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Kata Pengantar Penulis

Islam sebagai agama, sebagaimana agama lain, dihadapkan pada

persoalan distorsi ajaran dan pewarisan ajaran. Pola baku yang senantiasa

dihadapi oleh semua agama, termasuk Islam adalah bahwa ; Ia tampil bagus pada

saat awal pertumbuhannya, bersamaan dengan kehadiran para rasul pembawa

risalah agama tersebut. Pada saat inilah orisinilitas ajaran dari sebuah agama dapat

terjamin, dan agama benar-benar mampu berperan dalam membongkar

“kebobrokan” dari sebuah peradaban. Dalam Islam sendiri ada sebuah hadits

yang mengatakan bahwa “Zaman terbaik dari pengalaman praktek beragama

(Islam) adalah zaman Nabi, setelah itu zaman sesudahnya dan seterusnya”.

Artinya praktik kehidupan beragama dari waktu ke waktu senantiasa menghadapi

distorsi pemahaman, pengalaman dan ajaran. Hal ini menjadi sesuatu yang logis

karena pada zaman Rasulullah Saw. inilah ummat bisa mendapatkan ajaran agama

langsung dari sumbernya (Rasulillah), dan rasulpun dapat mengontrol secara

langsung terhadap praktek-praktek kehidupan beragama yang dilakukan oleh

ummatnya, sehingga terhindar dari penyelewengan yang diakibatkan oleh

“pembiasan” terhadap ajaran agama yang sesungguhnya.

Namun tatkala Rasulillah Saw. wafat para “pengganti rasul” tidak

mampu menjalankan tugas kenabian secara utuh dan sempurna. Ketidak

sempurnaan peran dan fungsi kenabian yang dijalankan oleh generasi sesudah

nabi, disamping karena kwalifikasi para penerus nabi yang relatif beragam, pada

saat yang sama agama mulai dibebani dengan kepentingan dan ambisi para

pemeluknya. Akibatnya agama Islam tidak lagi mampu tampil secara “prima”

dalam menghadapi problem kemanusiaan. Karena tatkala seorang tokoh agama

memberikan fatwa, beliau sebenarnya bukan sedang berada diruangan hampa,

yang bebas dari kepentingan diri dan kelompoknya, tekanan penguasa serta nilai-

nilai yang telah melingkupinya. Akibatnya bukan saja agama telah mengalami

proses distorsi ajaran, namun pada saat yang sama telah dengan sengaja dikorup
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oleh mereka yang dianggap  atau justru “mengidentifisir diri” ebagai “pewaris

nabi” yang punya otoritas menerjemahkan dan menafsirkan ajaran agama.

Mengapa hal ini terjadi ? saya kira fenomena hidup dan kehidupan

manusia, sekaligus ekses-ekses yang mengitarinyalah yang justru lebih kuat dan

dominan dalam membiaskan proses degradasi jati diri kemanusiaan itu.

Dalam era globalisasi ilmu dan budaya, hampir semua sendi-sendi

kehidupan umat manusia mengalami perubahan yang amat dasyat. Institusi sosial-

kemasyarakatan, kenegaraan, keluarga bahkan tidak terkecuali institusi

keagamaan tidak luput pula dari arus globalisasi itu. sebagai konsekwensinya,

idiom, kosakata, pertanyaan yang mendasar, falsafah hidup, keprihatinan,

pemikiran dan gagasan, pola tingkah laku dan mekanisme kerja, semunya ikut

berubah. Pada saat yang sama, pengetahuan manusia tentang realitas jagad raya

dan laju pertumbuhan perekonomian suatu bangsa juga ikut merubah cara

pandang masyarakat bangsa tersebut terhadap realitas dunia.

Pada skalanya yang lebih mikro keberhasilan pembangunan di tanah air

bukannya tidak membawa dampak terhadap kehidupan beragama dimasyarakat.

Arus konsumerisme dan materialisme yang sedemikian deras kemudian menjadi

tantangan besar bagi para agamawan dalam mengendalikan dan mengerem

dekadensi moralitas melalui upaya nyata, dakwah bi al-hal mensosialisasikan

aspek-aspek spiritual keseluruh lapisan masyarakat bangsa. Sebab, manusia di era

industri, cepat atau lambat, tidak dapat mengelak dari pengaruh arus

konsumerisme   dan   materialisme    yang   pada   gilirannya  membentuk  budaya

“ HEDONISME”. Dalam hal ini, penolakan secara sepihak dari pihak agamawan

saja, tanpa melewati proses dialog internal yang panjang, hanya akan membawa

dan mengantarkan kepada bentuk kehidupan yang terbelah (split). Namun

membiarkan mereka mengikuti arus konsumerisme tanpa batas dan kendali, jelas

akan berakibat menanggung resiko yang lebih berat  yakni runtuhnya sendi-sendi

kehidupan.
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Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, telah menjadi suatu keniscayaan

bahwa kita semua dituntut kiprah perjuangannya dalam ;

1. Mengembangkan pemahaman agama Islam sebagai sumber kesadaran makna

hidup yang tangguh bagi masyarakat yang sedang mengalami perubahan pesat

dan menjadi industrial. Perubahan dari masyarakat agraris yang berpola

hubungan paguyuban, menuju kepada masyarakat industrial yang berpola

hubungan patembayan, yang jelas akan menimbulkan kritis yang tidak kecil,

dan ini memerlukan penanggulangan yang tidak mudah.

2. Ikut serta mengembangkan prasarana sosio – kultural guna mendukung proses

pembangunan menuju masyarakat industrial yang maju, masyarakat madani

yang berkeadilan sosial dan tatanan masyarakat yang “Toto tentrem Karto

Raharjo” di bawah ridlo dan magfiroh Allah Swt.

