupan umat. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Disamping itu mempelajari Al-Qur'an, setiap muslim 

juga perlu mempelajari Sunnah Nabi SAW sebagai penjelasan 
otentik atas pesan-pesan AI-Qur'an. Dengan mempelajari AI
Qur'an dan Sunnah akan diperoleh pengertian tentang Islam 
secara bulat dan utuh. Ini merupakan langkah yang penting 
untuk mencegah dan menangkal berbagai paham, aliran dan 
pemikiran keagamaan yang keliru dan seringkali menyesatkan 
kalangan muslim awam. 

Islam adalah agama yang mudah dipahami, mudah 
dipelajari, dan mudah diamalkan. Syariat Islam yang dibawa 
oleh Nabi Muhammad SAW adalah syariat yang mendunia 
karena AI-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia dan Nabi 
Muhammad. SAW adalah utusan Allah kepada seluruh umat 
man usia. 
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Rasulullah SAW bersabda: 

' ""~ ; o,.... 0 .... J. 0 

~~ ~~ \~\ ~~ J ~ ~ 0~ ~ ;.;\ ~ J) 

.J:;.~ G) 

Telah kutinggalkan untuk kamu dua tuntunan, apabila 
kamu teguh kepada keduanya, kamu tidak akann sesat selama
lamanya, Yaitu Kltab Allah dan Sunah Rasul-Nya (HR. Malik). 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Sejalan dengan sabda Rasulullah diatas, marilah kita 

mengaktualisasikan Al-Qur'an dan Sunnah dengan menjalani 
hidup berpayung syariat, yaitu menyesuaikan sikap, perilaku 
dan tindakan dengan ajaran Islam itu. Seluruh gerak aktivitas 
pribadi, dalam keluarga dan rumah tangga, aktivitas kerja, 
begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara 
hendaklah mengacu pacta tuntunan Islam. 

Dalam Islam, tidak ada pemisah~m antara urusan 
ibadah dengan muamalah. Tuhan tidak hanya diingat dan 
disebut ketika beribadah, tapi juga dalam seluruh kehidupan 
yang dijalani. Seorang muslim haruslah membawa agamanya 
dari sajadah dan masjid, ke jalan raya, ke tempat kerja, atau 
ke pasar. Dengan demikian, kehidupan yang penuh petunjuk, 
rahmat, dan berkah insya Allah SAW akan kita peroleh 
didunia ini. *** 
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NARKOBA DAN KEHANCURAN BANGSA 

"' ' J J , ... ,_ 

.J'S';) ~~ ~~J ~ rJLJI 
""' J }:-' ' J "" 0 , 0 ,. ~ ' o .... 

~~ ~~ ;syq o~lj ~~~ Jb:. ($..UI JJ ~~ 
,. ,. ,. 

... "' .... A.. rJ' , ,; 0 ...... , ~ 

' ,. •. ~~,. 'I ", ,. ,. ,, ,,. • ,. "' I "I "': 11 " .. 1 ' ,. • "I ' 1,. : 
~ ) -u ~_r!. l o...l>-) 4U l <U l 0 ~ '..~~ 

,. ,. ,. 
.... 'II 'IJ /. ~, J ..... (/1 ,. 

~ !J!~J r-cJ ~~I '~~~J ~¥I~ 01 

J1 0~~ r g~~ ~J ~~~J J\ ~J ~ LL~ 
"' ~ ,., "' ,, ,. ,. ~ , , 

·~I • ,. 
·0!- r y.. ,. ,. 

fP , "' ,.. ""- "" J,.., ,.. 0 J.!' ~ ,. 

~I J"j.J~j 4,jlZ j.;.. JJI ljil 0~:..:11 ~I ,~ L.i 
,. 

Hadirin jama' ah yang berbahagia 
Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan 

ketaqwaan kita kehadirat Allah SWT karena dengan 
ketaqwaan kita akan mendapatkan kesejahteraan di dunia 
maupun di akhirat seperti jaminan Allah SWT dalam surat At 
Thalaq ayat 2-4 : 
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" ... Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia 
akan membukakan }alan keluar baginya, Dan Dia 
memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka
sangkanya ". 

Sidang Jum'at yang terhormat, 
Perubahan sosial yang serba cepat sebagai 

konsekwensi modemisasi mempunyai dampak pada 
kehidupan baik secara individual maupun komunal yaitu 
keluarga dan masyarakat bahkan suatu bangsa. Tidak semua 
orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut 
yang kemudian menimbulkan ketegangan atau stres 
akibat yang ditimbulkannya terjadi menurunnya nilai-nilai 
kemanusiaan ( dehumanisasi) dan berdampak pada 
terganggunya fungsi kehidupan sehari-hari. 

Banyak orang terpukau dengan modemisasi, yang 
mereka menyangka bahwa modemisasi serta merta akan 
membawa kepada kesejahteraan, padahal efek dari 
modemisasi bukan hanya hal-hal yang positif tetapi pula yang 
negatif. Yang paling nyata saat ini adalah kebenaran abadi 
yang terkandung dalam ajaran agama sudah tersisih karena 
dianggap sudah kadaluarsa. Modemisasi tanpa sadar telah 
terjadi paenyalahgunaan di hampir semua aspek kehidupan, 
hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar Rum 
ayat 41: 
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Telah nampak kerusakan di darat dan di /aut 
disebabkan Karena perbuatan tangan manusi~ supay 
Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
}alan yang benar). 

Penyalahgunaan yang paling parah terjadi tidak saja di 
negara- negara maju tetapi juga di tanah air kita adalah 
penyalahgunaan narkoba dan alkohol, jenis penyakit ini 
sangat erat berkaitan dengan mehtalitas dan gaya hidup 
modern. Dari hasil penelitian yang dilakukan Prof. Dr. H. 
Dadang Hawari ldris, MD, bahwa dampak penyalahgunaan 
narkoba dan alkohol: 

a. Merusak hubungan kekeluargaan 
b. Menurunkan kemampuan belajar 
c. Ketidakmampuan membedakan yang baik dan 

buruk 
d. Perubahan perilaku yang anti social 
e. Menimbulkan komplikasi kesehatan 
f. Menurunkan produktivitas kerja 
g. Mempertinggi jumlah kecelakaan dan tindak 

kriminal 

Penyalahgunaan narkoba dan alkohol sudab menjadi 
penyakit yang endemik dalam masyarakat modem khususnya 
dikalangan anak-anak baru gede dan remaja bahkan sebagian 
orang dewasa yang pada gilirannya akan menghancurkan 
bangsa kita. 
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Agama Islam telah melarang sejak 15 abad yang lalu seperti 
terlihat didalam AI Qur'an surat AI Maidah ayat 90-91 : 

~~\iT/ J "/iT/ _;1\ ~~ i-~/1; ~ j'T tA{L . J ~ J J y..- ~/ .,..._ -

"Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya 
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, 
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah 
perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka 
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu kamu 
beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud 
hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di 
antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari 
mengingat Allah dan melaksanakan shalat maka 
tidakkah kamu mau herhenti?. " 

Jadi yang dilarang o1eh Agama Islam tidak hanya 
Alkohol tetapi semua jenis zat yang memabukkan dan 
merusak kesehatan sebagaimana hadits Rasu1ullah SAW dari 
Sa1amah ra: 
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"Rasulullah SAW melarang setiap zat yang 
memabukkan dan melemahkan ". 

Sehubungan dengan pesan Allah SWT dan Rasulnya 
tersebut maka membangun bangsa sudah waktunya untuk 
mengkampanyekan anti alkohol dan anti narkoba." 

Prof. Dr. Dadang Hawari !dries, MD, juga dalam 
penelitiannya menyimpulkan bahwa untuk menghindari agar 
tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dan alkohol diperlukan 
suatu kondisi paling sedikit memenuhi 6 kriteria, yaitu: 

a. Kehidupan beragama dalam keluarga 
b. Mempunyai waktu bersama dalam keluarga 
c. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga 
d. Saling menghargai sesama anggota keluarga 
e. Ada ikatan yang erat antar anggota keluarga 
f. Seandainya terjadi krisis keluarga, agar 

diselesaikan secara positif dan konstruktif. 

Pantas sekali kalau ajaran Islam menganjurkan 
umatnya terutama orang tua untuk berperan secara optimal 
dalam mendidik dan membimbing anak-anaknya agar menjadi 
manusia tangguh antara lain: 

a. Memberi nama-nama yang baik 
b. Memberi asi sesuai aturan agama dan kesehatan 
c. Memberi makan dan rizqi yang halal 
d. Bersikap kasih sayang 
e. Bersikap adil dan bijaksana 
f. Memberi pendidikan dan akhlaq yang baik 
g. Tidak lupa untuk mendoakan 
h. Menyadari bahwa anak adalah cobaan 
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Insya Allah dengan usaha yang keras dan tiak 
melalaikan perintah agama kita akan menjadi bangsa yang 
sukses, bangsa yang berkualitas dan produktif serta terhindar 
sari penyalahgunaan narkoba dan alkohol yang 
mengakibatkan kehancuran bangsa Naudzubillah! 
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Hadirin Jama'ah Jum'at Rohimakumullah, 
Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah banyak memberikan 
kenikmatan dalam kehidupan kita. Shalawat dan salam 
semoga terlimpah keharibaan Rasulullah SAW yang 
membawa umat dari alam kegelapan kearah yang penuh 
cahaya. 

Membangun pemuda tangguh agar menjadi sumber 
daya manusia yang berkualitas merupakan suatu keharusan 
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manusia dan bukan tugas pemerintah saja tetapi menuntut 
partisipasi dan tanggung jawab semua pihak, tidak terkecuali 
umat Islam, karena Islam memberikan perhatian besar 
terhadap masalah kepemudaan. 

Islam mengajarkan kepada pemeluknya dalam hal 
membangun pemuda tangguh dengan cara mempersiapkan 
mereka secara dini/sejak masih anak-anak dimulai dengan 
keteladanan orang tuanya, sistem pendidikannya dan model 
dilingkungan dimana dia tinggal. 

Peranan orang tua sangat menentukan dalam 
pembentukan pemuda tangguh seperti diajarkan AI Qur'an 
dalam surat Luqman ayat 12-19. ada delapan langkah untuk 
membangun pamuda tangguh: 

Pertama, orang tua harus mengajarkan anaknya untuk 
selalu mensyukuri nikmat yang dianugerahkan Allah S WT, 
karena kunci kenikmatan hidup adalah rasa syukur 
sebagaimana firman Nya dalam surat Ibrahim ayat 7: 

0j b.~~-)~~~ 0 ~j ~)~t 1JJ 

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu 
memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 
pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan 
jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka 
Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 

Manusia yang pandai bersyukur pada hakekatnya 
telah menggenggam separuh dari iman, sedangkan separuh 
dari yang lainnya adalah sabar. 

Kedua, orang tua seyogyanya menginformasikan 
kepada anaknya tentang penyakit yang menggrogoti iman, 
yaitu syirik. Kepada Allah SWT melarang hamba Nya untuk 
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menyekutukan Nya dengan hasil ciptaan Nya termasuk di era 
global mt mendewa-dewakan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi, mengagungkan gaya hidup yang hedonistik 
seakan-akan otak manusia yang encer adalah segala-galanya 
padahal otak kita sangat terbatas, takkan mampu mendeteksi 
perkara yang bersifat ghoib. 

Ketiga, tak kalah pentingnya pengajaran tentang 
"Birrul walidain" berbuat baik kepada orang tua adalah 
kurikulum wajib yang harus diberikan kepada anak-anaknya 
karena akhlaq Islam menekankan betul tentang penghormatan 
kepada kedua orang tua bahkan Rasulullah SAW berpesan: 

0 ' 

J:UI)I ~J ~~I ~J 
/ / / / 

"Ridho Allah SWT ada didalam keridhoan orang tua" 

Merupakan sesuatu yang mustahil terjadi apabila 
hanya anak saja yang dituntut untuk hormat kepada orang tua 
apabila orang tuanya tidak menyayangi anak-anaknya. 

Keempat, sebagai orang tua sudah sepatutnya 
memberikan bimbingan kepada anaknya tentang kebaikan 
sebab kebaikan akan menuntun manusia kepada kebenaran 
dan kebenaran akan membawa kejalan surga sebaliknya anak 
harus diajak untuk menjauhi kejahatan dari sejak usia dini 
karena kejahatan membawa kepada jalan sesat dan pada 
akhimya menuntun manusia kepada neraka, naudzubillah. 

Kelima, mendidik dan membimbing anak untuk 
menjalankan sholat adalah tugas orang tua karena ibadah 
sholat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba 
dengan kholiqnya dimana Allah SWT telah menjanjikan 
kepada hambanya yang dapat mendirikan sholat secara 
khusyu dengan tiga hal, yaitu : 

a. Akan dimantapkan posisinya 
b. Akan dimuliakan dalam kehidupan 
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c. Akan 
fisiknya, 
nalamya. 

diberikan kekuatan, 
rohaninya maupun 

baik kekuatan 
kekuatan daya 

Keenam, memiliki anak yang berprilaku sabar 
merupakan harapan semua orang tua karena sabar adalah 
penyempuma rasa syukur sabar dan syukur ibarat dua sisi 
mata uang yang saling melengkapi. Menurut lbnu Qoyyim AI 
Jauziyah sabar terbagi tiga: 

1. Sabar dalam menjelaskan ketaatan kepada Allah 
SWT 

2. Sabar ketika menjauhkan diri dari kemaksiatan 
3. Sabar ketika menerima musibah dari Allah SWT, 

baik musibah yang kecil maupun yang besar. 

Ketujuh, setiap orang tua sudah pasti khawatir apabila 
anaknya nanti mempunyai sifat takabur atau sombong, oleh 
karenanya sebisa mungkin orang tua mengajarkan dan 
memberi tauladan dengan sifat tawadhu atau rendah hati 
karena kesombongan akan menjauhkan seseorang tidak saja 
dengan Allah SWT tetapi juga dengan sesama mahluk, sudah 
seharusnya manusia saling menghormati dan menghargai 
apalagi manusia adalah mahluk sosial yang menuntut adanya 
kebersamaan dalam menghadapi problem kehidupan. 

Kedelapan, sudah saatnya orang tua di era modem ini 
menjadi model bagi perilaku anak-anaknya, karena didalam 
AI Qur'an diajarkan bagaimana model orang tua yang mampu 
mendidik dan membangun pemuda tangguh seperti keluarga 
nabi Ibrahim AS, dan Luqman AI hakim, sebisa mungkin 
anak-anak kita diajarkan dari model pendidikan yang 
dicontohkan Firaun, Abu Jahal dan Abu Lahab yang 
menuntun anak-anaknya menjadi pemuda bermoral jahat. 

72 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



Hadirin Jama'ah Jum'at Rohimakumullah, 
Dari delapan langkah yang telah kita uraikan diatas 

kiranya penting untuk diperhatikan pula dalam upaya 
membangun pemuda tangguh adalah kondusifnya model 
lingkungan yang akan mendukung aktivitas mereka sebagai 
"Laboratoriurn Kehidupan". 

Setelah belajar dari lingkungan keluarga dan sekolah, 
sudah semestinya lingkungan masyarakat, tempat pekerjaan 
dan yang lebih penting lagi keteladanan dari para pemimpin 
dari level terbawah sampai teratas dalam menjalankan rosa 
kehidupan bia bersinergi dengan kondisi para pemuda yang 
sedang mencari jati diri, jangan sampai terjadi hal-hal yang 
bersifat kontradiktif antara pendidikan yang diperoleh dengan 
kenyataan dalam kehidupan nyata, tentu akan berpengaruh 
dalam membangun pemuda tangguh. Kesemuanya pada 
akhimya kita kembalikan kepada Allah SWT sebagai penentu 
dari segala usaha kita Amin Ya Robbal Alamin. 
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ZAKA T MEMINIMALISIR JURANG 
KAYA & MISKIN 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Kehidupan manusia sejak zaman purbakala tidak dapat 

dilepaskan dari kepentingan mencari harta dengan segala 
motif yang mendasarinya. Untuk mendapatkan harta, manusia 
bekerja keras siang dan malam, bersedia menempuh segala 
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bahaya, menahan segala derita, dan memikul beban yang 
be rat. 

Bagi seorang muslim tentunya mempunyai falsafah 
hidup bahwa harta bukanlah tujuan hidup. Tujuan hidup 
manusia adalah beribadah kepada Allah SWT, sedangkan 
harta dan segala yang diperoleh manusia didunia adalah 
sarana untuk melakukan pengabdian kepada Allah. 

Seorang muslim diperingatkan, dalam mencari dan 
mengumpulkan harta tidak boleh merugikan orang lain. Allah .. 
SWT berfirman: 

J--11:. i-i:G-- IL/iL F.J ."" ~J",.-"f j-1PG ~--
• '1t'! y :J ~ . "" _,.. ~ ~ :J ,. ,. ,. ""' 

"Janganlah sebagian harta kamu memakan harta 
orang lain dengan cara yang bathil (tiada hak) dan 
(jangan) kamu bawa kepada hakim, supaya dapat 
kamu memakan sebagian dari harta orang dengan 
berdosa sedang kamu mengetahuinya" . (QS. AI 
Baqarah 188). 

Islam mengingatkan bahwa dalam harta itu tidak ada 
hak orang lain, terutama hak para kerabat yang membutuhkan, 
hak orang yang meminta karena memerlukan, dan orang yang 
hidup berkekurangan, hak ozang-orang miskin, serta hak 
orang yang terlantar dalam perjalanan. Allah berfirman 

KUMPULAH NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASIIlUR'ANI ...... •I 75 



J J ~ I 
r-A ~jlj 

~;)~i 
''Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan 
haknya, (demikian pula) kepada orang-orang miskin 
dan orang-orang yang dalam perjalanan. ltulah yang 
lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan 
A 1/ah, dan mereka itulah orang-orang yang 
beruntung". (QS. Ar Rum 38). 

Hak orang lain yang terkait dengan harta wajib 
dikeluarkan, baik berapa zakat, ataupun infak, sedekah, dan 
kebajikan lainnya yang dianjurkan dalam Islam. Zakat 
merupakan ewajiban agama yang harus ditegakkan, bukan 
hanya sekedar kemurahan hati orang-orang kaya terhadap 
orang-orang miskin. 

Mohammad Natsir (almarhum) dalam buku Fiqhud 
Da'wah menuturkan, "Zakat membersihkan harta rnilik dari 
hak yang tak punya. Membersihkan sipernilik dari sifat tarflak, 
kikir dan bakhil. Membersihkan yang tak punya dari perasaan 
rendah lantaran kelemahan mereka dibidang materiil. Dan 
membersihkan masyarakat dari iri hati, dengki, dan kesumat 
antara satu golongan dengan golongan lain, bibit-bibit bagi 
persengketaan sosial". 

Seorang muslim dilarang memupuk harta secara 
berlebihan. Hak milik dalam Islam mempunyai fungsi sosial. 
Firman Allah: 
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"Celakalah (azablah) untuk tiap-tiap orang 
pengumpat dan pence/a. Yang mengumpulkan harta 
benda dan menghitung-hitungnya. la mengira, bahwa 
hartanya itu akan mengekalkannya (buat hidup 
didunia) ". (QS. Al Humazah 1-3). 

Islam bahkan mengajarkan, harta harus digunakan di 
samping untuk mencukupi keperluan diri sendiri dan orang 
yang menjadi tanggungan, juga dalam rangka memperkuat 
hubungan antara seorang muslim dengan muslim lainnya. 
Bagi siapa yang mampu berbagi dnegan saudaranya yang 
tengah kekurangan, maka baginya balasan dari Allah: 

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi 
najkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan 
rezkinya hendaklah memberi najkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban 
kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan 
kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan 
sesudah kesempitan. "(QS. At-Taghabun:7) . 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Zakat adalah ibadah yang memiliki posisi yang sangat 

penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran 
Islam maupun dari SISI pembangunan kesejahteraan 
masyarakat. Kewajiban zakat dilaksanakan oleh setiap 
muslim atas harta/pendapatanlhasil usahanya yang telah 
memenuhi persyaratan tertentu dan diserahkan kepada mereka 
yang berhak untuk menerimanya. 

Ulama dan pemikir Islam kontemporer DR. Yusuf 
Qardhawi dalam buku Musykilah AI Farq Wakaifa 'Aalajaha 
a/ Islam menjelaskan 6 sarana yang ditetapkan Islam untuk 
mengatasi masalah kemiskinan, yaitu ( 1) Bekerja, (2) Jaminan 
sanak famili yang berkelapangan, (3) Zakat, (4) Jaminan 
Baitulmal dan segala sumbemya, (5) Berbagai kewajiban 
diluar zakat, dan (6) Sedekah sukarela (Kiat Islam 
Mengentaskan Kemiskinan, 1 995). 

Lebih jauh Yusuf Al-Qardhawi mengungkapkan 
fungsi zakat sebagai sistem jaminan sosial bagi pengentasan 
kemiskinan sangat penting karena dalam pandangan Islam, 
setiap individu harus hidup secara layak ditengah masyarakat 
sebagai manusia. Sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi 
kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, dan memperoleh 
pekerjaan. Seseorang tidak boleh dibiarkan, walaupun ia ahlu 
dzimmah (non muslim yang hidup dalam masyarakat Islam), 
kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang tidak 
memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan 
membina keluarga. 

Islam. menerapkan sistem yang sempuma tentang 
sosial security yakni dengan memfungsikan secara maksimal 
semua jalur dan elemen kehidupan yang ada dimasyarakat. 
Ketentuan syariat mengharuskan anggota masyarakat yang 
kaya untuk menafkahi kerabatnya yang miskin. Bagi fakir 
miskin yang tidak mampu bekerja, negara harus memberikan 
tunjangan hidup baginya. 
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Harta yang halal dalam perspektif Islam merupakan 
amanah (titipan) Tuhan yang harus digunakan sebagai sarana 
berbuat baik kepada sesama manusia. Kewajiban membayar 
zakat merefleksikan salah satu prinsip dalam Islam bahwa 
harta yang dimiliki oleh seseorang memiliki fungsi sosial. 

Allah telah mengingatkan hal ini dalam firmannya: 
J "...., - Ill J) ,. ., t 

~~~ _..,.. . 'z_ 11... I .L..!JJ ~ ~ ,... I - · ... 
Q.) ... 'J..r--" J Vi ... ~ ... y JJ ,. "" """ ... 

Artinya:"Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk 
orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak 
mendapat bagian. " (AI- Zuriyat 19 ) 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Ilmuwan Muslim Afzalur Rahman; Deputy Secretary 

General pada The Muslim School Trust London, dalam buku 
Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 3 menulis; salah satu tujuan 
zakat yang terpenting adalah mempersempit ketimpangan 
ekonomi didalam masyarakat hingga kebatas yang 
seminimal mungkin. Zakat memperbaiki perbedaan ekonomi 
diantara masyarakat secara adil, sehingga yang kaya tidak 
tumbuh semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. 
Dengan cara ini, Islam menjaga harta didalam masyarakat 
tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi ditangan 
segelintir orang saja". 

Dari sisi pembangunan kesejahteraan sosial, zakat 
merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. 
Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu 
tangan, dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk 
melakukan investasi dan distribusi sumber kesejahteraan. *** 
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SABAR KUNCI KETENANGAN HID UP 
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Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya 
dengan membawa petunjuk dan agama yang haq untuk 
dijelaskan kepada seluruh umat walaupun orang-orang kafir 
membencinya. Kita bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang 
patut disembah melainkan Allah dan tidak ada sekutu bagi
Nya dan bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu 
hamba-Nya; semoga shalawat dan salam tetap tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, kepada 
keluarganya, para sahabatnya seluruhnya, Wahai hamba-
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hamba Allah saya berwasiat khusus kepada diri saya sendiri 
dan kepada hadirin sidang Jum'at rahimakumullah. Kita harus 
senantiasa berusaha untuk meningkatkan taqwa kita kepada 
Allah SWT dengan menjalankan segala perintah-Nya dan 
meninggalkan apa yang dilarang-Nya. Tiap-tiap kita yang 
meningkatkan taqwa kita kepada Allah, berarti kita tentu takut 
dengan balasan-Nya begitu juga takut dengan siksa-Nya, takut 
dengan azab-Nya, dan karena itu sekaligus takut dengan 
neraka-Nya, serta sebaliknya berharap dengan surgaNya. 

Jama'ah Jum'at yang berbahagia 
Rahasia kehidupan merupakan sesuatu yang menarik 

di hati manusia. Banyak pemikir, filosof, dan para ahli lainnya 
mencoba menafsirkan arti hidup dan misteri yang ada 
dibaliknya. Hasilnya adalah filsafat hidup yang subjektif, 
sesuai dengan selera pengamatannya masing-masing. 

Islam sebagai aturan hidup sangat jelas menunjukkan 
apakah makna hidup ini. Berdasarkan Islam, hidup ini tidak 
lain merupakan ujian. Dunia tidak ubahnya seperti sekolah 
yang menyelenggarakan test. Setiap manusia adalah peserta 
dari test tersebut. 

Alam dunia tempat kita hidup bukanlah surga penuh 
kenikmatan. Juga bukan tempat keabadian. Ia hanya cobaan 
dan pembebanan (laklif). Manusia dicipta di dalarnnya untuk 
diuji guna mempersiapkan kehidupan abadi di akhirat. Siapa 
saja yang telah mengetahui watak kehidupan dunia seperti ini, 
maka dia tidak akan dikejutkan oleh malapetakanya. Tetapi 
orang-orang yang memandang kehidupan dunia ini sebagai 
jalan yang penuh ditaburi bunga dan aroma, maka apabila ia 
tergelincir sedikit saja, akan dirasakannya sangat berat dan 
sulit karena sebelurnnya tidak pemah membayangkannya 
Firman Allah SWT : 
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"Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk 
menguji kamu, siapakah di antara kamu yang terbaik 
amalnya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha 
Pengampun". (QS. AI-Mulk: 2). 

Hadirin Jama'ah Jum'at yang dimuliakan Allah 
Sudah sepantasnya setiap muslim mempersiapkan diri 

menempuh ujian kehidupan ini. la harus berusaha agar lulus 
dan mendapat nilai tertinggi di hadapan pengujinya yaitu 
Allah Rabbul 'Alamin. Di samping itu, hidup mukmin 
senantiasa berada dalam pengawasan · Allah, tak ada 
sedikitpun yang lepas dari catatan dan perhitungannya yang 
cermat. 

Secara garis besar, cobaan hidup dapat digolongkan 
dalam dua bentuk. Pertama, cobaan berupa kesedihan 
(penderitaan), dan kedua, cobaan berupa kesenangan, 
(kesejahteraan). Allah menciptakan kehidupan ini dengan 
mamadukan antara kesenangan dan kesengsaraan, antara 
kecintaan dan kebencian. Tidak ada kesenangan dan 
kenikmatan tanpa kesengsaraan dan kepedihan; tidak ada 
kesehatan tanpa diganggu rasa sakit; atau kebahagiaan tanpa 
kesedihan ataupun keamanan tanpa ketakutan. Sebab hal itu 
menyalahi kodrat kehidupan dan peranan manusia di 
dalamnya. 

Kaum muslimin Jama'ah Jum'at yang berbahagia 
Setiap orang pasti mengalami dua corak cobaan hidup 

itu. Ketika ia menghadapinya. maka hakekatnya ia sedang 
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menempuh ujian Allah yang berlangsung atas dirinya. Bila ia 
lulus, maka pahala akan ia peroleh. Bila tidak, maka dosalah 
yang akan dipikulnya. Sikap yang terbaik dalam menempuh 
ujian adalah SABAR. Sabar merupakan bekal utama mereka 
yang bertaqwa dalam menempuh perjalanan hidup yang 
penuh dengan pancaroba ini. 

Beberapa contoh dapat kita sebutkan tentang 
kesabaran terhadap penderitaan dan kesenangan. Amirul 
Mukminin Ali ra. pemah melakukan ta'ziyah kepada seorang 
yang kematian anaknya, kemudian ia berkata: "Wahai Fulan, 
jika engkau bersabar maka ketetapan itu tetap berlaku padamu 
dan bagimu pahala. tetapi jika kamu tidak bersabar maka 
ketetapan itu tetap berlaku atasmu dan bagimu dosa". 

Di dalam kisah Nabi Ayyub as. kita dapati contoh 
bagaimana seseorang harus besabar atas penyakit yang 
menimpa dirinya. Kenyataannya. kesabaran akan membawa 
kesudahan yang baik. Allah menghilangkan penyakit Nabi 
Ayyub as, bahkan mengganti keluarganya yang telah hilang 
dengan keluarga baru yang berlipat jumlahnya dari semula. Ia 
menegaskan kepada kita bahwa bersabar yang pahit tidak lain 
pasti akan membawa hasilnya yang sangat manis di dunia, 
sebelum akhirat. 

Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah 
Dari sini maka Allah menyampaikan firman-Nya 

kepada Rasui-Nya di dalam surat Hud: 
--. """ J .,,..,. "" ., t J J """' ... ~ J ~ ,. ., ., J 

(~)~I ?I~':} .u~l 0p ~lj 

"Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak 
menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat 
kebaikan" (QS. Hud: 115) 

Tetapi sabar tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang 
mengedihkan dan tidak disukai saja. Sabar untuk tidak 
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terjerumus ke dalam ujian atau fitnah berupa kesenangan 
derajatnya Iegih utama Iagi. Biasanya orang sering tergelincir 
dengan kesenangan dan bukan oleh penderitaan. Banyak 
orang mampu mengatasi kesakitan dan kepedihan, tetapi 
sedikit sekali yang mampu selamat dari perarigkap iblis 
berupa kesenangan. 

Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah 
Alqur'an telah menampilkan kisah Nabi Yusuf as, 

yang sangat tegar dalam menghadapi · berbagai cobaan 
hidupnya. Terutama kesabaran menahan diri dari istri al-Aziz, 
kendatipun situasi sekitamya sangat mendukung dan 
mendorongnya. Tetapi dia tetap menolak dengan tegar serta 
mengutamakan keimanan. Wanita tersebut berterus terang 
mengajak Yusuf as untuk serong dan telah mempersiapkan 
segalanya, Yusuf berkata: 

"" ~ , J~ ,.,. .,,. ., ., t 

~ J.Uj ~~~ 0--->1 ~J 
. J ~ ""' J ., J 

~~yo!•,lall ~ 

''Aku berlindung kepada Allah, sungguh, tuanku telah 
memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya 
orang yang zalim itu tadak akan beruntung". (QS. 
Yusuf: 23) 

Allah menyelamatkan Yusuf as dari godaaan wanita 
yang nyaris menggelincirkannya pada kehinaan (zina) itu. 
Kemudian Yusuf sekali lagi menghadapi ancaman wanita 
tersebut di hadapan sejumlah wanita istana. Berkata wanita itu 
dengan penuh geram: 
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"Dan sungguh aku Ielah menggoda, untuk 
menundukkan dirinya tetapi dia menolak. Jika dia 
tidak melakukan apa yang aku perintahkan 
kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia 
akan menjadi orang yang hina". (QS. Yusuf: 32) 

Bagaimana sikap Nabi Yusuf menghadapi tawaran dan 
ancaman itu? 

Sesungguhnya Yusuf menyadari dirinya berada 
diantara dua cobaan. Cobaan terhadap agamanya yaitu berzina 
yang akan mengakibatkannya menjadi orang yang fasiq; dan 
cobaan dunianya yaitu dipenjarakan yang akan membuatnya 
menjadi orang yang menderita. Tetapi Yusuf memilih yang 
kedua (penjara); mengorbankan dunianya demi agamanya; 
mengorbankan kebebasannya demi menyelamatkan 
aqidahnya, seraya mengucapkan ucapan yang sangat popular: 

86 

~ 

~~-- J1 -.: ~.:C ~ ~11 ~f ~ .:_ ~ t\ u" "tti !J .-- • t,..S-J.r - .- U·. ~ .'-J U 
""" "" "" , , 

"Wahai Tuhanku, penjara /ebih aku sukai daripada 
memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak Engkau 
hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan 
cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan 
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tentu aku termasuk orang yang bodoh". (QS. Yusuf: 
33) 

Kaum muslimin Jama'ah Jum'at yang berbahagia 
Kesabaran Yusuf lebih tinggi daripada Ayyub, karena 

kesabaran Ayyub lehih hersifat idhthirary (tidak ada jalan lain 
kecuali harus menerimanya), sementara itu kesaharan Yusuf 
hersifat ikhtiary (ada pilihan). Tawaran hidup dunia 
hermacam-macam. Untuk seorang dai hiasanya kesenangan 
dan fasilitas yang ditukar dengan pengkhianatan terhadap 
Islam dan dakwah. Bagi pedagang herupa keuntungan berlipat 
ganda hila mau menipu atau curang. Bagi pejahat dengan 
mendapatkan uang hanyak hila mau korupsi. Bagi pegawai 
rendahan hiasanya mendapat keuntungan tertentu hila mau 
sedikit berkhianat dan tidak jujur. 

Musuh-musuh agan1a Allah selalu menggunakan 
kesenangan duniawi untuk menjehak kaum muslimin; 
terutama para pemimpin, da'i, ulama, dan intelektual. Banyak 
diantara meraka menjadi pelacur-pelacur aqidah dan 
keyakinan dengan memperoleh fasilitas duniawi yang murah. 

Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah 
, Ketika menghadapi ujian hentuk inL setiap muslim 

menghadapi dua pilihan. Meninggalkan perbuatan yang salah 
itu dengan mendapatkan keridhaan Allah dan pahala akhirat. 
Atau melakukan perhuatan dosa itu dengan mendapat 
kesenangan sementara beserta kemurkaan Allah. 

Maka untuk menyelamatkan iman mereka, setiap 
muslim wajib menteladani kesabaran yang dimiliki oleh para 
Nahi. Kesaharan yang telah dicontohkan para nabi dan rasul 
Allah yang terdahulu seyogyanya dapat menjadi pelajaran dan 
ihrah bagi kita umat manusia yang saat ini hidup pada era 
glohalisasi yang penuh dengan tantangan dan rintangan . 
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Ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada orang 
yang beriman merupakan pertanda bahwa Allah masih sayang 
kepadanya, karena Ia hanya ingin menguji kadar keimanan 
orang beriman tadi, jika ia berhasil menjalankan ujian tersebut 
maka tergolonglah sebagai orang yang sukses, dan itu artinya 
Allah semakin sayang kepadanya. Jika sebaliknya, ia gagal 
mengahadapi ujian tersebut maka dibutuhkan lagi baginya 
jalan keluar untuk menghjadapi ujian kembali, dan bukan 
berarti bahwa Allah semakin tidak sayang. Kegagalan ujian 
tersebut merupakan kunci dari sebuah kesuksesan yang 
terhalangi, maka untuk meraihnya ia harus mengetahui 
terlebih dahulu faktor penyebab kegagalan itu, bisa jadi hal ini 
timbul disebabkan oleh dirinya sendiri atau ada faktor lainnya 
yang ikut mendukung kegagalan tersebut. 
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Hadirin Jama'ah Jum'at yang dirahmati Allah 
Seorang muslim yang mengetahui hikmah (rahasia) di 

balik musibah atau cobaan, akan memiliki ketangguhan 

mental yang sempuma, berbeda dengan orang yang hanya 

memahami musibah secara dangkal hanya melihat 

lahiriyahnya saja. 

Ada sebuah ilustrasi yang sangat lndah dalam al

Qur' an terkait dengan musibah dan sikap sa bar: 

Artinya:'' Dan sungguh akan kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan 
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harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira 

kepada orang-orang yang sabar. " (QS. Al-Baqarah: 155). 

Dalam ayat ini disebutkan bahwa ketika cobaan 
datang kepada manusia, maka beritakanlah kabar gembiran 

bagi orang-orang yang bersabar. Ini menunjukan bahwasanya 
sabar adalah sebuah kebajikan yang amat besar sehingga perlu 
penegasan yang kuat pula. 

Ilustrasi ini ditutup dengan indah tentang balasan bagi 
kesabaran: 

J ~ J 
"'J. ,,, #"!! .- JJ ...... ..., "' "J. 

-t'l~"jlj ~_;j riu ~ ~·~ ~ ~_;1 

Artinya:" Mereka Itulah yang mendapat keberkatan 
yang Sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka 

Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. "(QS. Al
Baqarah: 157). 

Di dalam ayat yang lain, secara tegas al-Qur'an 
mengatakan bahwa kesabaran akan dibalas dengan ampunan 
atas berbagai kesalahannya dan mendapatkan pahala yang 
besar: 
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Artinya:" Kecuali orang-orang yang sabar (terhadap 
bencana), dan mengerjakan amal-amal sa/eh; mereka itu 
beroleh ampunan dan pahala yang besar. "(QS Hud: I 1 ). 

Hadirin Jama'ab Jum'at yang dirabmati Allah 
Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib 

sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi khotib khusunya dan 
bagi kita semua selaku kaum muslimin. Dan semoga Allah 
memberikan kekuatan iman dan kesabaran dalam 
menjalank.an roda kehidupan ini sehingga kita benar-benar 
dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Amien. 
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AKHLAK TERHADAP ORANG TUA 
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~~ )lhl) J.~l c..>~ )lhl) ~t.:_u:, ~G;\1) J.~l 
/ / 

Ma'asyiral Muslimin rahimakumullah. 
Puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Kuasa yang 

telah menganugerahkan nikmat-Nya kepada sekalian manusia. 
Nikmat yang tak pernah bisa diganti dan tak ternilai harganya 
di hadapan manusia. Nikmat iman dan kesehatan yang 
sekarang dirasakan adalah bagian dari nikmat-Nya, dan tak 
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pemah kita bisa mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, 
karena sesungguhnya nikmat Allah itu tidak akan pemah 
dapat terhitung oleh hitungan matematis manusia. ShaJawat 
dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad 
saw. sebagai, penyelamat umat manusia dari jurang kehinaan 
dan kenistaan menuju alam penuh berkah dan keselamatan 
dalam nuansa Islam. Moga hal tersebut juga tercurahkan atas 
keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa taat 
dan patuh menjalankan sunnah Rasulullah SAW sarnpai akhir 
zaman kelak, amien. 

Dalam khutbah ini, khatib berpesan kepada diri sendiri 
dan para kaum muslimin sekalian yang hadir untuk tetap 
senantiasa secara konsisten, komitmen dan kontinyuitas 
dalam keadaan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan 
menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi bahkan 
meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. 

Pada kesempatan 1m, kita akan sama-sama 
mempelajari sebagian ilmu agama yang semoga dapat 
bem1anfaat bagi khatib dan para hadirin semuanya. Maka 
akan khatib sampaikan khutbah tentang AKHLAK 
TERHADAP ORANG TUA. 

Jama'ah jum'at yang berbahagia 
Akhlak merupakan salah satu indikator tercapainya 

kesempumaan iman seseorang, yaitu tingginya nilai akhlak 
baik dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan iman sendiri 
merupakan sesuatu yang paling tinggi nilainya di sisi Tuhan. 
Ia merupakan kekayaan yang tak temilai harganya karena ia 
merupakan landasan dari segala-galanya dalam setiap langkah 
aktivitas hidup dan kehidupan manusia, dapat juga dikatakan 
seorang muslim yang akhlaknya mulia, orang tersebut tebal 
imannya. Sebaliknya seseorang yang buruk budi pekertinya, 
tergolong orang yang tipis imannya. 
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Orang yang paling baik adalah orang yang baik budi 
pekertinya terhadap istri-isterinya dan anak-anaknya juga 
kepada keluarganya. Hal ini dapat dimengerti karena keluarga 
yang paling kecil itu terdiri dari suami dan isteri. Suami 
sebagai kepala rumah tangga. Hal ini berlaku juga bagi isteri
istrei, sama halnya perintah Tuhan terhadap orang-orang 
lelaki yang beriman, perintah tersebut bukan hanya untuk 
kaum laki-laki saja melainkan juga kaum wanita. Bagi anak
anak yang belum beristri juga berlaku, yaitu mereka harus 
berbuat baik kepada orang tua mereka, kakak-kakak, dan 
adik-adik mereka. 

Hadirin yang dirahmati Allah 
Setiap orang wajib menghormati orang tua mereka 

terutama ibu. Hal ini memang sangat logis, dan banyak sekali 
hadits Nabi yang menerangkan hal ini. Dari segi akan atau 
secara rasional dapat melihat betapa sulit dan repotnya 
seorang dalam rangka mempersiapkan dan menunggu 
kelahiran anaknya. Sejak ibu mengandung satu bulan, dua 
bulan dan seterusnya. biasanya ia merasa mual-mual. ingin 
muntah dan sebagainya. Sering kali ia menginginkan sesutu 
yang kadang-kadang tidak mudah di dapat. Makin hari 
kandungannya makin besar, dan makin berat, tidak bisa 
diletakkan walau sejenak. Kemana ia pergi ia harus membawa 
beban berat dengan susah payah. 

Setelah kandungannya berumur kurang lebih sembilan 
bulan, biasanya bayi akan lahir, kadang-kadang ia mengalami 
kesulitan, bahkan kadang-kadang harus dioperasi serta 
mempertaruhkan jiwanya. 

Setelah anaknya lahir ke duania ini dengan selamat, 
dengan penuh kasih saying ibu merawat anaknya Bila si bayi 
lapar, disusuinya, bila si bayi huang air besar atau kecil 
digantikannya pakaian yang kotor atau basah dengan pakaian 
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yang kering dan bersih. Kalau si bayi sakit segera diobatinya. 
Sering kali ibu yang mempunyai anak kecil (bayi) tidurnya 
menjadi berkurang karena sering terbangun untuk merawat 
dan mengasuh anaknya. 

Jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah 
Setelah bayi sampai usia sekolah, ia disekolahkan dan 

dibiayai segala keperluannya. Demikianlah kasih sayang ibu 
kepada anaknya. Pantaslah jika ada pepatah yang 
mcngatakan: "kasih ihu sepanjang }alan, kasih anak 
sepan.fang penggalan ". Artinya kasih sayang ibu kepada 
anaknya itu diibaratkan jalan yang tidak ada batas dan tidak 
ada ujungnya, artinya berlanjut terus. Tetapi kasih sayang 
anak terhadap ibunya itu sangat terbatas. Sering kali setelah 
orang tuanya meninggal, anak menjadi lupa akan jasa-jasa 
orang tuanya. Dalam sebuah hadits. dinyatakan : 

, " ' ... ... .. ... .. , ... . , \ .. " .. 
j;-i :;. ..:ill J~~ 4 Jw ~) ~ ..:ill ~ ..:ill ~~~ J~ }.-~ ~'~ 

:;. ~ J~ . d( ~ J~ ~:;. ~ J~ . df:j~ ~ 0~ ?-_~GI 
.(~J~I oiJJ) .!J:,;f ~ J~ ~:;. ~ J~ .df ~ J~ ~ 

"Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah 
saw, ia hertanya: Wahai Rasulullah, siapakah orang yang 
paling herhak saya kasihi dengan baik? Rasuiullah 
menjawab: Ibumu, kemudian ia bertanya /agi, lain siapa 
Nahi? Beliau menjawah: ihumu. Kemudian laki-laki itu 
hertanya pula, lalu siapa lagi Nabi? Beliau menjawab pula: 
ihumu. Selanjutnya laki-laki itu bertanya pula? Beliau 
menjawab pula. Ibumu. Selanjutnya laki-iaki itu bertanya 
pula. Lalu siapa? Nabi menjawab: ·kemudian bapakmu". (HR. 
Bukhari). 

Dalam hadits tersebut di atas digambarkan bagaimana 
seseorang berbakti kepada ibunya. Sampai di tekankan tiga 
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kali baru disebutkan ayahnya. Hal ini menunjukkan betapa 
seseorang harus berbakti kepada ibunya kemudian kepada 
ayahnya. Namun demikian perlu dipahami juga bahwa 
berbuat baik dan berbakti kepada bapak juga harus tetap 
dilakukan. Banyak sekali ayat Alqur'an yang memerintahkan 
agar seseorang berbakti kepada orang tuanya, antara lain: 

""' • J l . .... """ "'""' ., 
~j ~ Gj _,~I~ ~.i!~ ~~I ~~!~jj 
"' 

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar 
berbuat haik) kepada kedua orangtuanya. lbunya 
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua 
tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua 
orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu". 
(QS. Luqman: 14) 
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Jama'ah jum'at yang berbahagia 
Demikian besarnya peranan orang tua atas anaknya 

yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada seseorang. 
sehubungan dengan peranan orang tua terhadap anaknya 
Pcranan tcrbcsar dari orang tua terhadap anaknya adalah 
karena orang tua itu menjadi sebab adanya anak. Meskipun 
dengan adanya perkembangan dan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi (iptek) seorang bayi dapat lahir 
mclalui inscminasi buatan atau dengan bayi tabung, tanpa 
orang tua laki-laki dan perempuan, ayah atau ibu, adalah yang 
memiliki bein sehingga terjadi kelahiran seorang anak. Oleh 
karena itu. anak harus berterima kasih kepada kedua ibu 
bapaknya yang menjadi pcrantara, pcnycbab adanya anak, 
sesudah berterima kasih kepada Allah yang menciptakan 
segala sesuatu, termasuk menjadikan manusia. 

T erhadap orang tua diharapkan kita selalui berbuat 
baik dan berbakti, seperti disebutkan dalam Alqur'an surat AI 
lsra · ayat 23-24 : 

r_(. ' . .:..! J._:,u:)tj ~~! 1! i_;j~:~ ~~ d.J ~j • 
; ""' ... ... ... ... 
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"Dan Tuhanmu Ielah memerintahkan agar kamu 
jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat 
baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara 
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut 
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah 
engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" 
dan janganlah engkau membentak keduanya. dan 
ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 

J ~ l 
~ ~ Ia' ~~~~ -; Jjjl ... L:..,;.. I ... ~~ .. · .~ l"' 
~.) u->J ... ..)" ~ ... c . ~ ~ J 

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan 
penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "W ahai 
Tuhanku! Sayangilah keduanya, sebagaimana mereka 
berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. " 

Hadirin, Jama'ah jum'at yang berbahagia 

Dari ayat ini jelas terlihat bagaimana adab seorang 
anak terhadap orang tuanya. Yang jelas seorang anak harus 
merendahkan dirinya, berkata yang baik. menyayangi. dan 
mendo'akan terhadap kedua orang tuanya. Dan dari ayat ini 
juga terlihat bahwa: "Allah memerintahkan untuk 
menyembah-Nya, kemudian berbuat baik kepada ibu 
bapak". Dari tata urutan itu tempat Ibu Bapak, diturutkan 
setelah menyembah Allah. 
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Barang kali itu sebabnya maka kita dianjurkan untuk 
senantiasa menodakan orang tua, seperti diungkapkan dalam 
fim1an Allah: 

Artinya:" Ya Tuhanku! ampunilah aku. ibu bapakku, 
orang yang ma.mk ke rumahKu dengan beriman dan semua 
orang yang beriman laki-laki dan perempuan. dan jangan/ah 
Engkau tambahkan hagi orang-orang yang zalim itu selain 
kehinasaan".(QS. Nuh:28). 

Para ulama menyimpulkan bahwa ada sepuluh hal 
yang menjadi hak lbu Bapak, yaitu: 
1) Bila ia menghajati makanan. hendaklah kita berikan. 
2) Bila ia menghajati pakaian. hendaklah kita berikan. 
3) Bila ia menghajati kepada pengkhidmatan, hendaklah kita 

laksanakan. 
4) Bila ia menyuruh, hendaklah kita taati, kecuali menyuruh 

berbuat jahat atau durhaka. 
5) Bila ia memanggil, hendaklah kita sahut dan datang. 
6) Melembutkan suara bila berbicara dengannya. 
7) Memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. 

8) Meridhai untuk keduanya apa yang kita ridha buat diri 
kita. 

9) Berjalan!lewat di belakang. 
1 0) Memohon am pun untuk keduanya, bila kita mohon am pun 

buat diri kita sendiri. 

I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT -MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



Sepuluh hal tersebut merupakan hak orang tua, dan 
sebaliknya bila hak tersebut tidak terpenuhi atau dilaksanakan 
oleh si anak, maka si anak tersebut durhaka. 

Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah 
Kemudian barangkali timbul pertanyaan, bagaimana 

caranya kita berbakti bila orang tua kita telah meninggal?. Di 
antara cara berbuat baik bagi orang tuan yang telah tiada 
adalah dengan cara menyambung silaturahim dengan ternan, 
saudara atau orang-orang terdekatnya. 

Menghubungi temannya orang tua kita termasuk, 
menghubungi rahim a tau silaturrahrni. Ten tang silataurrahmi 
ini terdapat beberapa ayat atau hadits yang menyuruh kita 
menyambungkannya. Misalnya surat al-Ra'du ayat 20-21 
yang berbunyi: 

, .... .,,., ,.. J J / / ~,., ., .... , J J / ~..~ 

it~J· -.,,:. -II .·,_,.,;..o·, '}". 61..lll .1~·· .-,~CLJ .·~.:01 
~~-~ ~ v - ..-~,. ~ v_r_r .. v .. , 

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan 
tidak merusak perjanjian, dan oran~-oran~ yan~ 

menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan 
supaya dihubungkan dan mereka takut kepada 
Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk 
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Yang dimaksud dengan "Yang diperintahkan A 1/ah 
mereka menKhubunKinnya" dalam ayat ini adalah silaturrahmi 
atau persaudaJ:aan. Jadi, menghubungkan tali persaudaraan itu 
memang diperintahkan oleh Allah. sehingga memutuskannya 
tem1asuk pekerjaan yang dikutuk oleh Allah, scpcrti 
disebutkan dalam ayat 25 surat al-Ra'du, yang bunyi artinya: 
"Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrurkan 
dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah 
perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan 
di bumi, orang-oran itulah yang mempero/eh kutukan dan 
bagi mereka tempat kediaman yang buruk (jahannam) ". 

Jama'ah jum'at yang berbahagia 
Demikian ditekankannya menghubungi silaturrahmi 

itu, terlihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari yang 
berbunyi: 

,1_,)) ~) ~ ~~f ~ ;j ~ '} ~j! ~ ;j 1' :; 0f ;:;.. :; 
.(y;_.~l 

"Barangsiapa suka diluaskan rezekinya, dan 
dipanjangkan sebutan baiknya, maka hendaklah ia 
menghubungi kerabatnya (rahimnya) ". 

Hadirin jama'ah jum'at yang dirahmati Allah 
Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib 

sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi khotib khusunya dan 
bagi kita snma selaku kaum muslimin. Dan semoga Allah 
memberikan kekuatan iman dan kesabaran dalam 
menjalankan rida kehidupan ini sehingga kita benar-bcnar 
dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Amien. 
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Hadirin Jama'ah jum'at yang dimuliakan Allah 
Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah karena 

berkat rahrnat-Nya kita dapat melaksanakn sholat Ju'mat di 
masjid yang mulia ini. Karena masjid ini didirikan dan 
disadari atas dasar taqwa kepada Allah SWT dan saya ingin 
mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan 
keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 

Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita 
merefleksikan diri, tentang hidup dan kehidupan, termasuk 
kehidupaan beragama, mewujudkan Islam sebagai agama 
yang membawa kesejahteraan dan keselamatan bagi sekalian 
alam, manusia dari berbagai suku, ras, adat istiadat dan antar 
golongan. Islam yang kita peluk harus menjadi perekat, 
penguat dan sumber motivasi kita dalam membina kehidupan 
berbangsa dan benegara. 

Menurut Muhammad Syalthut, kata Islam berasal dari 
bahasa Arab, aslama-yuslimu-Islaaman yang berarti : bebas 
dan bersih dari penyakit lahir bathin, damai dan tentram, taat 
dan patuh juga berarti selamat dari kecacatan-kecacatan, 
perdamain dan keamanan. 

Dalam Al-Quran Islam mempunyai beberapa arti 
yaitu sebagai lawan dari syirik (6:14) sebagai lawan dad 
kufur (3:80), sama dengan ikhlas pada Allah (5:125), 
tunduk dan patuh kepada Allah (39:54). Dengan demikian 
kata kunci dari Islam adalah tunduk dan patuh terhadap segala 
apa yang diperintahkan dan menjauhi atas segala apa yang 
dilarang-Nya. 

Dapat disimpulakan bahwa Islam bisa bermakna nama 
bagi agama yaitu : "Islam", Pada sisi lain bermakna pesan 
moral, ajaran, yang akan mengantar kebahagian hidup 
manusia di dunia dan di akhirat. 

Islam melalui Al-Quran telah mendeklarasikan diri 
sebagai agama yang rahmatan lil 'aalamin. "Nabi 
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Muhammad diutus oleh Allah SWT tidak lain untuk 
menyebarkan rahmat (kasih sayang) kepada seluruh a/am. " 
(QS. 21: I 07). Hal ini berarti Islam tempat bemaung manusia 
dari berbagai etnis, suku agama, bangsa. Semuanya merasa 
aman, damai, sejahtera, di dalamnya. Dengan demikian Islam 
yang rahmatan lilalamin adalah agama yang diturunkan oleh 
Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dengan 
membawa pesan-pesan perdamaian, kesejahteraan, kerukunan 
dan persatuan, tidak hanya pada umat manusia tetapi juga 
untuk segala apa yang ada di alam raya. 

Inti dari Islam adalah cinta kasih dan perdamaian, 
dengan demikian ia akan selalu menjauh.kan diri dari 
penindasan (dzulm) justru akan membangkitkan manusia 
untuk mempunyai martabat. Oleh karena itu Islam melalui Al
Quran dan Hadist melarang praktek-praktek penindasan dan 
ketidakadilan. Sebaliknya memberi ruang bagi terciptanya 
kebebasan kepada manusia, sehingga Islam disebut sebagai 
agama pembebas kaum mustadhajin. Baik lemah secara 
material, pemikiran maupun mentalitas serta kreatifitas. Oleh 
karena banyak penulis sejarah, Islam bukan saja dianggap 
sebagai agama baru, melainkan juga liberating force -sesuatu 
kekuatan pembebas umat manusia. Hal inilah yang 
menyebabkan agama Islam cepat menyebar di Jazirah Arab 
dan juga Indonesia, termasuk Aceh yang dikenal sebagai 
Serambi Makkah. 

Islam dengan berbagai ajaran telah sanggup 
mempersatukan umat manusia di seluruh dunia dan juga 
mengajarkan rasa cinta tanah air dan pengorbanan yang 
sebesar-besamya untuk kejayaan bangsa dan Negara. 

Menurut C. Y Glok dan R. Start, dalam Relegion 
and Society in Tension sebagaimana setiap agama 
setidaknya memiliki lima dimensi : ritual, mistikal, 
idiologikal, intelektual dan sosial. Dimensi ritual berkenaan 
dengan upacara-upacara keagamaan, ritus-ritus relegius, 
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seperti shalat, misa dan kebaktian. Dimensi mistikal 
menunjukkan pengalaman keagamaan. Keinginan untuk 
mencari makna hidup, kesadaran akan kehadiran yang Maha 
Kuasa, tawakal dan taqwa, dimensi idiologikal adalah 
mengacu pada serangkain kepercayaan yang menjelaskan 
eksistensi manusia vis-a-vis Tuhan dan makhluk lain. Pada 
dimensi inilah misalnya, orang Islam memandang manusia 
sebagai khalifatullah fil ard dan orang Islam dipandang 
mengemban tugas luhur untuk mewujudkan amar ma 'ruf 
Allah dibumi. Dimensi inte/ektual menunjukkan tingkat 
pemahaman orang terhadap dokrin-dokrin kedalamannya 
tenntang ajaran-ajaran yang dipeluknya. Dimensi sosial 
disebut sebagai consequental dimensions adalah manifestasi 
ajaran agama dalam masyarakat. lni meliputi seluruh perilaku 
yang didefinisikan oleh agama. 

Termasuk memperkuat dimensi sosial adalah 
mengatur hubungan manusia, masyarakat satu dengan 
masyarakat lain. Yang didalamny;;t juga berisi tentang 
memperkuat semangat ukuwah, solidaritas kaum muslimin 
dan juga mempertahankan bangsa dan Negara adalah bagian 
dari tugas sosial umat beragama. Yang tentu akan mendapat 
pahala dari Allah SWT, karena bemilai ibadah. 
· Setiap agama memiliki kelima dimensi tersebut 

hanya saja bobotnya berlainan. Ada yang menekankan 
dimensi ritual lebih menonjol daripada dimensi sosial. 
Menurut Edward Mortiner, Islam Iebih banyak menekankan 
dimensi sosial daripada ritual, sehingga ia melihat Islam 
sebagai a political cultur. 

Dalam prakteknya dimensi-dimensi tersebut tidak 
dapat berdiri sendiri, satu sama lain saling melengkapi 
sehingga menjadi satu keutuhan sikap seorang muslim (Islam 
kaffah). Upaya untuk mewujudkan Islam yang mendatangkan 
kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bagi sekalian umat tentu 
dengan cara mengaplikasikan seluruh ajaran Islam diatas . 
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Terutama pada dimensi sosial yang akan menggerakkan umat 
untuk melakukan perubahan (taghyir). Terrnasuk perubahan 
tatanan sosial masyarakat, berbangsa dan bernegara di Nangro 
Aceh Darussalam umpamanya. 

Telah diuraikan dimuka bahwa inti dari Islam 
rahmatan Iii 'aalamiin adalah upayanya untuk menciptakan 
kesejahteraan. kebahagiaan dan kedamaian hidup dunia dan 
akhirat. Agar mencapai semua itu tentu harus adanya 
kehidupan yang egaliter, inklusif dan anti penindasan. Untuk 
mewujudkan kita harus menjadikan Islam sebagai solusi bagi 
upaya pembebasan manusia dari kekuasaan tirani, pemikiran 
yang membelenggu dan kekuatan yang menindas kaum 
mustad 'ajin (lemah). 

Pusat ajaran Islam adalah berrnuara pada teologi 
(ketuhanan). Kita mempunyai landasan pijak yang kuat untuk 
mewujudkan teologi pembebasan. Teologi pembebasan 
adalah suatu teologi yang menekankan pada arti kebebasan, 
persamaan dan keadilan distribusi dan menolak penindasan, 
penganiayaan dan eksploitasi manusia. Dengan demikian 
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan, kedamaian, rasa 
persatuan diantara kita menjadi keharusan dalam rangka 
menciptakan TRI KERUKUNAN BERAGAMA : 

Kerukunan antar umat beragama 
Kerukunan intern umat beragama 
Kerukunan dengan pemerintah 
Demikianlah sebagai khutbah Jum'at 1m kami 

sampaikan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah 
SWT. Marilah kita bina kerukunan, semangat persaudaraan, 
untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang kita cintai ini dari unsur-unsur pemecah belah persatuan 
dan kesatuan bangsa. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 
Surat Al-Baqarah 126 : "Semoga Negara ini terbebas dari rasa 
kebencian dan tumbuh suburnya kekuatan sehingga menjadi 
negeri yang baldatun, tayyibatun, warrabun ghofur. "Amin. 
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Ma'asyiral muslimin rahimakumullah 

~o-~lo ~ .u.r--
, 

Syukur Alhamdulillah kita kembali memperingati hari 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah ..... . 
tahun negara ini berdiri oleh para pendiri dan tokoh-tokoh 
Islam. Berbagai bentuk perayaan diadakan guna 
memperingati hari lahir sebuah nation state bemama 
Indonesia. Bentuknya mulai dari perayaan yang formal berupa 
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upacara-upacara kenegaraan hingga bentuk non fom1al yang 
dilakukan masyarakat hingga tingkat rukun tetangga (RT). 
Sebuah upaya melakukan reorientasi terbentuknya kehidupan 
bersama sebagai negara bangsa. Kesadaran hidup bernegara 
perlu diperkokoh dengan membangun character building 
bangsa ini berdasarakan keimanan dan ketaqwaan kepada 
Allah SWT. 

Pada saat ungkapan ini diucapkan oleh Presiden 
Pertama RI memiliki makna yang mendalam. Ungkapan ini 
memberi harapan besar kepada bangsa ini. Kemerdekaan 
bukanlah akhir perjuangan. Ia justeru merupakan titik awal 
bagi kehidupan baru sebuah bangsa. Setelah merdeka watak 
bangsa harus dibangun berdasarkan keimanan dan ketaqwaan 
kepada Allah SWT. Tujuannya agar tertanam nilai-nilai yang 
sesuai dengan ajaran agama Islam dalam mengatur kehidupan 
bersama berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah 
SWT. Pemyataan ini sesuai dengan pesah yang terkandung 
dalam al-Qur'an surat al-Insyirah: 

.,, ~.,, .,_J,.,.,~.,,..~ ~.,, .,,.,...,.,,~""' 

1~}9 Q ~p1 c: uj ~~ ~p1 c: u}! 

(~~~~) 
"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu ·relah selesai (dari 
suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain". (Surat al-lnsyirah 5 -7). 

Hadirin jama 'ah jum 'at yang berbahagia 
Bagaimana makna kemerdekaan kita kali ini terkait 

dengan character building kita? apakah character building 
atau pembinaan keimanan ini bukan masalah di Indonesia? 
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terutama SDM umat Islam di bidang ekonomi dan berbagai 
bidang yang lain. 

Terkait dengan pembinaan watak, kemerdekaan erat 
dengan keleluasaan dalam menjalani hidup dan 
kehidupannya. Bebas menentukan pilihan untuk kehidupan 
yang lebih baik bahagia dan selamat dunia akhirat. Esensi dari 
kemerdekaan sebagaimana terdapat dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia punya arti kebebasan atau keadaan berdiri 
sendiri bebas lepas tidak terjajah lagi. Bangsa yang merdeka 
adalah bangsa yang berhak menentukan nasib sendiri. 
Kemerdekaan merupakan hasil dari retorika antikolonialisme 
dan antiimperialisme itu dianggap telah menghasilkan 
nasionalisme. Sebuah konsep yang menjadi standar yang jelas 
ditarik batas-batas negara atau kewilayahan dari rakyat yang 
berdaulat untuk menentukan apa yang sesungguhnya 
dimaksud dengan diri sendiri. Diri yang punya hak untuk 
menentukan nasib politiknya sendiri! 

Dengan kata lain, negara tertentu tidak lagi boleh turut 
campur dalam menentukan kehidupan pribadi negara lain. 
Orang-orang yang tinggal di dalamnya juga memiliki 
kebebasan untuk menentukan dan menjalani kehidupannya. 
Bila masih dalam keadaan terancam atau tergantung, itu. 
berarti, masih dikuasai dan di bawah pengaruh pihak lain, 
bangsa itu masih belum merdeka. 

Dalam menjalani kehidupannya itu, orang-orang 
bersangkutan yang paling tahu kondisi diri mereka sendiri. 
Merekalah yang paham akan potensi yang dimiliki. Mereka 
juga yang menghadapi persoalan dalam keadaan tersebut. 
Mereka pula yang memiliki sejumlah kebutuhan yang harus 
dipenuhi dalam kehidupannya. Terkait dengan hal-hal 
tersebut, suatu bangsa memerlukan pembinaan terhadap 
dirinya guna menjalani kehidupan itu. Kesesuaian watak yang 
dibangun dengan keadaan yang ada menentukan keberhasilan 
hidup sebuah bangsa. Sebagai bangsa merdeka, kita bebas 
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menentukan watak dan melakukan pembinaannya 
berdasarkan nilai-nilai ajaran al-Qur'an. 

Hadirin jama'ah jum'at yang berbahagia 
Hari kemerdekaan setiap tahun kita peringati dan kita 

rayakan yang bertujuan untuk merefleksikan peristiwa 
proklamasi kemerdekaan bangsa ini pada setiap manusia. 
Generasi sekarang tidak mengalami secara langsung apa yang 
terjadi pada saat sebelum hingga tercapainya kemerdekaan. 
Tanpa upaya memunculkannya kembali makna penting 
kemerdekaan itu bisa tidak lagi terasakan. Ia menjadi 
peristiwa biasa saja bahkan terlewatkan begitu saja. Ada 
sejumlah nilai yang dapat kita teladani dalam peringatan 
kemerdekaan yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang utama 
guna mengungkapkan rasa syukur atas rahmat Allah Yang 
Maha Esa yang memberikan karunia dengan nikmat yang 
sangat besar kepada bangsa Indonesia. Sebagaiman firman 
Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. 

~ ~~> ., u-tj ~~..)\] ~~ 0 ~j ~~t ~lJ 
.AI .., ... -: ,.. ~ .,J ,., ,.,.. 

-..t:~ w1J~ uJ {"-#== 
"Dan (ingatlah juga), tat kala Tuhanmu merna 'lumkan: 
Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan 
menambah (nikmat) kepadamu. Dan jika kamu 
mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu 
sang at pedih ". 

Di samping itu hila diresapi upaya peringatan ini dapat 
mengingatkan kembali nilai-nilai kepribadian bangsa 
Indonesia yang berhasil menghantarkan segenap bangsa ini 
kedepan pintu gerbang kemerdekaannya. 
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Hadirin jama 'ah jum 'at yang berbahagia 
Beberapa sikap setiap muslim yang harus kita 

mantapkan: pertama, jiwanya rela berkorban. Biasanya dari 
tingkat RT hingga lingkungan lernbaga tinggi negara, 
rnasyarakat dengan sukarela rnernbenahi dari rnenghiasi 
lingkungan. Mereka saling bahu rnernbahu dan rnengeluarkan 
sejurnlah rnateri dengan ikhlas guna rnernpercantik 
lingkungan. Sejurnlah pengecatan pagar. pernbersihan 
lingkungan dan bendera diupayakan pengadaannya. Bentuk 
ini rnengandung sekaligus etos kerja. keiklasan dan kejujuran. 
Allah berfinnan: 

;__:j ~,~,JI ~~-~~ • c. ~, , -:: ~~ • , -::J 
c_- ~ v_,_, l:..L:.. (.-i·J~ 1-: j IJ~ ~;ulj 

_, ~ J jJ 
''"~~l .. "" ~I 
~;;_ ....., .. , , 

"Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari 
kerihdoan Kami, benar-benar akan Kami tunjukan 
kepada mereka jalan-ja/an kami. Dan sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik". (Al-Ankabut: 69) 

Kedua, sernangat juang bentuknya bisa kita lihat 
dalarn kegiatan yang cenderung berupa perlornbaan
perlornbaan yang bersifat keagarnaan seperti MTQ, Nasyid, 
Marawis, Busana Muslim dan lain disarnping yang bersifat 
sosial. Mereka didorong untuk melakukan perjuangan tertentu 
agar bisa meraih keberhasilan. Kerja keras serta kecakapan 
akan berbicara. Mereka dengan dilengkapi hal tersebut akan 
mernenangkan kompetisi sebagaimana dahulu para pejuang 
berusaha meraih kemerdekaan. Allah berfinnan: 

112 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



"Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat 
kebaikan". (Al-Baqarah: 148). 

Ketiga, persatuan atau kebersamaan. Kegiatan 
peringatan biasanya memerlukan persatuan. Artinya, sebuah 
upaya tidak akan berhasil hila tidak dilakukan bersama-sama. 
Panjat pinang sebagai permainan terpopuler dalam tujuh 
belasan sebagai contohnya. Sulit untuk memanjatnya seorang 
diri. Bila ini dilakukan seseorang tidak akan mencapai hadiah
hadiah yang disediakan di puncak, pohon ini merupakan 
tamsil bagi kita umat Islam agar selalu memperkokoh 
persatuan dan kesatuan agar kita dapat mencapai tujuan. Allah 
berfirman: 

"Berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) 
Allah dan janganlah kamu bercerai berai" (Q.S. Ali 
Imran) 

Keempat, gotong royong. Peran satu orang akan 
menentukan keberhasilan mancapai tujuan bersama. Berlaku 
pepatah berat sama dipikul ringan sama .dijinjing. Masing-· 
masing bagian memberikan sumbangsihnya sesuai dengan 
potensi dan kemampuannya. Inilah gambaran umat Islam 
yang telah diperlihatkan agar saling membant\} sesama kita, 
bukan sebaliknya. Allah berfirman: 

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran". 
(Al-Maidah 3). 
Dalam hadis Nabi SAW bersabda: 

! 0 , .... • 0 "" 

~\ 0"_;, ~ ~\ 0ts" ~ ¥1 0"_;, ~ Jll ) 
, ;" ., ,. "" 

KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI ...... ·I 113 



"Allah selalu menolong hambanya selama ia 
menolong saudaranya".(HR. Bukhari). 

Jamaah jum'at yang berbahagia 
Perayaan proklamasi hanyalah puncak untuk 

memperingati nilai-nilai penting proklamasi kemerdekaan. 
Hanya bagian kecil dari upaya membangun watak bangsa. 
Upaya yang lebih besar perlu dilakukan dengan lebih serius 
dan terus-menerus. Perlu dilakukan upaya yang keras dan 
cerdas agar penerapan nilai-nilai yang ada di tengah 
kehidupan masyarakat memberikan manfaat bagi mereka 
Sampai watak bangsa kita benar-benar menjadi "baldatun 
thayyibatun warobbun ghofur" negerimu adalah negeri yang 
baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun" 
(QS Saba" 15). 

"' • , • J ., "' 

~) ~:~:11 ~~~\ ~ ~) ~ Jll :!J)Li 
fll .., ,_., • • ~ • 

~ J.Z) ~\ _? ..iJI) ~.:A_;~q ~ oY~ 
.,., "" "" "" ., "" "" "" ., "" . 
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ASPEK-ASPEK PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH 
DI ERA GLOBALISASI 

"" ' , J .... ; ,;". 

~IS';) ~~ C~) ~,rUI 
"' 0 .... 0 , :1'1 ' o .... 

~) ,o~l) ~ ::,.. 0c.J';;1 ~ (.5.lJI .\il ~~ 
~ .... * 

~~ ~~~ _;c.;) ~t_;,..) ~ :.:;) ~:,) ~ 
.... / .... / 

0 " .... .... til_ / ~ .... 1J "' 

0i ~\i -~ u:.JI ~ tS4f) ~ tS:j~ t.r;1 (.5~1 JW) 

:'"' ~ t5:1!1 ~~I:,_ , L".J1 j ~ ~:. ~ ~~~ ~~ ~~ j1 ~ 
~ c. . r..r- I,.;>~ ~-:- J ~ ~ 
..... .... $1 J. ;. ;r, .... / 

-G;1 (.5.lJI ~~~J ~~ I~ .Ji. J+~i) .J~~ 

~ :;.j~ ~~) ~~ . .u;j .!J~) ();\ ~~~ 
.... ....., ,.. ""' // 

,~\~~f) .JT ~) ~ tS~ 
... .... .... ~ / 

~' • .<' ,, ~ _., 
ci.lbJ~ .\ill ~ < / L;r • ~· -· 1 ,.\ill;~. o ,~. c~ (.5~ i.?~J ~J -

/ / ,... / 

Jama'ah jum'at yang berbahagia 
Keharmonisan akan tercipta dalam kehidupan 

keluarga bila diantara anggotanya saling menyadari bahwa 
masing-masing punya hak dan kewajiban, keham10nisan 
keluarga adalah adanya komunikasi aktif diantara mereka, 
terdiri dari suami istri dan anak atau siapapun yang tinggal 
bersama. 
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Hubungan yang harmonis adalah hubungan yang 
dilakukan dengan selaras, serasi dan seimbang. Hubungan 
tersebut diwujudkan melalui pola sikap serta perilaku yang 
saling peduli, menghormati, sating menghargai. membantu 
dan sating mencintai. Sebagaimana dalam ai-Qur'an Surat Ar
Rum: 21 

"Dan dian/ara Ianda-Ianda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu 
sendiri. supaya kamu cenderung dan merasa ten/ram 
kepadanya. dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat Ianda-Ianda bagi kaum yang 
berfikir". (Ar-Rum: 21 ). 

Islam memberi petunjuk mengenai beberapa Aspek 
dari Keluarga Sakinah, diantaranya ialah Tercurahnya rahmat 
Allah. Kemampuan menyelesaikan Konflik dalam keluarga, 
Berikhtiar dan bersyukur serta adanya kedudukan yang jelas 
dalam keluarga. 

ASPEK PERT AMA mengenai curahan Rahmat 
Allah, sebagaimana sabda Nabi Muhammada SAW. 

~.; ""' A. , ,. ,.. ""'"' ""' 

;. 6 6 ;;• \:,;;:. ~ ;; ~~ 4i!l ~I~\ ~~~ : jl.i ~i :;. 
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"Dari Annas : Apabila menghendaki suatu keluarga 
itu mendapatkan kebaikan, Allah menjadikan mereka 
memahamilmenghayati agama, yang muda 
menghormati yang tua. Allah menganugerahi mereka 
rizki yang lembut dalam kehidupan mereka, hemal 
dalam perbelanjaan dan Allah menampikkan kepada 
mereka kesalahan mereka, agar mereka cepat 
bertaubat". (Hadist Riwayat Daruqutni). 

Hadist tersebut rnenggarnbarkan bahwa Rurnah 
Keluarga Sejahtera ada 5 (lima) point yang harus dipenuhi : 

1) Penghayatan dan kepatuhan rnelaksanakan agama, 
tanpa penghayatan dan pengamalan agama, 
keluarga akan hampa dan gersang, sunyi dan 
rahmat ·dari berkah Allah, rumah tangga menjadi 
sangat tidak membawa ketenagan dan kedamaian. 
Sebagaimana finnan Allah SWT: 
c. J. t J £.,. '- """ 0 J "" • """",. 0 J J ,. ., 

~I (- f' ~.3l! ~I I~ ~;u6' 1_,:, ~ ~j 

J ~ .. ~ J J ~ ~ 
,........ .. ·I\ --1"'1._-.tJ· I 

·~.JA ·~ r-" ......-."'_.,~~--· 

"Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang 
lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka 
lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah 
orang-orang yangfasik". (al-Hasyr : 19) . 
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2) Penghonnatan kepada kedua orang tua. hormat 
anak kepada orang tuanya merupakan sesuatu yang 
sangat halal itu dapat terlaksana melalui 
pendidikan yang terus menerus dengan penuh 
kesabaran. ketekunan dalam keteladanan oleh 
orang tuannya sendiri. Ali bin Abi Tholib 
mengatakan : 

, , ... ,, , ... ,, ... 'II 

~~j ;.&- j~) j:,; ~ ~lj ;.s-;)ljl \~ 
... ... , ... ... 

"Didiklah anak-anakmu, mereka diciptakan untuk 
suatu zaman _vang herheda dengan zamanmu". 

3) Pembiayaan keluarga berasal dari rizki yang halal. 
Rizki yang dapat dengan cara halal akan 
memberikan dampak positif bagi keluarga dan 
mendatangkan berkah. Sebaliknya rizki yang 
didapat dengan cara yang tidak halal akan 
menimbulkan dampak negatif dan tidak 
mendatangkan berkah bagi diri dan keluarga. 

c:.. J, '..., " J ~ ,, ., J"' J "..., ...... . a -:..~tt .... .-. .. ~~ - · -:r _r .. _~q ~~-~ ...... ~ _,_.,...... ~ 0t" .,-.;J ~ .).) J"J ~ _,., _,... u-J ...... . 
~ ~ 

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan 
pakaian kepada para ibu dengan cara .vang 
ma'ruf (AI-Baqarah : 233) 

4) Hidup sederhana, hemat dalarn membelanjakan 
harta, tidak kikir dan tidak pula berlebihan (hidup 
sederhana sesuai dengan kemampuan masing
masing). Sebagaimana firman Allah SWT 
berfirman: 
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"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu 
terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu 
terlalu mengulurkannya, karena itu kamu merijadi 
terce/a dan menyesal". (al-Isro': 29) 

5) Menyadari kehidupan kekhilafan dan kesalahan, 
setiap orang pasti dapat melakukan kesalahan, 
namun setiap orang dituntut pula agar bersegera 
bermohon ampun kepada Allah bila berdosa, minta 
maaf bila ada kesalahan dian tara anggota keluarga. 

ASPEK KEDUA, dari Keluarga Sakinah adalah 
kemampuan menyelesaikan konflik, atau setidak-tidaknya 
memperkecil kontlik tersebut sehingga tidak meluas. Seorang 
sahabat bemama Abu Ad Darda berkata kepada istrinya 
"kalau engkau melihat aku marah diamlah dan akupun 
akan diam jika melihat kamu marah oleh karena itu manusia 
harus bersatu dan berikhtiar sebatas kemampuannya disertai 
dengan do'a. 

ASPEK KETIGA, adanya kedudukan dan tanggung 
jawab yang jelas dalam keluarga. Ayah dan Ibu serta 
Anak mempunyai kedudukan, tugas dan tanggungjawab 
yang berbeda. Ayah sebagai kepala keluarga mempunyai 
tugas dan tanggungjawab atas kehidupan keluarga secara 
keseluruhan memberikan tuntunan bimbingan terhadap isteri 
dan anak-anaknya. lstri sebagai ibu rumah tangga 
mendampingi suaminya dalam mendidik anak-anaknya, 
sedangkan. Anak sebagai pelanjut keturunan mempunyai 
kewajiban untuk hormat, taat dan patuh serta berbakti kepada 
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orang tuanya antara ayah, ibu dan anak terjalin dalam 
pergaulan yang hannonis. mesra penuh dengan kasih sayang. 

Begitu jelas dan gamblang tuntunan. petunjuk agama 
Islam kepada kita dalam upaya membangun pilar-pilar 
keluarga sakinah apalagi dalam era globalisasi dan informasi 
sekarang ini. 

Kesemuanya tergantung kepada kemauan dan 
kesungguhan kita sebagai orang Mukmin. 

"" , , , , ,., 0 ..... ..... ,. 
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UMATISLAM 
MERUPAKAN UMAT TERBAIK 
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Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah 
Marilah kita bertaqwa kepada Allah SWT dengan 

menjalankan segala perintah Allah, serta menjauhi segala 
larangan-Nya. Orang yang bertakwa kepada Allah disebut 
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Mutaqin yaitu orang yang hidupnya berpedoman kepada Al
Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. 

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk 
yang sempuma kejadiannya, baik bentuk maupun rupanya. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam AI Qur'an surat At
Tin ayat 4: 

"Sesungguhnya kami Ielah menciptakan manusia 
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. " 

Di samping itu manusia memiliki kemampuan berfikir 
sehingga manusia dapat membedakan antara yang hak dan 
yang bathil, yang baik dan yang buruk, yang halal dan yang 
haram. Manusia juga dapat menyeleksi setiap tindakan dan 
perbuatan sebelum dilakukannya, sehingga semua amal 
perbuatannya sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang 
terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. 

Namun sebagai manusia seringkali dihadapkan kepada 
masalah-masalah di luar kekuasaan dan kemampuannya. 
Untuk mencapai kualitas hidupnya, manusia harus berusaha 
meningkatkan kualitas dirinya dan kualitas keturunannya agar 
tidak menjadi manusia yang lemah dalam hidupnya. Allah 
berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'ayat 9: 
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ts ,. "', J. ., ,. ., • , ,. , ~.... ,. ., 
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"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang 
yang seandainya meninggalkan di belakang mereka 
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anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap kesejahteraan mereka. 0/eh sebab itu 
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan 
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
benar." (Q.S. An-Nisa' : 9) 

Urnat Islam rnerupakan urnat yang terbaik di dunia, 
jika dibandingkan dengan urnat yang lain. Hal ini disebabkan 
urnat Islam rnernpunyai dua rnacarn sifat, yaitu rnenegakkan 
arnar rna'ruf dan rnencegah kernungkaran serta berirnan 
kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an 
surat Ali Irnran ayat 110: 

• .,_.~ .}.- "" l .-l - • J. 
j --:~ IL., -: ''ti llJ G;,. ~ I ~I ~ "~ ... ., 'J~ . uJv- t...r ., . ? 1$ ..J .. -., ,. 

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan 
untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan 
mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada 
Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih 
baik bagi mereka, diantara mereka ada yang beriman 
dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang 
fasik. "(Ali Irnran : 11 0) 

Berdasarkan ayat tersebut diatas bahwa urnat Islam 
rnerupakan urnat yang terbaik karena rnelaksanakan amar 
ma'ruf nahi mungkar dan berirnan kepada Allah SWT . 
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Maka setiap umat Islam yang memiliki kedua sifat 
tersebut, keberadaannya merupakan umat terbaik dan 
berkualitas. Tetapi apabila kedua sifat tersebut diabaikan dan 
tidak dimiliki maka kapasitas mereka bukan lagi disebut 
sebagai umat yang berkualitas (khaira ummah). 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah 
Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di bidang akidah, syariah dan akhlak, umat 
Islam terus berupaya melakukan perubahan secara dinamis 
dan mengamalkan ajaran Islam yang terkandung dalam AI 
Qur'anul Karim dan Hadits Rasulullah SAW dalam berbagai 
aspek kehidupan, sehingga tercipta kehidupan masyarakat 
yang Islami dan hidupnya mendapatkan berkah dari Allah 
SWT. Sebagaimana Finnan Allah dalam al Qur'an surat AI 
A'raf ayat 96: 

.... ""'" • "'~ • , ,.,"""' ., '£ """'t , 

~ ~ l~lj 1?1; 2$~1 J.AI 01 yj 

"Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman 
dan bertakwa, pastillah kami akan melimpahkan 
kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi 
mereka mendustakan ayat-ayat Kami itu. maka Kami 
siksa mereka disebabkan perbuatannya". 

Hadirin Jama'ah Jum'at rahimakumullah 
Dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM), umat Islam juga dituntut untuk meningkatkan 
kemampuan di bidang saints dan teknologi. Allah SWT 
memerintahkan kepada umat manusia agar menjelajah luar 
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angkasa untuk mengetahui rahasia langit dan bumi ciptaan 
Allah. Sebagaimana firman Allah dalam al Qur'an surat al
Rahman ayat 33: 

., • J. J , t J., / , ,.I ~""' >II ., ..., , ., , , 

...... IJ~ ul "~..,6.~ ':,I ul . ....,.:,~lj ~ Li ~ 
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., 
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"Hai .lama 'ah .lin dan manusia. jika kamu sanggup 
menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 
lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya me/ainkan 
dengan kekuatan ··. 

Hadirin Jama 'ah Jum 'at Rahimakumullah 
Dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) umat Islam harus mempertajam kemampuan 
Iptek sebagai modal dasar pembangungan fisik. Sedangkan 
pada sisi lain umat Islam harus mempertajam lmtaq sebagai 
kebutuhan yang mutlak dalam menjawab tantangan 
pembangunan mental spiritual. Dengan peningkatan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) umat Islam diharapkan dapat 
melakukan perubahan pola pikir dan perilaku. Dari perubahan 
tersebut akan terbentuk tatanan masyarakat yang kuat dan 
kokoh, tahan terhadap badai ujian dan cobaan yang melanda 
kehidupan. 

Hadirin Jamaah Jum'at rahimakumullah 
Untuk menciptakan kondisi masyarakat Islam 

yang berkualitas perlu meningkatkan SDM, mencakup 6 
(enam) hal; 

Pertama, meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia di bidang akidah. 
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Kedua, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di bidang ibadah dan syariah. 

Ketiga, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM) di bidang akhlak. . 

Keempat, meningkatkan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) di bidang ekonorni 

Kelima, meningkatkan Ukhuwwah Islamiyah 
Keenam, meningkatkan kualitas hidup dibidang ilmu 

pengetahuan, sains dan teknologi. 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah 
Demikian khutbah jum'at yang dapat kami sampaikan, 

semoga bermanfaat bag! kita semua. 
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MENJAGA SPIRIT HIJRAH 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia 
Penetapan permulaan kalender Hijriyah sebagai tahun 

baru umat Islam dilakukan pada masa Khalifah Islam ke II 
yaitu Umar bin Khattab. Beliau menetapkan tahun baru Islam 
dihitung mulai dari tahun terjadinya hijrah Rasulullah SAW 
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bersama para sahabat dan pengikutnya dari Mekkah ke 
Yastrib (Madinah). 

"Peristiwa hijrah memisahkan antara yang haq dengan 
yang bathil. Oleh sebab itu abadikanlah dalam rangkaian 
sejarah". tegas Khalifah Umar tujuh tahun kemudian. setelah 
bermusyawarah dengan sahabat yang lain. 

Tentang hijrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. 
dilukiskan dan disimpulkan oleh mantan Syaikhul AI Azhar, 
Dr. Muhammad al Fahham sebagai berikut, "Hijrah itu 
bukanlah melarikan diri dari medan juang, bukan pula 
semata-mata pindah dari satu negeri ke negeri lain. Tetapi 
ialah pindah dan menjauhkan diri dari bumi yang penuh 
dengan kemusyrikan, yang diperintah oleh kebodohan, yang 
didominasi oleh kekejaman, menuju satu bumi yang akan 
memancarkan cahaya kebenaran (a/ haq) dan tauhid. Suatu 
revolusi memadamkan kegelapan; kegelapan jiwa. kegelapan 
kepercayaan, dan kegelapan masyarakat yang penuh 
kejahatan dan kerusakan." 

Dalam kaitan ini, seorang muslim haruslah senantiasa 
mengenang dan menghayati jiwa dan semangat hijrah itu. 
serta memetik hikmah dan relevansinya bagi kehidupan dalam 
konteks masa kini. Walaupun perkataan hijrah secara bahasa 
berarti pindah, tapi maknanya tidak selalu dengan melakukan 
hijrah fisik. 

Dalam konteks kekinian, seorang muslim berhijrah 
kepada Allah dengan menunjukkan sikap. komitmen, dan 
identitas keimanrumya. Hijrah dalam kategori kedua ini 
disebut hijrah qa/biyah, artinya hij'rah hati nurani atau hijrah 
mental. 
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Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia 
Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa orang

orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan-Nya, 
itulah orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat 
Allah. 

~ ~ cs-

~ ~ \J~G:-j \)?.~ ::r-.illj 1_;1 ::r-.ill Jl 
, , - , , / _, 

J,., :.fl $1 .... / ,.. J $1 
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"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang
orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, 
mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS AI 
Baqarah: 218) 

Ayat-ayat dalam AI Quran yang berkenaan dengan 
hijrah selalu dirangkaikan dengan perkataan jihad, yang 
menunjukkan bahwa hijrah itu adalah satu sarana jihad atau 
perjuangan. Pengertian jihad itu mengandung makna 
perjuangan suci yang diridhai Allah. Selai1,1 dari itu, kata-kata 
hijrah dan jihad itu dipertautkan pula dengan kata-kata irrian, 
yang menunjukkan bahwa sikap berpindah dan berjuang itu 
harus mempunyai landasan iman. Dengan landasan keimanan, 
akan terasa ringan menghadapi tantangan-tantangan yang 
besar dan berat. 

Hijrah dalam Islam tidak berarti 'uzlah (mengasingkan 
diri) dari tengah-tengah masyarakat. Seorang muslim tetap 
bergaul di tengah-tengah manusia lainnya, tapi tidak terlibat 
atau melibatkan diri dalam perbuatan-perbuatan yang tidak 
baik atau merusak. Bahkan berupaya untuk mencegah dan 
memperbaiki kerusakan di masyarakat. Hijrah hati nurani atau 
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hijrah mental berlaku sepanjang masa, sesuai hadis 
Rasulullah. 

"Seorang muslim adalah tatkala orang muslim lainnya 
selamat dari lidah dan tangannya. Dan Seorang muhajir 
(orang yang berhijrah) ialah yang hijrah dari segala 
perbuatan yang dilarang Allah." (HR Bukhari). 

Hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah sudah tidak 
ada lagi setelah Fathul Makkah. Tetapi hijrah dari segala yang 
dilarang Allah kepada yang diridhai-Nya, hijrah dari maksiat 
kepada taat, hijrah dari kejahatan kepada kebaikan, hijrah dari 
sistem ekonomi ribawi kepada sistem ekonomi yang Islami. 
hijrah dari perpecahan kepada persatuan dan Ukhuwah 
/slamiyah, hijrah dari pandangan hidup Sekuler kepada 
pandangan hidup Islam, tetap diperlukan sepanjang masa. 

Sebagaimana dikatakan oleh almarhum Buya Hamka; 
melihat keadaan sekarang ini, dimana pedoman-pedoman 
kehidupan sudah kabur, nilai-nilai yang benar dan yang salah 
kadang-kadang kacau balau, yang hak dan yang bathil sudah 
tidak tentu uj ung pangkalnya, maka dengan melihat keadaan 
yang demikian itu. umat Islam harus hijrah. Kemana harus 
hijrah? Di dalam AI Quran dikatakan (ucapan Nabi Luth); 
"Saya hijrah kepada Tuhanku" (QS AI Ankabut :26). 
Hatiku sudah tidak lekat lagi kepada yang mungkar yaitu 
segala yang berlawanan dengan kehendak Allah dan Rasul
Nya. ujar Buya Hamka. 

Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, 
Dalam kaitan dengan menghijrahkan hati ini, lbnu 

Qayyim AI Jauziyah dalam Thariqul H!jratain 
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menyimpulkan, seorang muslim dalam. kehidupan dan 
perjuangannya setiap saat menempuh dua jalan hijrah. 

Pertama, hijrah kepada Allah, dengan mendekatkan 
diri (taqarrub) kepada-Nya, mencintai-Nya, berbakti kepada
Nya, berserah diri kepada-Nya, berdoa, dan mengharap hanya 
kepada llahi. 

Kedua, hijrah kepada Rasul, dengan mengikuti 
langkah-langkah dan perjuangannya. 

Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi muslim 
yang berhijrah kepada Allah sehingga terwujud masyarakat 
dan negara yang baldatun thay_vibatun wa rabbun ghafur. *** 
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BERSIKAP ISTIQAMAH 
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Jama'ah Jumat yang dirahmati Allah 
Marilah sama-sama kita bertaqwa kepada Allah SWT, 

sesungguhnya orang yang bertaqwa itu akan mendapat 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. 

Khutbah kita pada hari ini ialah BERSIKAP 
ISTIQAMAH. 

Firman Allah SWT dalam surah Fushshilat ayat 30 : 

J ."!;:. Jr~:-;: ·1 J :;:.,.JI ~! J-;;.JI 1 :l~ ·1-;1; ~ • .f.JI-:: I 
~ u_p:;..J _,.. •. o ·· ,._) .u~ u..J..J y ~ -.:....r..~ u. 

~ r ~ 

"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan 
"Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan 
turun kepada mereka (dengan mengatakan): 
"Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu 
merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan 
(memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah· 
kepadamu". 

Sihabuddin Sayid Mahmud Al-Alusi dalam tafsirnya 
"Ruh ai-Ma'ani" menjelaskan sikap istiqamah adalah sikap 
berpendirian teguh kepada tauhidullah dan tidak akan 
kembali pada kemusyrikan. Beberapa sahabat Rasulullah 
SAW pun telah memberikan batasan dan pengertian tentang 
istiqamah ini. Misalnya Amirul Muminin Umar lbnu Khatab 
ra menjelaskan istiqamah adalah engkau bersikap teguh dalam 
menjalani taat kepada Allah. Sementara Sufyan At-Tsauri 
mengartikan istiqamah adalah satunya perkataan dengan 
perbuatan. 
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Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah 
Setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai orang 

yang beriman pasti pada suatu masa ia akan memperoleh 
ujian yang sesuai dengan kadar keimanan masing-masing 
sebagaimana Allah SWT telah menguji kepada orang-orang 
terdahulu Karena tidak menginginkan keimanan itu hanya 
sampai pada -tataran ucapan atau kata-kata saja tetapi 
kebenaran kata-kata dan pemyataan keimanan dan tauhid 
seorang beriman harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian 
kebenaran keimanan dan tauhid adalah dengan ujian atau 
musibah yang menimpa kepada seseorang. Dengan ujian 
inilah seseorang dapat diketahui kualitas keimanan dan 
tauhidnya kepada Allah SWT. Apakah ia benar-benar seorang 
mukrnin yang sejati atau seorang munafik? Hamba Allah yang 
telah berhasil lulus dari berbagai macam cobaan dan ujian 
yang datang kepada dirinya, karena dalam diri mereka telah 
tertanam dengan kokoh sikap dan sifat ISTIQAMAH. 
Merekalah mendapat pertolongan Allah dengan 
pendampingnya para malaikat baik dalam kehidupan di dunia 
maupun di akhirat. Allah senantiasa memberkan bimbingan 
kepada jalan yang baik dan maslahat bagi dirinya. 

Sebaliknya sebagian orang beriman ada yang ketika 
ujian datang kepadanya ia bersikap keluh kesah, gelisah, 
kufur nikrnat bahkan tidak jarang yang kembali 
mensekutukan Allah. 

Kaum muslimin, sikap istiqamah bagi seorang mu'min 
adalah sangat diperlukan. Oleh karena itu Rasulullah SAW 
telah memberi petunjuk kepada seseorang yang meminta 
sesuatu yang dapat memelihara dirinya : Rasulullah SAW 
bersabda: 
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"Katakan/ah Allah Tuhan-ku kemudian istiqamahlah 
kamu ".(HR. Bukhari). 

Bagaimanakah agar dapat bersikap istiqamah? 
Pertama, kita hams mempunyai ilmu. Dengan ilmu kita 
mengetahui dan memahami agama kita dengan benar dan 
tepat. Kedua dengan bersikap ikhlas kepada Allah. Inti dari 
amal adalah keihklasan. Oleh karena disebutkan bahwa semua 
orang akan merugi kecuali mereka yang beramal. Semua 
orang yang beramal pun akan merugi kecuali mereka yang 
mengikhlaskan amalnya. Orang beriman telah mengikhlaskan 
seluruh shalatnya, ibadahanya, hidup dan matinya semata
mata untuk Allah. Dan demikianlah orimg-orang mukmin 
diperintahkan oleh Allah. Ketiga, lakaskanlah apa yang telah 
diwajibkan Allah kepada orang-orang mukimin. Allah telah 
mewajibkan kepada kita semua perintah-perintahnya dan 
melarang kepada kita perbuatan-perbuatan yang tidak halal 
dilakukan oleh seorang mukmin. Kewajiban kita semua 
melakasanan kewajiban-kewajiban itu dengan penuh 
kesungguhan dan disiplin yang tinggi, tidak sekedar 
melepaskan kewajiban semata-mata. Karena seluruh perintah 
Allah yang telah diwajiban kepada seorang mukmin adalah 
mempunyai hikmah yang dalam dan untuk kemasalahatan 
manusia itu sendiri. 

Ketahuilah Allah sama sekali tidak membutuhkan 
kepada amal hambanya. Andaikan seluruh manusia terdahulu 
dan yang akan datang tidak mematuhi Allah niscaya tidak 
akan mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Allah dan 
sebaliknya seandainya seluruh manusia terdahulu dan yang 
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akan datang taat mematuhi Allah nisaya tidak akan 
menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah. 

Keempat, agar kita dapat bersikap istiqamah adalah 
dengan mempelajari dan mencontoh para Nabi-Nabi dan 
Rasul-Rasul Allah serta generasi umat Islam yang telah lalu. 
Al-Quran dengan jelas dan gamblang menyampaikan kepada 
kita orang mukmin kisah-kisah telah terdahulu yang 
menunjuk sikap dan kepribadian yang mulia antara lain 
adalah sikap istiqamah. Bukan 2/3 dari isi Al-Quran itu kisah
kisah. Kisah AI Quran sungguh sangat berbeda dengan kisah 
yang ada di dunia ini. Karena kisah itu adalah bukan kisah 
fiktif yang dibuat-dibuat. Kisah yang tidak ada keraguan di 
dalamnya. Allah mempunyai kisah terbaik dalam Al Quran 
yaitu surah Yusuf. Dalam kisah itu sungguh banyak hikmah 
dan pelajaran yang harus diambil oleh seorang mukmin 
terlebih lagi menempuh kehidup saat ini yang penuh dengan 
ujian dan cobaan keimanan yang mengggiurkan. Nabi Ya'qub 
dan keluarga telah diuji oleh Allah dengan beranekan ragam 
cobaan ; keimanan, jiwa, harta, tahta, wanita bahkan martabat 
keluarga. Nabi Yaqub dan keluarga telah berhasil lulus dalam 
ujian oleh karenya Allah memberikan prediket kepadanya 
sebagai orang-orang yang muhsinin, orang yang shalihin. · 
Demikian juga masih banyak ayat-ayat AI-Quran yang 
memberikan pelajaran kepada kita yang dapat meneguhkan 
iman dan menanamkan sikap istiqamah. 

Demikianlah khutbah yang singkat ini semoga 
bermanfaat. 
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MEWUJUDKAN GENERASI YANG 
BERKUALITAS ISLAMI 
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Jama'ah jum'at rahimakumullah 
Sosok pemuda mempunyai nilai sejarah tersendiri; 

peran pemuda Indonesia, perputaran waktu dan pengantian 
zaman merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, 
karenanya merupakan sunnatullah kalau dalam kehidupan kita 
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ini tejadi pergantian generasi dari suatu generasi ke generasi 
berikutnya. Masa depan agarna, bangsa dan negara tergantung 
pada hati ini, karena itu setiap kita punya tanggung jawab 
untuk menghadapi hari esok yang bisa jadi zamannya sangat 
berbeda dengan zaman yang kita alami sekarang, bahkan 
tantangan masa depan bisa jadi amat berbeda dengan yang 
kita hadapi sekarang. 

Mengenai arti pentingnya posisi pemuda, Bung Kamo 
Bapak Proklamator Republik Indonesia pemah mengeluarkan 
pemyataan popular, "Berikan 10 orang pemuda, dan aku akan 
marnpu memindahkan sebuah gunung, dan berikan aku 100 
orang pemuda maka aku akan dapat menggerakkan dunia." 

Keharusan kita. mempersiapkan generasi yang 
berkualitas memang sudah diisyaratkan didalarn Al-Qur'an, 
terdapat dalam surat Al-Kahfi salah satu ~isah yang terdapat 
di dalamnya adalah tentang sikap sekelompok pemuda 
yang istiqamah dalarn mempertahankan kebenaran. Hal ini 
merupakan penghargaan Allah SWT. Kepada pemuda yang 
berkualitas, sementara di dalarn hadits-hadits tidak sedikit 
yang menegaskan memanfaatkan usia muda dengan baik 
dalam rangka mengabdi kepada Allah SWT. Sementara 
Rasullah SAW, memiliki banyak sahabat yang lebih muda 
dari beliau, Ali bin Abi Thalib, Arqarn bin Abi Arqam, 
Usman bin Umair dan sebagainya. Perhatian Islam yang besar 
terhadap generasi muda, menunjukkan bahwa masa muda 
merupakan masa yang sangat penting dan masa yang 
paling berharga, karenanya jangan lewatkan masa muda 
untuk hal-hal yang ternilai dihadapan Allah SWT. Oleh 
karena itu, menjadi tanggung jawab bersama bagi kita 
untuk menghasilkan generasi Islam yang berkualitas dan 
berakhlak Islarny. 

Yang menjadi masalah kita adalah bagaimana generasi 
yang harus kita bentuk itu. Paling tidak, ada empat hal yang 
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menjadi kriateria dari profil generasi muda yang berkualitas 
islamy. 

Pertama, generasi Islam yang dinantikan dan 
diharapkan adalah generasi yang memiliki akidah yang 
mantap, dengan akidah yang mantap dan kokoh, seorang 
muslim menjadi terikat kepada Allah SWT, yang 
membuatnya tidak berani menyimpan dari jalan dan ketentuan 
Allah SWT, dalam hidup ini. Tegasnya, dengan akidah dan 
iman yang mantap kehidupan yang kita jalani menjadi terarah 
dan itu pula sebabnya mengapa Rasullah SAW, melakukan 
pembinaan akidah terlebih dahulu kepada sahabat-sahabatnya 
meskipun beliau sebenaranya bertugas memperbaiki akhlak, 
karena dengan akidah atau iman yang baik, akhlak pun akan 
menjadi baik. Dalam satu hadits beliau bersabda; 

~J ,. 0 J 0, 

lA.G:. • ~~-- .. :..i IJL:..;I ~::.:.._.·/II ~~ <"'i r •-' U•N .r- u---
"Mukmin yang sempurna imanya, bagus akhlaknya." 
(HR Tirmidzi) 

Kedua, dari generasi Islam yang dihadapkan adalah 
memiliki ilmu dan wawasan yang luas, baik yang menyangkut 
ilmu tetang masalah-masalah keagamaan maupun ilmu 
pengetahuan lainnya yang terkait dengan kehidupan di dunia 
ini. Dengan ilmu dan wawasan yang positif, dengan ilmu 
yang berkaitan dengan masalah keagamaan, manusia menjadi 
tahu mana yang boleh danyang tidak boleh untuk kita kita 
jalani, dengan begitu semua akan lebih mudah, sehingga hal
hal yang dulunya dan jauh dijangkau, kini menjadi cepat dan 
dekat, sementara yang dulu susah kini bisa diperoleh dengan 
mudah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap muslim 
untuk terus memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya dan 
mengembangkan wawasan menjadi lebih luas lagi. 
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Ketiga, ciri dan indikasi generasi yang diharapkan di 
dalam Islam adalah memiliki keterampilan dalam berbagai hal 
untuk dimanfaatkan dalam kebaikan dan kebenaran. dalam 
upaya mencapai kemajuan diri, kelurga, masyarakat, agama, 
bangsa dan negara. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah 
SW A, para sahabat telah menunjukkan kemampuan yang 
terampil dalam berbagai hal, ada yang terampil dalam 
berdagang, berperang dan sebagainya yang semua ini tentu 
saja amat berguna. Kepada mereka yang memang terampil, 
Rasulullah SAW, sendiri tidak segan-segan memberi 
penghargaan dan amanah guna mengembangkan 
keterampilannya itu. Maka ketika Usamah bin Zaid telah 
menunjukkan keterampilannya yang luar biasa dalam 
berperang, beliau tidak segan-segan mengangkatnya menjadi 
panglima perang meskipun umurnya baru 17 tahun, sementara 
Mush'ab bin Umair yang terampil dalam dakwah, ditugaskan 
beliau untuk dakwah ke Yatsrib (Madin$) dan ketika ada 
sahabat yang bertanya tentang bagaimana cara menanam 
pohon kurma agar pohonnya besar dan buahnya banyak, 
beliau cukup mengatakan, "Kamu lebih tahu tentang urusan 
duniamu." 

Pada masyarakat Islam, manusia-manusia terampil 
amat dinantikan kehadirannya dalam berbagai hal. Oleh 
karena itu, setiap generasi Islam harus berupaya memiliki 
keterampilan yang berguna bagi kemajuan umat dan setiap 
orang tua harus memberikan dukungan dan rangsangan ke 
arah itu. 

Saudaraku kaum muslimim yang berbahagia 
Ciri keempat, atau yang terakhir dari sekian banyak 

ciri tentang generasi yang berkualitas islamu adalah memiliki 
tanggung jawab terhadap dakwah Islamiyah. Oleh karena itu 
generasi Islam harus berwawasan yang luas, memiliki 
kemampuan dakwah yang baik, berani berkorban, menjalin 
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hubungan baik dengan sesama muslim, ikhlas, dan tentu saja 
memiliki tanggun jawab so sial yang kuat dan berkualitas. 

Orang yang punya tanggung jawab dakwah selalu 
berpikir dan berusaha untuk memajukan diri sendiri, dan 
harus ada kepedulian terhadap orang lain, padahal setiap 
muslim harus memiliki kepedulian terhadap muslim lainnya. 

Kaum muslimin yang dimuliakan Allah 
Untuk mewujudkan generasi yang ideal itu, tentu saja 

semua pihak harus memiliki perhatian yang serius, para 
pemuda harus berusaha mendidik dan membina dirinya ke 
arah yang lebih baik, dan orang tua harus berusaha mendidik 
dan memberikan teladan yang baik kepada mereka. Manakala 
kepribadian pemuda sudah terdidik maka menjadi keharusan 
bagi dirinya untuk berjamaah dan bekerja sama dengan yang 
lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan memberikan 
kontribusinya dalam hal-hal yang terkait dengan urusan kaum 
muslimin. 

Namun yang juga perlu diingat dan diwaspadai adalah 
pertama, kurangnya perhatian para pendidik untuk 
memadukan ilmu pengetahuan dengan tarbiyah (pendidikan), 
sehingga terjadi ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Kedua, 
mewabahnya pola berpikir yang materialistis sehingga 
kehebatan dan kemajuan seseorang tidak diukur dari 
kemuliaan akhalaknya, tetapi ukurannya adalah sejauh mana 
dia menghasilkan uang dan barang yang banyak. Hal ini 
berakibat pada semakin banyaknya orang yang hanya 
menyibukkan diri dalam lapangan hidup yang sifatnya 
duniawi. Ditambah lagi dengan krisis keteladanan dari 
generasi tua, sehingga generasi muda semakin berat 
menghadapi tantangan glonalisasi dan pembentukan diri yang 
berkualitas islamy, apalagi dengan semakin banyak keluarga 
yang kurang memperhatikan pendidikan kepribadian terhadap 
generasi yang dihasilkannya. 
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Terlepas dari semakin kompleknya tantangan dan 
kesulitan para pemuda yang islamy tetap dituntut untuk 
mempersiapkan dirinya guna menyongsong masa depan 
agama, bangsa dan Negara yang lebih cerah dan untuk 
mempersiapkannya memerlukan perhatian, perjuangan dan 
kerjasama yang serius dan berkualitas. 

Semoga khotbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita 
bersama. 
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Jama'ah Jum'at yang berbahagia! 
Sebagai khatib saya mengajak para hadirin dan 

terutama dari saya sendiri untuk selalu meningkatkan kadar 
iman dan taqwa dengan sebenar-benamya, dalam arti 
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mengerjakan setiap apa yang diperintahkan Allah SWT, dan 
meninggalkan segala yang menjadi larangan-Nya 

Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Tanpa terasa kita sudah kembali memperingati hari 

yang amat bersejarah dalam kehidupan bangsa kita yaitu Hari 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyadari 
akan peristiwa tersebut, marilah kita kembali merenung pada 
saat terjadinya hari yang penuh arti, hari yang menjadi 
tonggak sejarah kemerdekaan negara kita. Saat proklamator 
kemerdekaan membacakan naskah proklamasi yang walaupun 
haJ1ya sekadar beberapa kalimat, namun mempunyai arti dan 
makna yang mampu menggoncangkan dunia. Gemanya 
membuat para penjajah gentar, karena disusuli oleh semangat 
bangsa Indonesia untuk mempertahankannya. Dan para 
pejuang yang dengan gagah berani berj uang demi 
kemerdekaan, bukan saja pada saat tahun 1945, bahkan 
sebelumnya, seperti diperlihatkan oleh semangat Pangeran 
Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Sultan 
Hasanuddin maupun Pattimura. Dan itu semua dalam rangka 
beribadah, melaksanakan firman Allah SWT seperti dalam 
Surat Ar-Ra'd ayat 11: 

"Sesungguhnya Allah tidak merubqh keadaan sesuatu 
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada 
pada diri mereka sendiri". (Surat Ar-Ra'd -11) 

Dari ayat tersebut, tersirat perintah Allah S WT bahwa 
umat manusia atau bangsa tidak akan bangkit dan berdiri 
sejajar dengan bangsa lain, apabila bangsa tersebut tidak mau 
berusaha untuk mendapatkannya dengan kekuatan sendiri, 
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Bangsa Indonesia telah melaksanakan perintah Allah SWT 
tersebut, walaupun melalui proses perjuangan yang lama, 
panjang dan berliku, dengan mengorbankan harta benda. jiwa 
dan raga yang tak dapat dihi-tung karena begitu banyaknya. 

Sidang jumat yang berbahagia! 
Pada proses pertama perjuangan, dilakukan oleh 

sekelompok kecil, seperti Perang Padri yang sifatnya 
kedaerahan. Demikian juga Perang Diponegoro, perjuangan 
Untung Surapati, Sultan Hasanuddin dan juga Pattimura, 
mereka berjuang menurut daerah yang lingkungannya sempit. 
Sedangkan dalam kelompok kecil itu pun masih tcrjadi 
perpecahan. sehingga kekuatan yang kecil itu makin rapuh 
dan dengan mudah penjajah mengalahkannya. Dengan tipu 
muslihat yang amat keji kaum penjajah melakukannya untuk 
mengadu domba antar kekuatan bangsa kita, sehingga mereka 
semua dapat dikuasai penjajah. 

Pada proses selanjutnya para pemuda di seluruh 
nusantara menyadari bahwa tanpa persatuan yang kokoh, dan 
semangat yang terpadu di antara seluruh kekuatan rakyat, 
mustahil akan dapat mengalahkan kekuatan penjajah yang 
lebih maju baik peralatan. maupun pengorganisasiannya. 
Maka pada tahun 1928 mulailah para pemuda bangun, 
ditandai oleh diikrarkannya Sumpah Pemuda : Satu Nusa, 
Satu Bangsa dan Satu Bahasa, kemudian kekuatan raksasapun 
mulai terbentuk. Kekuatan pada pemuda dari hari ke hari 
semakin kuat. dan pada saat adanya kekosongan kekuasaan 
setelah Jepang menderita kalah dari Sekutu pada Perang 
Dunia II itu, bangsa Indonesia bangkit merebut kemerdekaan 
dari tangan penjajah tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Pada tanggal itulah terbentang jembatan emas. yang 
menghubungkan antara zaman penjajahan dengan zaman 
kemerdekaan yang penuh harapan. Tapi tantangan muncul 
kemudian, dengan usaha kaum penjajah yang ingin kembali 
berkuasa. Juga selain itu juga orang-orang yang tidak 
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bertanggung jawab ikut mengacau. Kembali para pejuang 
mempertahankan kemerdekaan. Di saat itu Jenderal Sudirman 
dan BKR serta rakyat bersatu padu menggalang kekuatan 
dalam satu gerak dan satu nafas mempertahankan 
kemerdekaan, sehingga dunia intemasional akhimya 
mengakui adanya negara Republik Indonesia yang merdeka, 
berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, sampai 
Indonesia diterima sebagai anggota PBB secara penuh. 

Jama'ah jum'at yang berbahagia! · 
Rupanya untuk memelihara. kemerdekaan tidak 

semudah membalikkan telapak tangan, karena cobaan untuk 
merubuhkan keutuhan negara terus berlangsung, sampai pada 
puncaknya dengan meletusnya usaha perebutan kekuasaan 
yang dilakukan oleh G 30 S PKI pada tahun 1965. Dengan 
runtuhnya kekuatan atheis PKI tersebut membuat bangsa 
Indonesia ini menjadi kuat, dan terlatih terhadap setiap usaha 
dari pihak manapun yang berusaha menumbangkan kekuasaan 
negara Republik Indonesia dengan dasar Pancasila ini. 

Saat ini dalam alam pembangunan, kita merasakan 
kenikmatan sebagaimana dicita-citakan oleh para pejuang dan 
pah-lawan kesuma bangsa yang telah gugur. Kita saat ini 
menikmati hasil bumi dan segala isinya, tanpa harus minta 
belas kasihan kepada siapapun. Kita telah mengatur 
kehidupan kita sendiri, bebas menentukan sikap, tanpa 
tergantung dan menunggu perintah bangsa lain. Maka 
sewajamyalah kita mensyukuri nikmat m1. Karena 
bagaimanapun hasil usaha ini adalah berkat ridha, rahmat dan 
inayah Allah SWT. sewajibnya kita bersyukur sesuai Surat 
Ibrahim ayat 7 yang berbunyi: 

h4 
» ""' "" .,... , ~ .,J ""' ,. ... ~'- , j.. ... J ""' ;' "" 
..L~ I~ ·I ~';.L- ... 1" .. '..L'":J .. ~ ... t:.-:. . ... 1 

~.. ~· 0: { ..r--- qJ 4 ~ ..;--- 4.J't 
"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan 
menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu 
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mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab
Ku sangat pedih ". (Ibrahim - 7) 

Memang kita dalam keadaan yang gembira, tapi 
kegembiraan tersebut tidak perlu kita nyatakan dengan pesta 
para, berhura-hura yang.akan membuat kita terleha dan lupa 
pada tujuan Karena hal itu sangat bertentangan dengan nurani 
dan tujuan para syuhada dan pahlawan yang telah merelakan 
jiwa raga mereka demi kemerdekaan negara ini. Kalau dalam 
merayakan hari bahagia ini kita menggunakan cara-cara yang 
tidak sesuai, bahkan tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai 
agama, hal itu berarti kita ikut larut dalam hal-hal yang 
membuat kita lupa pada jasa para pahlawan. Marilah dalam 
merayakan hari kemerdekaan negara kita ini kita syukuri, kita 
tafakur dan kita merenung sudah sampai di manakah kita 
melangkah demi kemerdekaan ini, dengan langkah-langkah 
yang tepat menurut ajaran agama kita untuk kebahagiaan 
bangsa seluruhnya. 

Umat Islam tidak dapat dipisahkan dengan perjuangan 
dan pembangunan bangsa. karena umat. Islam sangat 
dianjurkah untuk selalu mencintai negara tempat tanah · 
tumpah darah, sebagaimana kata mutiara salah seorang ulama 
terkenal dari Mesir. Syauky Bey yang mengatakan : 

0 ,. 0 } 

0~)'1 :r ~J.ll ~ 
/ / 

"Cinta kepada tanah air adalah sehahagian dari 
iman". 

Maksud dari kata tersebut adalah kita sebagai umat 
Islam dalam suatu negara harus selalu aktif berperan serta 
dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang atau 
damai. Dalam keadaan berperang kita siap memanggul senjata 
membela negara dan dalam keadaan damai, lebih-lebih saat 
kita membangun, umat Islam harus aktif. Sehingga kelak bila 
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negara ini benar-benar tinggal landas dan menjadi negara 
yang maju, kita umat Islam tidak tertinggal di landasan. 

Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Dari uraian khutbah tadi dapat saya simpulkan 

bahwa pada hari ini kita kembali memperingati hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Dan terjadinya 
hari bahagia ini bukan karena belas kasihan atau pemberian 
dari bangsa manapun, tapi didapat melalui perjuangan yang 
panjang dan mengorbankan harta benda, jiwa dan raga para 
pahlawan yang banyak sekali. Sekarang kita mendapat amanat 
dari para pendahulu kita ngunan. Kita umat Islam tidak akan 
dapat berperan serta dalam pembangunan, kalau kita tidak 
membekali diri dengan ilmu dari berbagai bidang, termasuk 
ilmu agama, sebagai dasar langkah kita menapak lebih lanjut. 

Bila kita sudah melengkapi diri dengan ilmu dunia dan 
ilmu akhirat, insya Allah pembangunan negara kita akan 
tercapai, dan negara kita ini akan segera menjadi : "Baldatun 
thayibatun wa rabbun ghaafur", yaitu negara yang adil dan 
makmur di bawah naungan ampunan Allah SWT . 
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MAKNA DAN HIKMAH HIJRAH 
NABI MUHAMMAD SAW 
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Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Marilah kita tingkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT 

dengan sebenar-benamya, yakni dengan melaksanakan segala 
perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya. 
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Saat ini kita dalam suasana 1 Muharram, yaitu 
peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW. 

Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam kitabnya yang 

berjudul Min Taujihatil Islam (r~).'1 ~''i.?·~ U,..) membagi 
hijrah kepada dua macam: 

Pertama : Hijrah Qalbiyah (hijrah mental) yang sering 
disebut juga-hijrah atau hijrah hati nurani, rohani. 

Kedua : Hijrah Badaniah (hijrah fisik), yaitu hijrah 
yang bersifat fisik, jasmaniah. 

Pendapat sebagian ahli tarikh mengatakan bahwa 
hijrah Nabi SAW dimulai pada usia 8 tahun, begitu kakeknya 
Abdul Muthalib wafat beliau mengikuti pandangan Abu 
Thalib sesuai amanat Abdul Muthalib. Mengapa Abdul 
Muthalib menitipkan Muhammad SAW kepada Abu Thalib, 
bukan kepada pamannya yang lain yaitu Abu Lahab yang 
kaya raya, yang terkenal dan berpengaruh, sekaligus sebagai 
politikus Mekkah saat itu? Para ulama berpendapat, karena 
Abu Lahab tidak. termasuk orang yang dapat diandalkan 
untuk mendidik anak. Sedangkan pamannya yang lain, seperti 
Abbas yang kaya, bangsawan dan teknokrat pada zamannya, 
mempunyai sifat yang mementingkan diri sendiri dan sulit 
mendidik, terlebih-lebih memberi teladan. Begitu juga 
Hamzah yang bertemperamen tinggi, senang berkelahi, 
berperang. Kalau latihan berkelahi tidak cukup hanya dengan 
manusia yang gagah, tapi turun ke gurun pasir untuk mencari 
singa. 

Abdul Muthalib sampai pilihannya kepada Abu 
Thalib, karena di dalam diri Abu Thalib terpancar sifat-sifat 
kebapaan, lemah-lembut, sosial dan sebagainya, sebagaimana 
sifat-sifat yang dimiliki oleh Abdullah ayahanda Muhammad 
SAW. 
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Kita ketahui bahwa usia 8 tahun seperti usia 
Muhammad saat itu sampat 16 tahun adalah masa 
pembentukan watak. Masa-masa itu sangat mudah 
terpengaruh dan peka terhadap sesuatu yang masuk melalui 
indranya dan direkam dengan sepenuh didalam hatinya karena 
jiwanya begitu tajam. hal itu akan mewarnai corak jiwanya. 
Umur antara 17 dan 18 tahun ialah masa pematangan: watak. 
Muhammad SAW mengembalakan kambing sejak usia 8 
sampai 20 tahun: selama 12 tahun itulah beliau hijrah dalam 
dua hal: 

I. Hijrah dari lingkungan ; watak pengembala 
kambing yang jahiliyah. 

2. Hijrah dari watak kambing itu sendiri. 

Pengembala kambing yang jahiliyah tidak mempunyai 
sifat kemanusiaan, ia mengambil sesuatu yang bukan 
miliknya untuk kepentingan pribadinya. Muhammad SAW 
tidak terpengaruh oleh hal yang demikian, karena dalam 
dirinya sudah terpatri si-kap mental yang kuat berkat 
bimbingan Abu Thalib, pamannya. 

Adapun kambing, seperti yang kita ketahui 
mempunyai naluri yang lebih rendah dari binatang anjing, 
kucing, harimau dan gajah. Muhammad SAW hijrah dari yang 
digembalakan, karena Allah SWT memberi irsyad (petunjuk) 
kepada beliau mengingat kelak akan memimpin umat yang 
wataknya seperti kambing (jahiliyah). 

152 

Sejak usia 20 tahun beliau tidak lagi mengembalakan 
kambing, tetapi beralih kepada perdagangan. Beliau juga 
hijrah dari watak pedagang yang lazim pada waktu itu, yakni 
meluaskan praktek-praktek kecurangan danpenipuan. 

Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Kalau beliau berdagang ditanya pembeli "lni harganya 

berapa?" jawabnya : "Saya mengambil dari yang punya di 
Mekkah sekian, saya berjalan dari Mekkah menuju Syam 
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(Syiria), ke Damaskus pergi sekian hari, pulang sekian hari, 
terserah anda berapa akan memberi saya untung". Ini cara 
beliau untuk tidak khianat kepada yang punya barang, dan 
sebaliknya juga pada pembeli. Jadi prinsip beliau dalam 
berdagang adalah kejujuran. 

Nabi Muhammad SAW menikah pada umur 25 tahun 
dengan Khadijah yang telah berumur 40 tahun. Dari usia 25 
sampai 36 tahun, sebelas tahun lamanya beliau berhijrah dari 
watak orang jahiliyah karena kebiasaan diwaktu itu, kalau 
kawin dengan janda kaya yang diharapkan hartanya saja. 
Begitu memperistri Khadijah yang kaya, maka beliau bekerja 
keras ikut memimpin. Khadijah tanggap akan hal ini, maka 
kepemimpinan usaha diserahkan kepadanya. 

Begitu kepemimpinan dipercayakan kepada 
Muhammad SAW, usaha perdagangannya semakin maju, 
hampir sepertiga jalur perdagangan jurusa1:1 Yaman dan Syam 
(Syiria) dikuasainya. 

Kemudian setelah itu Muhammad SAW berkhalwat ke 
Gua Hira, seminggu berada di Gua Hira dan seminggu berada 
di rumah, begitu yang beliau lakukan selama 4 tahun hingga 
mencapai usia 40 tahun. Demikianlah Nabi Muhammad SAW. 
telah menempajiwanya dengan metode hijrah. 

Beliau turun ke kota Mekkah dan hijrah lagi 13 tahun 
lamanya pada masa kerasulan di Mekkah. Hijrah dari 
wataknya orang-orang jahiliyah yang ugal-ugalan. 

Hijrah Qalbiyah yang menentukan selama 13 tahun 
lamanya tersebut tidak cukup, terpaksa beliau harus hijrah 
badaniyah, yaitu pergi ke Madinah, mengapa?, sebab jika 
dipertahankan hijrah qalbiyah saja tentu kehancuran yang 
didapat. Nabi SAW sendiri terancam akan dibunuh. Islam 
tidak menghendaki demikian, dan inilah hijrah yang 
merupakan nilai dasar. 
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Dari nilai dasar tersebut kita dapat mengkaji cara 
untuk menghadapi hidup sekarang, di Indonesia negeri yang 
kita cintai ini. 

Dalam pelaksanaan pembangunan negeri tercinta ini, 
minimal kita harus hijrah dalam empat hal, sebagai faktor 
pendukung suksesnya pembangunan nasional, yaitu : 

1. Hijrah mental. yaitu hijrah di bidang mental 
berupa pengendalian nafsu, dari nafsu arnarah ke 
nafsu lawwamah dan nafsu muthmainnah. 
Sebagaimana finnan Allah SWT dalam Surat 
Yusuf, ayat 53: 

, ..~ r, ~1. - ., ~ ..~ ~ ~ ., .. ' J -"' 
,.-- ~ 'L o--~~ "' ,.:q ·I - ·· fr .. I C." 
--~ -· 'J u- uJ ~ l,jf. J 

--
p ,__ ~ ~ ~ 

~~jj_#~:Juj ~:J~.J~~l 
"Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari 
kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu 
menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi 
rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha 
Pengampun lagi Maha penyanyang. " (Yusuf: 53). 

Adapun yang dimaksud nafsu amarah ialah nafsu yang 
selalu mengajak orang untuk berbuat jahat, Orang yang 
mempunyai nafsu amarah senantiasa mengikuti perintah 
nafsu, sedang akal dan budinya tidak berfungsi. Nafsu 
Lawwamah itu adalah, nafsu yang sudah mawas diri, menegur 
dirinya sendiri sebelum ditegur oleh orang lain dan sebelum 
ditegur oleh Allah SWT sebagaimana firman Allah SWT di 
dalam Surat AI Qiyaarnah, ayat 1-2 : 

.. - .,. ,.~ ,., ., ~ ,., , ., I -, J , .,,., , ., I -,. 

~:~~l:,lJI~~~I ~j¢~··~~~~~~~1 ~ 
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"Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan Aku 
bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali (dirinya 
sendiri). " (AI-Qiyamah : 1-2) 

Sedangkan nafsu Muthmainnah yang difirmankan 
Allah SWT dalam Surat AI Fajr, ayat 27 - 30 : 

"(27) Hoi jiwa yang tenang. (28) Kembalilah kepada 
Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. 
(29) Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba
hamba-Ku, (30) Masuklah ke dalam syurga-Ku. " 
(AI-Fajr : 27-30). 

Orang yang berjiwa muthmainnah itu, segala 
perkaranya dikembalikan kepada Allah SWT. tidak pernah 
mengembalikan urusan menurut nafsunya. 

2. Hijrah kultural yaitu hijrah dari keterbelakangan 
menuju kemajuan, keterbelakangan kita masih 
banyak, jumlah anak dengan jumlah yang dapat 
sekolah belum memadai, begitu pula yanglainnya. 

3. Hijrah sosial, ialah hijrah dari keadaan sosial yang 
terpecah-pecah kepada keadaan sosial yang 
bersatu padu, sebab kita harus tahu bahwa wujud 
kesatuan dan persatuan itu, adalah dasar bagi 
ketahanan nasional. 

4. Hijrah material, yaitu hijrah dalam ekonomi, dari 
ekonomi yang kurang kepada ekonomi yang layak. 
Kita harus bekerja keras untuk mencapai 
kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat 
kelak. 
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Akhimya marilah kita tingkatkan amal kita dengan 
sepenuh hati dan beruswah kepada suri teladan dari semangat 
hijrah Rasulullah SAW yang luhur itu. 
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PERINGATAN MAULID 
NABI MUHAMMAD SAW 
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Jama'ah jum'at yang berbahagia 
Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah 

SWT atas rahmat dan taufiq-Nya yang telah dilimpahkan 
kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menunaikan 
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ibadah kepada Allah sesuai dengan ajaran Islam, 
berdasarkan Al-qur'an dan Hadist Rasulullah SAW. 

Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah 
Setiap tanggal dua belas Rabiul-Awwal kita 

mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Peringatan ini diadakan karena rasa syukur kita kepada 
Allah SWT atas kelahiran beliau selaku utusan Allah SWT, 
sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman 
Allah dalam Al-Qur'an surat Al-anbiya ayat 107 

Artinya: 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu. melainlcan 
untuk (menjadi) rahmat bagi semesta a/am. 

Sebagaimana dimaklumi, bahwa sebelum Nabi 
Muhammad SAW lahir, kehidupan masyarakat-Makah adalah 
kehidupan masyarakat Jahiliyah, jaman kebodohan. Dengan 
kelahiran "beliau, akhimya dari masyarakat Jahiliyah tersebut 
berubah menjadi masyarakat tauhid, penegak kebenaran serta 
berkepribadian yang luhur, sesuai dengan ketentuan Allah 
SWT. Dengan kelahiran (beliau pula). maka berubahlah · 
beberapa hal pokok yang mendasar antara lain bidang akidah 
dan bidang sosial kemasyarakatan. . 

Dasar asasi kehidupan umat Islam, adalah akidah 
dalam lubuk hati. Karena Islam, perbuatan dan pengabdian 
seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka 
iman merupakan syarat diterimanya amal oleh Allah SWf 

Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 
96: 
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Ill ....: ,.. tP ,.. J 

::r-..u1 0i~J J4 .ill\ ~ ~J ~ ;s~ ~ 
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0~ 1}ts" ~ F\ ~?-i ~)~ 
Artinya: 
Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di 
sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan 
memberi balasan kepada orang-orang yang sabar 
dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah 
mereka kerjakan. 

Hadirin jama'ah jum'at rahimakumullah 
Perubahan yang lain, yang dibawa Nabi SAW adalah 

perubahan sosial kemasyarakatan. Dengan kelahiran beliau, 
masyarakat ditata kembali sesuai dengan nilai-nilai 
kemanusian sating membutuhkan, sating tolong menolong 
dan saling hormat menghormati sebagai mahluk Allah SWT 
yang sarna-sarna mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Rasulullah SAW bersabda: 

Artinya: 
"Tidak sempurna keimanan seseorang sehingga 
mereka mencintai kepada Saudara, sebagaimana ia 
mencintai dirinya sendiri". (HR. Bukhori) 

Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan 
kehidupan Islam, yang merupakan k.ebutuhan mutlak untuk 
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dicontoh serta diteladani. Hal ini sesuai firman Allah SWT 
dalam AI Qur'an Surat AI Ahzab ayat 21 : 

""' """ ,. "' I , , , "" "" "", 
0lS'" ::_;.J :i~--. ~ ~;...1 .JJI J~~ ~ ~ 0lS'" :uJ 

... , ""' "' 0 -

.1~ aJI ".?~) ~':;1 r~;H) aJI Y."; 
Artinya: 
"Sesungguhnya Ielah 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" 

Dalam segala segi kehidupan Nabi kita adalah panutan 
yang terbaik terutama dalam meraih hidup yang tenteram dan 
bahagia. Dapat kita ambil contoh misalnya di daiam 
kehidupan Nabi Muhammad SAW, beliau sangat sederhana 
dan benar-benar sederhana, sebagaimana kenangan salah 
seorang isteri beliau ketika beliau akan dimakamkan di 
Madinah. 

Artinya: 
Wahai orang yang tidak pernah memakai pakaian sutera; 
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Wahai orang yang tidak pernah tidur di atas dipan empuk; 
Wahai orang yang /ebih suka memilih dipan jelek dari pada 
dipan empuk; 
Wahai orang yang se/ama hidupnya perutnya tidak pernah 
penuh oleh roti yang lezat; 
Wahai orang, yang tidak pernah nyenyak tidur semalam 
suntuk, karena takut azab neraka syair. 

Itulah beberapa kepribadian Rasulullah SAW yang 
agung dan mulia dan semoga dengan peringatan maulid ini, 
dapat diambil manfaat. Sehingga kita umat Islam dapat 
meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan 
baik duniawi maupun ufhrowi, berdasarkan Al-Qur'an dan 
Hadits Rasulullah SAW 
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MENINGKA TKAN UKHUW AH ISLAMIYAH 
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Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Dalam kesempatan khutbah jumat 1m saya ingin 

mengajak hadirin, marilah kita senantiasa bertaqwa kepada 
Allah SWT sebenar-benamya taqwa, yaitu taqwa yang dapat 
menjadikan diri kita petuh serta taat dalam mengerjakan 
perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya, juga 
taqwa dapat membuahkan kesadaran untuk memelihara 
persatuan dan menjauhkan diri dari perpecahan serta 
permusuhan. 
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Hadirin jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa setelah hijrah Nabi 

Muhammad SAW ke Madinah dengan terbentuknya 
masyarakat Islam menjadi suatu "Umat" maka datanglah 
perintah Allah SWT, agar semua kaum muslimin baik kaum 
anshor maupun kaum Muhajirin bersatu padu dibawah 
naungan aqidah Islamiyah secara utuh dan sempuma. 
Seorangpun tidak ada yang mencari jalan hidup sendiri. 

Dalam rangka mentaati dan mempertahankan prinsip 
tersebut baik dalam keadaan susah ataupun senang, baik pahit 
ataupun manis, harus dirasakan bersama-sama oleh kaum 
muslimin pada saat itu. Persatuan Islam kurun Madinah itu 
bagaikan suatu sistim, yang satu sama lain saling 
memperkuat, saling menunjang dan saling mendukung. Saling 
memperkokoh. Persatuan yang dibina dengan aqidah 
Islamiyah itu tidak hanya sewaktu menghadapi penderitaan 
dan kesulitan hidup, tetapi yang lebih penting dari pada itu 
adalah semangat setiakawan yang tetap tumbuh dan 
berkembang di saat mengalami keberuntungan dan 
kesenangan yang melimpah. 

Oleh karena itu Nabi Muha~ad SAW selalu 
mengingatkan, bahwa Islam itu tidak hanya dapat 
dihancurkan dari luar, akan tetapi dapat juga dilemahkan dari 
dalam, lewat perpecahan dan perselisihan diantara kita. 

Nabi Muhammad SAW sesalu memberikan dorongan 
bagi kehidupan kaum muslimin, bahwa dalam keadaan susah 
dan senang kita harus tetap bersatu padu. Alangkah prihatin 
suatu umat, manakala mereka mengalami kesusahan dan 
semangat kesetiakawanan tumbuh subur dan berkembang 
pesat, tetapi jika belenggu penderitaan di ambang bayang
bayang sukses, maka masing-masing dari mereka selalu 
mencari jalan sendiri-sendiri untuk kepuasan dan 
melampiaskan ambisi pribadinya, ternan senasib ditinggalkan, 

KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASIIIUR'ANI ...... ·I 163 



ukhuwah Islarniyah terlupakan, prinsip hidup gatong royong 
dan kebersarnaan juga ditinggalkan. 

Persatuan dan kesatuan umat, tegasnya ukhuwah 
Islamiyah, sangat dituntut oleh ajaran Islam, sebagaimana 
firman Allah SWT dalarn surat Ali Imran Ayat 103 : 

, . ,.,. ""' , 
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"Dan berpegang/ah kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, 
dan ingatlah akan ni 'mat Allah kepadamu ketika kamu 
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh~musuhan, maka 
Allah mempersatukan hatimu, /alu menjadilah kamu 
karena ni'mat Allah orang~orang yang bersaudara, 
dan kamu telah berada ditepi jurang neraka, /alu 
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. 
Demikianlah Allah menerangkan ayat~ayat~Nya 

kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk". 

Ayat tersebut mengatakan bahwa perpecahan timbul 
dikalangan ahli-ahli kitab, mereka hancur binasa akibat dari 
perpecahan dan perselisihan, karena hanya memperturutkan 
ambisimasing-masing untuk bersaing dan memperebutkan 
kekuasaan. 
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Peringatan Nabi Muhammad SAW yang terkandung 
dalam hadist beliau, seperti yang diriwayatkan ol~h Abu 
Hurairah, Sa'ad Muawiyah, amru Bin auf dan lainnya lagi, 
yang menyetakan bahwa perpecahan umat terdahulu itu pasti 
akan terulang minimpa muslimin dimasa-masa mendatang, 
jika mereka tidak istiqomh dalam menempuh jalan lurus tang 
telah digariskan oleh ajaran islam. 

Jamaah Jum'at yang berbahagia ! 
Allah SWT dengan tegas menturuh kita umat islam 

agar bersatu padu dibawah naungan panji islam yang 
didalamnya terkandung nikmat sangat banyak yang telah 
dilimpahkan oleh-Nya kepada kita sekalian dalam segala 
aspek kehidupan. 

Itulah tujuan agama kita yang murni, karena dengan 
persatuan, kita menjadi kuat dan sanggup menegakkan 
ketentuan Allah SWT dengan sebaik-baiknya. lnilah prinsip 
kehidupan yang harus kita pelihara bersama-sama dengan 
baik. 

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa kita 
diperintahkan untuk bertuhan kepada-Nya semata, yaitu Allah 
SWT dia Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. 
Nabi kahira zaman adalah Muhammad SAW. Kitab sucinya 
yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup dalam segala 
aspek kehidupan sehari-hari. Kiblat kita yaitu Ka'bah di 
Masjidil Haram Makkah AI Mukarramah yang menjadi kaum 
muslimin di seluruh dunia dalam melaksanakan shalat. Puasa 
dibulan Ramadhan. Demikian pula masalah zakat dan haji 
serta mu'amalan dan sebagainya. Kesemuanya telah diatur 
dengan sedemikian rupa dengan tujuan satu, yaitu mengharap 
keridhaan Allah SWT. 

Selanjutnya mari kita perhatikan dengan cermat 
tentang makna Rukun Islam, kaitannya mengarah kepada 
persatuan dan kesatuan umat, seperti dalam melakukan shalat 
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berjamaah. Dalam shlat berjamaah semua makmum harus 
mematuhi gerak-gerik iman, sepanjang iman itu baik dan 
benar sesuai ketentuan. Itulah pendidikan Allah SWT bagi 
seluruh kaum muslimin agar selalu berpijak diatas asas 
persatuan yang kokoh dalam rangka mencapai derajat hidup 
yang mulia baik didunia maupun di akhirat kelak. 

Sidang jum'at yang berbahagia! 
Kita yakin bahwa Allah S WT tidak akan mengingkari 

janji Nya, selama kaum muslimin menunaikan kewajiban 
yang dibebankan kepada mereka. Sebaliknya Allah SWT akan 
menimpakan azab manakala kaum muslimin tidak mampu 
menegakkan persatuan diantara sesamanya. Kita harus selalu 
menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu benar, dan 
kebenaran itu harus ditegakan serta dikembangkan dengan 
tulus ikhlas. Islam menganjurkan, kebenaran disemua sektor 
kehidupan. apakah dikantor, dijalan, didalam dunia 
perdagangan, dan lain-lain. Tegasnya Islam harus selalu 
mewamai kehidupan kaum muslimin dimana saja berada 
dalam situasi serta kondisi apapun dan bagaimanapun. 

Tuntunan Allah SWT kepada kaum muslimin 
hendaknya melahirkan rasa senasib sepenanggungan dan satu 
tujuan dalam setiap gerak dan langkah. Satu hal yang perlu 
mendapat perhatian kita semua yaitu agar menjaga keutuhan 
dan persatuan disiplin dalam menjalankan ajaran Allah SWT 
dan Rasul-Nya, dan tolong menolong antar sesama seagama. 

Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda antara lain : 
~ 0 J ., 
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"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam 
hubungan silaturahim, hubungan kasih sayang serta 
hubungan cinta mencintai sesama mereka, bagaikan 
satu tubuh. Apabi/a salah satu anggota badan merasa 
sakit, se/uruh tubuh yang lain turut terasa demam dan 
tidak dapat tidur ". 

Jamaah Jum'at yang berbahagia! 
Demikianlah seharusnya kaum muslimin harus saling 

bantu membantu, saling mendukung dan saling memperkuat 
untuk membina keutuhan dan kesatuan dimana saja umat 
berada. Kita harus lebih mementingkan keutuhan umat Islam, 
dari pada mementingkan diri sendiri, dan menjauhi rasa 
permusuhan dan perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bemegara. 

Persatuan membuat kita menjadi kokoh dan kuat 
sedangkan perselisihan membuat kita lemah dan mudah 
dipatahkan lawan. Umat yang bersatu walaupun jumlahnya 
kecil pastilah akan kuat. Sebaliknya umat yang banyak tetapi, 
selalu berselisih akan mudah dapat dikalahkan lawan. 

Oleh karena itu Allah SWT berfirman dalam AI 
Qur'an, Surat AI Baqarah ayat 249. 

~ 0 ~ .... 1}, ,..,. .... .... ,... "" 
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(" t ~ :0 _;-411 ) 
"Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat 
mengalahkan golongan yang banyak dengan izin 
Allah". 

Hendaklah kita menyadari, betapa besar bahayanya 
jika selalu terjadi perpecahan yang akan membawa bencana 
dan malapetaka serta hilangnya kekuatan umat itu sendiri . 
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Jamaah Jum'at yang berbahagian! 
Bangsa Indonesia kini sedang membangun untuk 

menuju era tinggal landas, dua puluh lima tahun pertama 
jangka panjang. Sedang sektor kehidupan dan pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya tengah dipersiapkan, agar hasil
hasil pembangunan dapat dirasakan dan dinikmati secara 
merata oleh seluruh rakyat Indonesia di tanah air kita. 

Hanya dengan kehidupan beragamalah akan dapat 
dicapai hidup sejahtera lahir batin, bahagia di dunia dan 
akhirat. Dengan tumbuh subumya penghayatan dan 
pengamalan agama kita pasti akan menambah tumbuh 
subumya falsafat negara Pancasila yaitu "Baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur". Sekali lagi, marilah kita 
tingkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama kita 
serta hidup antar kita sesama seagama yang saling 
mengutungkan terutama dalam pergaulan, sosial 
kemasyarakatan. 

Dari uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan 
bahwa persatuan dan kesatuan umat Islam sangatlah 
diperlukan karena dapat membuahkan satu kekuatan dan 
mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. bagi 
keutuhan bangsa negara. Sebaliknya perpecahan dan 
pertentangan akan mengakibatkan kehancuran umat Islam itu 
sendiri. 

"" 0 J 0 

~) ~:~\ ~~~\ 
, , ""' ,..._,. 0 0 ... 0 

• <'~ .~ · 1"';;7~ "(':__II <' jj( ~L~I ~. .W~ 
r---J r...s-- ~J ~ .r J - if - . 

,. ""'""' / ,. ""' "" ,. "" "" / "" 
"" ""' "" "" , '"" 0 /. /. ,., 

~~ ~i) ~~ d:,.t J:,.ti .~:11 ~~ ; Z1 ~) 'YU 
"" ""' "" ,. , "" 

168 I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI ...... ·I 169 



ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW 
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Jama'ah jum'at yang berbahagia! 
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam semoga terlimpah 
pada junjungan kita.Nabi Muhammad SAW. Sebagai Khatib 
saya mengajak kepada jama'ah sekalian untuk meningkatkan 
ketaqwaan kita kepada Allah SWT. 
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Saat ini kita dalam suasana memperingati Isra mi'raj 
Nabi Muhammad SAW. Secara harfiah, isra berarti perjalanan 
dimalam hari. Karena itu peristiwa isra tidak hanya dialami 
oleh nabi Muhammad SAW saja, tetapi juga dialami oleh 
nabi-nabi lain, seperti Nabi Luth AS dan Nabi Musa AS. 

Tentang isra mu'raj Nabi Luth AS, Allah SWT 
berfirman didalam surat Hud, ayat 81: 

t"" ,. J , til J ,. J J J , 

o lj ~\ 1 .I -~ 0J· 2.1" I,_., \S\ _1, .I \S (ltj J""' - .. ~ .) u-) .. y - y 
""" "" , .... , 

"" J 0 , 0 .... 

";}\ ~i 0 ('~ • C .;::1; ";}" loll\ ". ~ ~L .. ~ - ) J'!""' if . . 
, , , "" ,; '? ,., , "" 

e::~~\ ~~~ jl r+!~f ~ L+._ ,a: ~l &f;.l 
, , / "" 

"Para utusan (malaikat) berkata : 'Hai Luth, 
sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, 
sekali-kali mereka tidak akan d_apat mengganggu 
kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga 
dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan 
janganlah ada seorangpun di antara kamu yang 
tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan 
ditimpa azab yang menimpa mereka karena 
sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka 
ialah di waktu subuh,· bukankah subuh itu sudah dekat 
? ". 

Tentang Isra Nabi Musa AS Allah SWT berfirman 
didalam surat Ad Dukhaan ayat 23 : 

,. J .... ,,. 

(ri:0L>..UI) 0~ ~~ ~ <$~~ ~t; 
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"Maka berjalanlah kamu dengan membawa hamba
hambaKu pada malam hari, sesungguhnya kamu akan 
dike jar". 

Adapun lsra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Allah 
SWT berfirman didalam Surat AI Israa, ayat I : 

0 0 , "" ., - "' 

ii:_.;JI ~I :_,.. JQ ~~ ~;..i ~..UI J~ 
""' "" "'"' "' "' 

"Maha suci Allah, yang Ielah memperjalankan 
hambaNya pada sualu malam dari AI Masjidil Haram 
ke AI Masjidil Aqsha, yang Ielah Kami berkahi 
sekelilingnya, agar kami per/ihalkan kepadanya 
sebagian dari Ianda-Ianda (kebesaran) Kami. 
Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengelahui ". 

Allah SWT menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi 
Muhammad SAW sebagai ujian bagi umat manusia, apakah 
mereka beriman atau tidak, sebagaimana digambarkan 
didalam firman Allah SWT dalam Surat AI Israa ayat 60: 
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"Dan (ingatlah) ketika Kami wahyukan kepadamu: 
Sesungguhnya (ilmu) Tuhanmu meliputi segala 
manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang 
telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai 
ujian bagi manusia dan (begitu pula) pohon kayu yang 
terkutuk dalam Al-Qur 'an. Dan Kami menakuti-nakuti 
mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah 
besar kedurhakaan mereka ". 

Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW temyata 
memberikan informasi tentang alam gaib, yang akan terjadi 
pada umat manusia diakhirat kelak. ltulah sebabnya, 
dikatakan sebagai ujian, apakah umat manusia beriman atau 
tidak terhadap peristiwa tersebut. 

Jamaah Jum'at yang berbahagia! 

Adapun hikmah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad 
SAW adalah sebagai berikut : 

1. Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil 
Aqsha, menunjukan isyarat perlunya manusia 
mengadakan hubungan horisontal dengan 
sesamanya. Adapun Mi'raj,. perjalanan dari 
Masjidil Aqsha ke Sidratul Muntaha, menghadap 
Allah SWT, mengandung hikmah perlunya 
manusia berhubungan secara vertikal dengan 
Tuhannya, atau dalam istilah Al Qur'an "Hablun 
minallah wa hablun minannas". Rasulullah SAW 
seusai Isra dan Mi'raj menceritakan 
pengalamannya kepada para sahabat, bahwa 
betapa bahagia dan nikmatnya dikala berjumpa 
menghadap Allah S WT. 
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2. Pada pensttwa Mi'raj, dalam titik tertentu 
Rasulullah SAW keluar dari ukuran ruang dan 
waktu, sehingga tidak ada lagi siang ataupun 
malam. Dalam kondisi seperti inilah Rasulullah 
SAW dapat melihat rahasia kegaiban yang 
diperlihatkan Allah SWT. Sedangkan hidup kita, 
kini terkungkung waktu, sehingga hidup kita 
berkisar dari sekarang, besok dan seterusnya. 
Namun suatu saat menurut Allah SWT, manusia 
dapat keluar dari kungkungan waktu, sebab waktu 
itu sendiri adalah makhluk Allah SWT. Pada saat 
itulah manusia akan diperlihatkan oleh Allah SWT 
gambaran manusia yang baik dan yang jahat. 

3. Isra berarti perjalanan menelusuri permukaan 
bumi, sedangkan Mi'raj berarti perjalanan 
meninggalkan bumi. Peristiwa ini menggambarkan 
kepada kita, bahwa suatu saat manusia pasti wafat 
meninggalkan bumi, dan inilah berarti Mi'rajnya 
kita. 

Sebelum Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW dibedah 
terlebih dahulu untuk dibersihkan hatinya dari segala kotoran 
yang mengganggu keselamatannya. Hal m1 berarti 
mengisyaratkan kepada kita, bahwa apabila manusia ingin 
selamat dalam akhir hayatnya, maka manusia harus lebih 
dahulu membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran syirik 
kepada Allah S WT. 

Sidang Jum'at yang berbahagia! 
Demikianlah, semoga dengan peringatan Isra Mi'raj 

ini iman kita bertambah mantap, begitu juga dalam hubungan 
antara manusia, sehingga terdapat keseimbangan antara 
hablum minallah dan hablum minannas. 
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HIKMAH NUZULUL QUR' AN 
MAKNA KEBAJIKAN MENURUT AL-QUR' AN 
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Jamaah Jum'at yang berbahagia! 
Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan 

kita kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah dan 
meninggalkan larangan Nya. 

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang teramat 
penting artinya bagi umat Islam. Pada bulan suci yang penuh 
rahmat dan maghfirah atau ampunan itu telah terjadi peristiwa 
agung dibelahan bumi kering tandus, dengan tercurahnya 

176 I• ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



rahmat Allah SWT yang melimpah menyiram kegersangan 
kehidupan manusia dan alam semesta. 

AI-Qur'an sebagai kalam Allah SWT diturunkan 
kedunia melalui Nabi Muhammad SAW, Rasulullah 
pembawa amanat yang jujur dan terpercaya. AI-Qur'an yang 
diembannya berisikan undang-undang dan petunjuk bagi umat 
manusia dalam mengatur dan mengarahkan tujuan hidup dan 
kehidupan. Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat AI 
Baqarah, ayat 185. 

~8! -->~ 01;:)jl ~ J_;J e>~I(JW,.:_; ~ 
~ ~ 

"Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya 
diturunkan permulaan Al-Qur 'an sebagai petunjuk 
bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai 
petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang 
bathil). (AI Baqarah, ayat 185). 

Cahaya AI-Qur'an telah menyinari seluruh pelosok 
dunia, bukan saja sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi 
pribadi yang menghendaki ketentraman, kedamaian dan 
kebahagiaan, tetapi juga memberikan petunjuk dan pedoman 
mengenai sistem berkeluarga, berrnasyarakat, bahkan 
bernegara. Pada kenyataannya, diturunkannya Al-Qur'an 
telah memberikan beberapa hikmah yang dapat kita petik dari 
kandungan masing-masing ayatnya yang penuh dengan 
mukjizat itu, antara lain yaitu "hikmah kebajikan". 

Hadirin sidang Jum'at yang berbahagia! 
Kebajikan merupakan suatu nilai yang masih sering 

diperdebatkan orang, mulai dari debat kusir hingga debat 
argumentatif, yaitu dengan mengemukakan alasan yang kuat, 
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bukan hanya pada zaman sekarang melainkan sejak syeitan 
menggoda Adam dan Hawa disurgao Selagi pengertian dan 
pemahaman kebajikan itu masih didasarkan pada nalar akal 
manusia, selama itu pula perdebatan mengenai nilai kebajikan 
itu tidak akan pemah selesai. Oleh karena itu agama Islam 
menggariskan tentang pengertian kebajikan yang hakiki 
seperti yang digariskan firman Allah SWT dalam surat AI 
Baqarah ayat 177 : 
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"Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan 
barat itu suatu kebajikan akan tetapi sesungguhnya 
kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, Hari 
kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi 
dan memberikan haria yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musajir (yang memerlukan pertolongan) dan orang
orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) 
hamba sahaya, mendirikan shalat dan menunaikan 
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zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya 
apabila ia berjanji, dan orang-orang ymw sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar 
(imannya), dan mereka itulah orang-orang yang 
bertaqwa ". 

Nilai kebajikan yang terkandung pada ayat diatas 
bukanlah dengan menghadapkan wajah kearah barat atau 
timur, bukan dengan berkiblat dan menyembah kepada benda
benda atau makhluk halus, tetapi nilai kebajikan yang tersurat 
dan tersirat pada ayat tersebut meliputi empat faktor yang 
sating berkaitan dan harus disatupadukan dalam praktek hidup 
dan kehidupan manusia yaitu : 

1. Segi Aqidah : yang terkandung dalam kalimat 
"beriman kepada Allah SWT, hari kemudian, 
malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi 
Allah". Man usia sering terperosok kedalam suatu 
kepercayaan semu dan dijadikan sebagai pegangan 
dalam hidup dan kehidupan. Kekeliruan ini tidak 
hanya dialami oleh nenek moyang kita yang· 
menyakini benda-benda tertentu yang mereka 
yakini mempunyai kekuatan, lalu kepadanya 
mereka berkiblat dan menyembah, tetapi hingga 
dewasa ini pun disebabkan niaju merajalelanya 
berbagai ideologi seperti materialisme liberalisme, 
kapitalisme, komunisme, dan sebagainya, manusia 
telah terseret oleh ideologi tersebut. Akibatnya 
dapat kita rasakan, karena temyata ideologi yang 
dibangga-banggakan oleh manusia itu tidak mampu 
menjawab persoalan-persoalan kehidupan manusia 
yang paling mendasar dan hakiki, bahkan 
sebaliknya menjerumuskan manusia kedalam jurang 
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kehidupan yang sesat. Al-Qur'an menyodorkan 
ideologi yang tegas, tidak pemah berubah, dan tidak 
pemah ada orang yang sanggup mengubahnya. 
Ideologi Al-Qur'an didasari keimanan kepada 
keEsaan Allah SWT, secara mutlak. Al-Qur'an 
mengajarkan tiada Tuhan selain Allah SWT dan 
hanya kepada-Nya lah manusia berserah diri. 
Tauhid dalam Islam adalah mumi, tidak bercampur 
dengan nilai-nilai kepercayaan lain. 

2. Segi sosial ekonomi yang terkandung dalam kalimat 
"memberikan harta yang dicintainya kepada 
kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 
musafir dan orang-orang yang meminta-minta serta 
hamba sahaya". Kita sebagai muslim harus 
mempunyai kesetiakawanan sosial yang tinggi dan 
peka terhadap kondisi sosial yang ada disekitar kita. 
Konsekwensinya kita harus menjadi orang yang 
penderma, jangan berharap menjadi orang yang 
diberi derma, sebagaimana anjuran Rasulullah SAW 

r:J __ " ~ ·. ~--. ci:j, i.J,-
~ -1/'~- -

"Tangan di alas itu /ebih baik daripada Iangan 
dibawah". 
Artiny.a orang yang memberi lebih baik daripada 

orang yang menerima. Kita tidak mungkin bisa 
memberi, bersadaqah, zakat dan beramal maliyah 
untuk memberi santunan kepada orang yang 
membutuhkan bantuan dan pertolongan, tanpa 
menjadi orang yang tergolong "tangan diatas", dan 
mempunyai kesadaran bahwa perbuatan itu 
diwajibkan oleh Allah. Islam membenci sifat bakhil 
(kikir) dan Islam juga melarang pemborosan, seperti 
firman Allah didalam surat Al-Furqan ayat 67: 
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"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan 
(harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak 
(pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) 
ditengah-tengah an tara yang demikian ". ( Al-Furqan 
ayat 67) 

Hadirin Jama'ah jum'at yang berbahagia! 

3. Segi Ibadah: yang terkandung dalam kalimat 
"mendirikan shalat dan menunaikan zakat". Dalam 
kehidupan manusia terkadang ada hal-hal yang 
tidak terjangkau oleh otak, tak dapat diraba oleh 
hati, tetapi hal-hal yang luar biasa itu kerap kali 
muncul dalam bentuk yang nyata. Ketika perang 
Badar berkecamuk antara pasukan Rasulullah SAW 
yang jumlahnya hanya 300 orang melawan 1000 
pasukan kafir Quraisy, kaum muslimin sudah kecil 
hati dan mengusulkan kepada Rasulullah SAW 
mengapa kita tidak menyerah saja. Dalam keadaan 
seperti itu Rasulullah SAW tetap tenang sambil 
menengadahkan tangan, memanjatkan do'a 
memohon perlindungan Allah SWT. Maka akhimya 
berkat pertolongan Allah lah pasukan Islam dapat 
menumpas pasukan Quraisy sebagaimana 
difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al
Baqarah ayat 249 : 
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" .............. berapa banyak terjadi golongan yang 
sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak 
dengan izin Allah SWT.dan Allah beserta orang
orang yang sa bar". 

Oleh karena itulah kita diperintahkan untuk shalat 
atau berdo'a, karena ibadah shalat pada hakekatnya 
merupakan do'a, yang dengan tulus ikhlas kita 
memohon kehadirat Allah SWT agar senantiasa 
dianugerahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan 
pada gilirannya pasti manusia memerlukan bantuan 
dan pertolongan itu. 

4. Segi moral : yang terkandung dalam kalimat "dan 
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia 
berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempi tan". 
Tidaklah sempurna kiranya betapapun seseorang 
telah menjalankan shalat, menunaikan zakat, dan 
ibadah-ibadah lain tanpa disertai oleh sikap moral 
yang baik atau "al-akhlaqul karimah" pada dirinya. 
Tidak sedikit orang yang rajin shalat, menunaikan 
zakat bahkan sudah bertitel haji sekalipun ucapan
ucapannya masih sering melontarkan kata-kata 
kotor, keji, mengumpat, menyakiti orang lain, 
berbohong dan sebagainya. Maka disinilah 
diperlukan ajaran moral menurut Islam agar 
manusia dapat bersikap dan bertindak dengan penuh 
nilai kebajikan dan nilai kemuliaan. Salah satu 
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ajaran moral seperti yang tersurat dalam ayat diatas 
itu adalah "janji". Islam mengajarkan agar apabila 
seseorang berjanji, maka janjinya itu harus ditepati. 
Orang-orang yang tidak suka menepati janjinya 
itulah mereka yang tergolong orang-orang yang 
munafik. Berjanji itu banyak macam ragamnya; 
berjanji pada diri sendiri, kepada orang lain, dan 
berjanji kepada Allah SWT, semuanya itu harus 
ditepati, kecuali itu kita harus bersikap sabar dan 
tabah dalam menghadapi segala macam musibah 
dan cobaan. 
Akhirnya, insya Allah kita akan tergolong orang
orang yang menemukan dan berjalan diatas 
kebenaran yang diridhai Allah sebagaimana yang 
difirmankanNya pada akhir ayat diatas, "Mereka 
itulah orang-orang yang benar (imannya) dan 
mereka itulah orang-orang yang bertaqwa. 
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TUGAS UMAT ISLAM PASCA RAMADHAN 
(HALAL 81 HALAL) 
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Hadirin Jama'ah jum'at rahimakumullah 
Marilah kita bertaqwa kepada Allah, takwa dalam arti 

yang sebenamya. 
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Yaitu menja/ankan segala perintah Allah serta 
menjauhi segala laranganNya. 

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya 
Allah akan mengadakan baginya }alan keluar, dan 
memberinya rizki dari arah yang tiada disangka
sangkanya. 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah, 
Kita umat Islam baru saja selesai melaksanakan tugas 

yang berat yaitu ibadah puasa Ramadhan, clan kita dapat 
melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik selama satu bulan 
penuh, tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal
hal yang membatalkan puasa. Selama puasa Ramadhan kita 
melawan musuh hawa nafsu. Dan kita sekarang telah menjadi 
pemenangnya, kita telah kembali menjadi fitrah. 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah. 
Tugas umat Islam pasca Ramadhan adalah sebagai 

berikut: 

Pertama: 
Kita harus Menjaga Iman Islam, kita harus 

memelihara Aqidah lslamiyah, kita harus meningkatkan Iman 
dan Taqwa kepada Allah SWT dan kita tetap beribadah dan 
menyembah Allah SWT. 

Allah berfirman dalam Al Qur'an surat AI Baqaroh 
ayat 21 : 
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Hai manusia, sembah/ah Tuhanmu Yang telah 
menciptakanmu, dan orang-orang yang sebelummu, 
agar kamu bertakwa. 

Siapa Tuhan kamu yang harus kamu sembah, Allah 
berfirman dalam surat AI-Baqaroh ayat: 22 

t - - ... _, f .... J J "' ,.. r: ... 
"'r:.,-- ~G.., ;L:..!JI"' L!..--., "'· ·~1 ~<"1 t.::.:. "".:UI u.f J ,· J ..;; ~.J r-'""' ~ ~....:'_. 

"Dialah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan 
bagimu, dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan 
air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan 
hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu,· 
karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu 
bagi Allah, padahal kamu mengetahui". 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah, 

Tugas kedua: 
Umat Islam pasca Ramadhan adalah: 
Kita harus memelihara Ukhuwwah lslamiyah, 

memelihara persaudaraan dan kesatuan. Setelah kita saling 
maaf memaafkan (melakukan halal bi halal) kita harus 
pelihara Ukuwah Islamiyah. 
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Kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, umat Islam 
harus bersatu dalam memperjuangkan Islam, umat Islam 
harus bersatu dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, 
umat Islam harus bersatu dalam menegakkan amar ma'raf nahi 
munkar, umat Islam harus bersatu dalam membangun bangsa 
dan negara memberantas kemiskinan, kebodohan dan 
keterbelakangan. 

Allah berfirman dalam surat Ali-Imran ayat 103 : 
J ~ ,. ' 

1:,;~ ':1) t:: 4 ~ .\ill ~ 1j.: ,a::cl) 
/ / / , / 

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali 
(agama) Allah, danjanganlah kamu bercerai berai". 

Maksud berpegang teguhlah kamu semua kepada tali 
Allah pada ayat tersebut adalah kita harus berpegang teguh 
kepada agama Allah yaitu · Agama Islam. Selama hid up di 
dunia manusia harus berpegang teguh kepada ajaran Islam 
yang tergandung dalam Al-Qur'anul karim dan Hadist 
Rasulallah SAW. 

Jika manusia dalam hidupnya tidak berpedoman 
kepada Al-Qur'an dan Hadist Rasulallah SAW pasti mereka 
akan sesat-sesat dan menyesatkan. 

Dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan sesama 
muslim Rasulallah SAW bersabda : · 

., o.- J 0 --~-- 10 J.-x~-- 10 J. -: Li~-- 0 J ., 8 ~-- 0 J.:.W~ 
C::! c:: J JJ. J ~ . J _r->.- J J 

0 " 0 / o.... ' , 

~ ':J ~~ 0 --:1\ J. I ~1° .. :11 lJ(o·l.\i)l;~l t-o<:"" · o.-- r--Cr-- y- . YYJ~ 
, , , "',. .,. 1J 

"" , J .... 

(~ ~~J~) ~~ ':lj ~ ~ ':lj 
_, _, 

"Janganlah kalian saling hasui, Saling memuji 
barang dagangan secara ber/ebihan, Janganlah 
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kalian sa/ing benci, Saling berpaling, Janganlah 
kamu berjual beli kepada orang yang jual beli 
dengan orang lain, Jadilah ka/ian Hamba-hamba 
Allah yang bersaudara, sesama muslim adalah 
saudara, dia tidak menganiaya, tidak 
mengecewakan dan tidak menghina". 
(H. R. Muslim) 

Hadirin Sidang Jum'at Rohimakumullah, 
Tugas umat Islam yang ketiga pasca Ramadhan 

adalah Meningkatkan ibadah dan amal shaleh. 
Karena arti syawal itu berarti meningkat, maka 

umat Islam harus meningkatkan ibadahnya kepada Allah, 
meningkatkan amal shaleh. Selama sebulan penuh dibulan 
Ramadhan- umat Islam digembleng dengan berbagai 
ibadah dan amalan-amalan. Karena itu selepas dari 
Ramadhan masuk bulan Syawal semangat ibadah umat 
Islam tidak boleh surut. Justru sebaliknya amal ibadah kita 
harus terus ditingkatkan lagi. 

188 

Allah berfirman dalam surat Fushsilat ayat 30 : 
"' ,,.. ""' ,J - .J ,,. , , 

~ ~: 1c. J? 1;14::: .. 1 ~ ill1 ~~ I}Li J.~' 0~ 
0 "' J ., ,, 0 

~~ 'JAi) I}~ '1) ljG:J 'li 4.SJJWI 

.0)~)\:~<- )1 - , 
"Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: 
"Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka 
meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan 
turun kepada mereka (denga mengatakan): 
"Jangan/ah kamu merasa takut dan janganlah kamu 
merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan 

I· ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



memperoleh surga, yang telah dijanjikan Allah 
kepadamu ". 

Hadirin Jama'ah Jum'at Rahimakumullah 

Maksud Istiqomah pada ayat tersebut adalah bahwa 
kita melakukan ibadah dan amal saleh harus dilakukan 
secara terus menerus (langgeng) dilakukan secara 
Mudawamah. 

Orang yang melakukan amal sholeh secara 
istiqomah, maka orang tersebut akan didatangi malaikat 
pada saat berada dalam alam kubur seraya mengatakan 
janganlah kamu takut terhadap apa yang akan terjadi pada 
dirimu dan tak perlu kamu sedih terhadap apa yang telah 
kamu tinggalkan di dunia. 

Tetapi bergembiralah kamu dengan Surga yang 
telah dijanjikan oleh Allah kepadamu waktu di dunia 
melalui Rasulallah SAW. 

J " o Jo J " .A, 
~ <"'lS( ·" .:" ~ ·~:II 0 \" ::II • ('I" d .\lll !.\" lS r- -..J ~ J r-=-- .r-- ~ r J .). . 

"' "" ;" "" ""' .... .. ""' 
J Ill ""/ 0 0 /0 

• ('~ &" · 1'":::" "('::._II <:" .ll( ~lS\11 ". y~ 
r---J ~ ~J ~ .r J - if - . 

"" """"" ""' "" "" "' , "' / "" ,.. 
"" t , "" J ,, 0 ..... ..... .... 

.\lll fo~lj I~ d:,_t J:,_ti .~1~1 ~I ~ ~1 ~J ':}.; 
"' / "' ""' "' "" 

0 0 0 ,, 0 

-:~"/II"J -1"1" Jll" --·I" ,,1 ... --I" "('I" d ~·~:II \.,./- .r-' CJ.- .. - J :..r-o .... 0. _r~.....-J J r J r-:--
, , "' ""'"" , .. "' "" 

..... J 0 ..... "' 0 

.~~~~~~ ~ ~1 ~J~~~:Mu ~GJ.:Jij 
, "" , .... ""' 
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KHUTBAH IDUL FITRI 
"PUASA MENUMBUHKAN RASA 

KASIH SA YANG SESAMA UMAT MANUSIA" 

ot;lS' f.J .11 ~ JJ ~ iJWI 
J ~· • ".. 

(9x) 71 4111 
tl • ' ,.. ., ' • ,. 0 A. 

~~ .t.111 0~) ' I~ .t.1l ~1) d~ ~i .t.111 
,.. ,.. ,.. ,.. 

., • A. • A.-"" ~" 

.~1 .t.11) ~i .t.111 ,~i .t.111) .t.111 ~l ~l ~ ,~i) 
~ ~ 

• 
-~~) yl;..~~ r~) 

- .... , A. fiJ ,. 

Ji ~~i) '~ ~.? ~ ~~) .t.111 ~I ~\ ~ Ji 4"d 
~ ~ 

J ~ 

~~~)~¥1~ 
, 'II 'II ,._ - ,._ "" 

~ !J!Li) ~J ~ ~I -~~ ~ ~ 
.~ ~i ,~i ~~ij ..11 ~J 

~ ~ 

.... ,.,.. • , ,, , • • J 1 , ., 
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Hadirin Jamaah shalat ldul Fitri yang berbahagia 
Marilah kita meningkatkan taqwa kepada Allah SWT, 

sehingga semua gerak langkah dan perbuatan kita akan 
menjadi amal yang shaleh, sebagai bekal menghadap Allah 
SWT kepada-Nya dihari kebangkitan. Hidup dan kehidupan 
yang tidak dilandasi taqwa mereka tidak mendapat 
kebahagiaan di akherat. 

Hari ini kita dapat bersama sama melaksanakan shalat 
ldul Fitri setelah sebulan lamanya kita puasa di bulan 
ramadhan malam harinya kita melaksanakan shalat taraweh 
kemudian melaksanakan idul fitri kita membayar zakat fitrah 
dan kita bagikan fakir miskin. 

lbadah puasa dan semua amal ibadah yang dilakukan 
di dalamnya, pada hakekatnya adalah karena perintah Allah 
SWT yang harus kita laksanakan. Oleh sebab itu kita 
bergembira serta bersyukur, karena semua perintah itu dapat 
kita laksanakan dengan baik, penuh dengan ketabahan dan 
kesabaran. Unkapan rasa syukur kita wujudkan dengan takbir, 
tahmid dan tahlil sebagaimana firman Allah dalam surat Al
Baqarah, ayat185 : 

"" ' J :fJ ;' J ""' ~ ~/ 

.0)~ ~:, rs~~ ~ ~ aJI ~J~J 

(' Ao :o~l) 

"Dan hendaklah kamu membesarkan (nama) Allah 
SWT, alas pelunjuknya yang Ielah diberikan 
kepadamu supaya kamu bersyukur ". 

Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillhil 
hamdu. 
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Hadirin jamaah Idol Fitri rahimakumullah ! 

Kesyukuran kita pada hari ini tidak boleh diwujudkan 
dengan pesta pora atau diisi dengan acara yang sangat 
bertentangan dengan ajaran agama, tetapi semestinya kita isi 
dengan perbuatan yang mengandung nilai-nilai agama, 
sehingga syukur itu sendiri lebih mencerminkan keta'atan kita 
kepada Allah SWT. 

Jika pada hari yang penuh kebahagiaan ini kita isi 
dengan kamaksiatan dan perbuatan dosa, apa perlunya kita 
berpuasa dengan menahan lapar dan haus serta amalan ibadah 
lainnya. Karena itu pula ketika Nabi Muhammad SAW 
pertama kali sampai di Madinah, disyariatkan Allah SWT. 
Untuk mengganti dua hari Raya (yang pemah dimiliki orang
orang Madinah yaitu nai-ruz dan Mahrajan berasal dari zaman 
persia kuno) diganti dengan hari ray a Idul Fitri dan ldul Adha. 

Salah satu penyebab digantinya 2 hari Raya 
dengan hari raya Islam, karena tidak sesuai dengan ruh ajaran 
Islam. Dalam hal ini Nabi SAW bersabda: 

• • 
(~ )b y.l oi)J) ._):z.A.ll 

~ ~ 

"Sesungguhnya Allah SWT telah menu/car kedua Hari 
Raya itu dengan hari raya yang lebih baik ialah Hari 
Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha ". 

Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah ! 
Berpuasa sebulan penuh lamanya, merupakan 

kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dan kita yakin 
bahwa perintah Allah SWT itu banyak mengandung Hikmah 
dan manfaat bagi kita semua. Salah satu diantara Hikmah 
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puasa yang perlu kita hayati adalah, tumbuhnya rasa sayang 
kepada sesama sebagai mahluk Allah SWT. Dengan lapar dan 
haus, akan merasakan secara langsung bagaimana kehidupan 
orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan 
bantuan. Dari perasaan inilah tumbuh kesadaran sosial untuk 
memikirkan yang bernasib kurang mampu. 

Islam adalah agama yang selalu menganjurkan agar 
memperhatikan nasib dan penderitaan orang lain. Apa yang 
dirasakan orang lain adalah juga dirasakan oleh kita. Oleh 
karena itu setelah kita melakukan ibadah puasa, maka kita 
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada 
tetangga kita yang fakir miskin, sebagai mana yang 
dinyatakan dalam hadist Nabi SAW yang diriwayatkan aloh 
abu Daud dan ibnu Majah : 

' ' , ""' 
,...('"".A.I_~HJ 41 )c. Jl\ J ¢' ~~ J~~ ~~ 

"' 0 ~ J /. ~ J 0,0,, 

~ ~~ -- .. :JI ~j ~~(~ _;k.ijlol.S"j 
,. """"' "' , 

""'- t ~""' 0 "' "' ""' ""' /. ""' "' /., 

~ ~1;1 :;.) 4-J:,): olS"j ~ o~l J.i ~1;1 - .. .. 
"' /. .,..,... "' .... /. 

~lil~l ::_,. ~~ ~ o~l 
"' "' .. "' "' 

"Rasulullah telah mewajibkan zakat jitrah untuk 
pembersih bagi orang yang berpuasa dan merupakan 
hidangan bagi orang-orang miskin, maka barang 
siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat ld itulah 
zakat jitrah yang diterima dan barang siapa yang 
mengeluarkannya sesudah shalat ld itulah sedekah 
dari beberapa shadakah ". 

KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT-MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI . ..... •I 193 



Dengan timbulnya rasa kasih sayang sesama umat, 
maka tumbuh pula kehidupan tolong menolong. 

Puasa dan zakat fitrah mengingatkan kita untuk selalu 
hidup berjamaah, hidup Rukun sentausa, hidup bersatu 
dibawah naungan panji-panji keridlan Allah SWT. Hanya 
dengan memelihara keutuhan persaudaraan kita dalam ikatan 
ukhuwah Islamiyah, kita dapat mengharapkan selamat dan 
sejahtera di dalam hidup, baik sebagai perorangan maupun 
untuk ke sejahteraan masyarakat bersama. 

Apabila kita benar-benar merasa bahwa hidup bersatu 
di bawah naungan panji-panji keridhaan Allah SWT, pasti 
tidak akan ada tempat dalam hidup ini perasaan sating 
berprasangka, serta tidak sating menggunjing antara satu 
dengan yang lain. 

Tolong menolong di dalam Islam adalah suatu sendi 
dalam pergaulan. Karena itu wajib atas setiap muslim 
menolong saudaranya dalam segala perkara yang dapat 
memberi manfaat kepadanya, baik secara orang perorangan, 
maupun secara gotong royong. 

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an 
Surat AI Maidah ayat 2 : 

194 

,. 0 " "' • .J.... 0 

( r : o..Ulll ) . y\.UJI ~__G. aJI 01 aJI l_,.i'l) 01):.W1) 
"Dan tolong menolong/ah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong 
dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertaqwalah kamu kepada, sesungguhnya Allah amat 
berat siksa-Nya". 

I• ..... . KUMPULAN NASKAH KHUTBAH JUMAT·MEMBENTUK GENERASI OUR' ANI 



Dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita untuk saling 
tolong menolong membantu dalam mengerjakan kebaikan dan 
kepatuhan, serta taat kepada Allah SWT, dan melarang kita 
tolong menolong dalam mengerjakan dosa dan pelanggaran 
hukum. 

Jika dasar ini dipegang teguh dan dilaksanakan benar
benar oleh kita dalam hubungan bermasyarakat, tentulah akan 
terdapat kebahagiaan dan perdamaian dalam hubungan umat 
man usia. 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi 
hamdu 
Hadirin dan Hadirat jamaah shalat ldul Fitri 

rahimakumullah 
Dengan selesainya kita berpuasa, bukan berarti tugas 

suci kita telah selesai. Apa yang telah kita lakukan dan 
kendalikan pada bulan puasa, harus lebih kita tingkatkan, 
serta lebih kita kembangkan dalam hidup dan kehidupan 
sehari-hari. 

Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan 
memberikan perlindungan kepada kita semua. 

""' 0 J D , _, "" 

~J ~I 0T:_;J1 d ~J J ~\ !J~L; 
,. ""' "' "" , "" 

~ ft,j ~\ j lllj ut;~i ~ ~~ 
"" "' "" "' ""' "' ,. / 
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KHUTBAHIDULADHA 
"DENGAN IDULADHA KITA TANAMKAN 

NILAI-NILAI AJARAN AGAMA DALAM KEHIDUPAN" 

'"' ""'' 0 .... 0/A,/ ,,..A..,. 
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahi 
Hamdu! 

Hadirin Jamaab Sholat Idul Adba 
Rahimakum ullah 

Allah Maha Agung lagi Maha Terpuji, segala 
sanjung hanya pantas baginya, Allah Maha Agung, tiada 
Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah 
pembawa syiar islam dan penegak panji-panji kebenaran. 
rahmat bagi alam semesta. Firman Allah dalam surat Al
anbiya 107 

Artinya: 
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta a/am. 

Kaum muslimin dan muslimat jamaab ldul Adha 
yang berbahagia ! 
Alhamdulillah pada hari ini yang mulia ini gemuruh 

suara takbir, tahlil dan tahmid dikumandangkan oleh kaum. 
muslimin diseluruh belahan bumi ini, sebagai ungkapan rasa 
syukur mereka atas segala nikrnat dan karunia Allah S WT 
yang dijanjikan-Nya, sehubungan dengan hari raya ini. 
Umatnya bagi saudara-saudara kita yang sedang 
melaksanakan ibadah haji ke Baitullah di Mekah dengan janji 
haji mabrur, yang tiada imbalannya kecuali surga. Rasulullah 
SAW bersabda : 

Hari ini adalah kemenangan bagi kaum muslimin, 
karena perjuangan mereka, perjuangan yang maha hebat 
melawan bujuk rayu nafsu dan tipu daya syaitan. Keimanan 
kita sekali lagi teruji setelah melewati ujian puasa pada bulan 
Ramadhan dengan menahan lapar dan dahaga. Adapun ujian 
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yang ada di dalam Asyhuril Haj ini dituntut tiga hal utama 
untuk menanggulanginya yaitu : tenaga, hartadan jiwa, karena 
ibadah haji adalah ibadah yang membutuhkan tenaga, baik 
didalam pelaksanaan rukun-rukunnya seperti tawaf dan sa'i 
maupun selama dalam perjalanan, begitu pula dalam perjalan 
ibadah haji harus menyiapkan perbekalan harta. yang cukup 
untuk dirinya dan untuk keluarga yang ditinggalnya. 

Bahkan mereka harus senantiasa untuk berkorban jiwa 
sekalipun. 

Oleh karena itu mengerjakan ibadah haji merupakan 
kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang mampu 
melaksanakan haji ke Baitullah berdasarkan firman Allah 
Surat Ali Imran ayat 97 

Artinya: 
Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di 
antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa 
memasukinya (Baitullah itu) menjadi aman/ah dia; 
mengerjakan haji ada/ah kewajiban manusia terhadap 
Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 
perjalanan ke Baitu/lah; Barangsiapa mengingkari 
(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha 
Kaya (tidak memer/ukan sesuatu) dari semesta a/am. 

Maka bagi manusia yang terpanggil 
melaksanakan Haji, langsung datang ke Mekkah 
dengan berpakaian Ihram sambil membaca 
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"inilah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Inilah kami 
datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, kami 
datang hanya memenuhi panggi/an-Mu, tiada sekutu 
bagimu. Sesungguhnya, segala puji dan ni 'mat adalah 
bagi-mu dan Engkau /ah maha penguasai sesuatu. 
Tiada sekutu bagi-Mu" 

Allahu Akbar 3x Walillahil Ham. 

Pada hari Raya Idul Adha ini pula bagi yang mampu 
diperintahkan agar menyembelih qurban. lbadah qurban 
adalah syarat nabi Ibrahim yang kemudian dilanjutkan dalam 
syariat Islam. 

Kita teringat kisah tentang dua orang hamba Allah 
SWT yang telah diuji keamanannya disaat-saat seperti ini, · 
yaitu Nabi Ibrahim AS dan putranya nabi Ismail AS. Nabi 
Ibrahim AS saat itu bukan hanya harus mengorbankan 
binatang sembelihan, tetapi juga jiwa putra uang sangat 
disayanginya yang telah didambakannya selama berpuluh
puluh tahun. Disaat pertumbuhan remajanya malahan 
diperintah oleh Allah SWT, supaya disembelih dengan 
tangannya sendiri. Akan tetapi berkat keimaman mereka yang 
teguh demi untuk semakin dekatnya dengan Allah SWT, nabi 
Ibrahim AS sebagai seorang ayah, sekalipun rasa kasihan dan 
rasa cintanya tetap kuat pada putranya itu. Sebagaimana 
firman Allah dalam surat As-shaf : 1 02 
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Artinya: 
"wahai anakku aku melihat dalam mimpiku aku 

meyembelihmu, bagaimana pendapatmu .... ? " 

Karena Nabi Ismail AS seorang anak. yang patuh pada 
orang tuanya, seorang yang tumbuh dalam belaian iman dan 
taqwa, mak.a dengan sepontan dia menjawab dengan sebuah 
jawaban yang sebagai sopan santun, sebagaimana firman 
A;;ah dalam surat As-shaf: 103 

Artinya: 
"Wahai ayahku kerjakanlah apa yang diperintahkan 

kepadamu, Insya Allah akan engkau temui diriku 
sebagai anak yang sabar ". 

Demikian kokohnya keimanan kedua hati hamba 
Allah SWT yang telah teruji itu bukannya goncang, akan 
tetapi justru melahirkan suatu keteguhan. Sedemikian 
nikmatnya hidup yang penuh dengan rasa taqwa, sehingga 
cobaan yang seberat apapun menjadi l'ingan dan bahkan 
membahagikan mereka. 
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Kaum muslimin dan muslimat jamaah ldul Adha 
Rahimakumullah 

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Wa/il/ahil 
Ham d. 

Sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan 
kita yang tidak sempat melaksanakan haji tahu ini, bolehkah 
ikut berbangga karena pahala yang Allah SWT janjikan dihari 
ini ? sebuah hadits Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut. 

,. ""' "" J J 
.. •"""" ,o,oJ,.~ ~\Ill" 

tU/' iY.. ~·-- : ~ 
"hajinya orang-orang yang tidak mempunyai cukup 
perbekalan (pergi ke tanah suci) adalah berpuasa 
pada hari Arafah (9 Zulhijah). 

Disamping itu dianjurkan bahkan diperintahkan untuk 
menyembelih binatang Qurban, apabila ada kesanggupan 
baginya, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat AI. 
Kautsar, ayat 1-3 : 

~ ~ ' J ,. 

·~~\ ~~\ 0-: ~~~~~\ 
~J'FJ'~'r: 

<II Ill ,.., ,. ""' 0 / .... .... 

(r) :,;.JI) ~)~(')}~I :!J(kci q 
_. 

_. -(,.) ?.\II ; ~ w. 01 
_. _. 
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"Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 
ni'mat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena 
Tuhanmu;dan berkorbanlah. Sesungguhnya oarang
orang yang membenci kamu dialah yang terputus" 

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. 
Kata-kata qurban yang ada didalam ayat ini bukan 

Cuma terbatas kepada sembelihan binatang qurban pada hari 
Nahar saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu segala bentuk 
dalam menegakan syiar islam dapat dikatakan qurban. 
Umpamanya dari mulai soal memelihara paradaban Islam 
yang kian memudar, soal kepincangan sosial-ekonomi antara 
yang "berpunya" dengan yang "tidak berpunya", sampai soal 
kecanggihan perkembangan ilmu pengatahun dan teknologi, 
juga merupakan tantangan. Kesemuanya itu butuh 
pengorbanan kita semua untuk menanggulanginya, sebagai 
suatu amalan shaleh yang akan mendekatkan diri kepada 
Allah SWT. 

Masa sekarang ini, iman dan taqwa kita senantiasa 
diuji oleh berbagai bentuk tantangan yang disajikan 
keindahan dan kenikmatan hidup lahiriah. Kalau bukan 
karena ketaqwaan kita panji-panji Islam akan susah ditegakan. 
Kalau bukan karena ketaqwaan seseorang mungkin sulit 
bertahan dari arus kehidupan dunia yang semakin modem ini. 
Karena itu pula dengan ketaqwaan, akan lahir sosok pribadi 
yang tangguh, pribadi yang didambakan dalam era 
pembangunan sekarang 1m, sebagai pelaksanaan 
pembangunan dalam mewujudkan "baldatun tayyibanun 
warabbun ghafur" (negara yang sejahtera dibawah naungan 
ampunan Allah SWT). Karena dengan bekal taqwa akan 
menjamin seoarang yan bagaimanapun. Maka berbekallah 
dengan taqwa karena taqwa adalah bekal yang sebaik
baiknya. 
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Khutbah kedua (Jum'at) 
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Khutbah kedua (ldul Fitri) 
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