Suatu pemahaman keagamaan Islam itulah yang akan membuahkan

kesadaran akan “makna hidup” yang sesungguhnya, dan selanjutnya membuat

mereka “betah untuk hidup”, yaitu karena adanya dukungan berupa harapan-

harapan yang bersumber kepada hakekat makna hidup itu sendiri. Dan dengan

adanya harapan-harapan itulah yang membuat kita kuat dan tangguh dalam

menempuh berbagai tantangan hidup.

Sebagaimana kata pepatah Arab mengatakan :

مـاأضـيق العـيش لوال وســعة األمـل

“Alangkah sempitnya hidup ini seandainya tidak karena adanya luasnya

harapan-harapan.”
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Dalam rangka usaha menuju kepada kehidupan beragama yang lebih

mendalam, prinsipal dan esensial, agaknya sangat perlu direnungkan dan

diresapkan kembali, apa makna Islam sebagai pondasi idiologi yang “HAQ”, dan

bagaimana mengimplementasikan konsepsi-konsepsi “KETAQWAAN” yang

‘Haqqo – Tuqootih’ dalam bentuk perilaku hidup dan kehidupan Riil. Melalui

“Mutiara Khutbah Jum’ah Aktual Kontemporer” ini, penulis ingin ikut serta

memercikkan “Urun rembuk”, menyapa segenap lapisan masyarakat melalui

mimbar Jum’ah, sebagai satu bentuk perwujudan atau realisasi dari respon yang

memberikan jawaban atas “gugatan”  Al Qur’an melalui firman Allah :

. أمل يأن للذين امنوا أن ختشع قلوم لذكر اهللا ومانزل من احلق  

أالية 

“Belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menjadi khusu’

hati mereka dengan ingat (berdzikir) kepada Allah. dan untuk merenungkan

kebenaran yang telah turun ?!.” (QS. 57 : 16)

Keniscayaan  yang kedua sebagai tuntutan kiprah perjuangan kita adalah

ikut serta membangun sendi-sendi kehidupan bangsa ini. Pembangunan bangsa

kita untuk menuju kepada taraf hidup yang lebih tinggi dan maju di segala bidang

memerlukan prasarana sosial dan kultural tertentu yang bakal menopang

terjaminnya keberhasilan proses-proses pembangunan itu sendiri. Prasarana itu

juga harus bersifat mendukung pola-pola hubungan sosial yang menjadi akibat

logis masyarakat industrial, yaitu pola hubungan patembayan (gesellschaft),

mengembangkan segi-segi positifnya, dan meminimalkan ekses-ekses negatif

pada pola hubungan sosial, seperti misalnya : mengendornya -“gotong royong”

dan meningkatnya “individualisme”
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Lalu pertanyaan yang kemudian muncul adalah : apakah yang kiranya

dapat dilakukan oleh umat Islam dan para pemukanya berkenaan dengan

partisipasi mereka dalam menciptakan prasarana sosio kultural ? paling tidak ada

dua hal yang dapat kita ikhtiyarkan yaitu :

A. PENGEMBANGAN KESADARAN HUKUM

Tidak ada bangsa yang maju tanpa kesadaran hukum yang tinggi dari

seluruh warganya. Berkenaan dengan ini, ada semacam optimisme pada bangsa

kita, berdasarkan kenyataan bahwa ; sebagian bangsa kita adalah Muslim. Sebab

Islam adalah yang sejak semula mengajarkan taat kepada hukum, dengan

berpangkal kepada taat kepada hukum keagamaan, dan ketaatan kepada hukum

dari Allah adalah bagian dari sikap pasrah (Islam) kepada-Nya. Semangat ajaran

yang menaati hukum itu dapat dikembangkan secara modern, sehingga mencocoki

tuntutan zaman sekarang dan yang akan datang. Untuk ikhtiyar itu, rangkaian

khutbah jum’at ini, ikut serta memberikan Tassyi’e / support moril dalam rangka

menegakkan supremasi hukum.

Untuk memperoleh orientasi hukum yang lebih sesuai dengan tuntutan

zaman namun tetap setia kepada semangat asasi ajarannya, umat Islam perlu

menggali kembali perbendaharaan intelektual Islam dibidang hukum itu, untuk

kemudian dijadikan bahan penyusunan produk hukum yang lebih relevan terhadap

zaman, bersifat nasional dan universal (dalam arti dapat berlaku dan bermanfaat

untuk semua orang dan kelompok, tanpa memandang perbedaan agama mereka).

Hal itu dapat dilakukan dengan mempelajari segi dinamis perbendaharaan hukum

itu, yaitu segi yang melatarbelakangi dan melandasi prinsip berfikir dan

metodologinya dalam pendekatan kepada masalah-masalah kehukuman itu, yang

dahulu telah dirintis oleh para Mujtahid besar seperti Imam Syafi’i dengan idenya

“Ushul fiqh” (prinsip-prinsip yurisprudensi) dalam Islam.

Suatu temuan yang benar-benar kreatif dab orisinil, Ushul al-Fiqh dapat

dikembangkan menjadi dasar teori tindakan praktis dan realistis. Berfikir dan
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bertindak dengan menuruti garis falsafah hukum seperti terumuskan dalam

kaidah-kaidah ushul fiqh akan membuat umat Islam, khususnya para ahli

hukumnya, menjadi dinamis dan progresif, serta senantiasa mampu menemukan

jalan pemecahan bagi masalah-masalah sesulit apapun. Mudah-mudahan ........ !

B.  PENGEMBANGAN ETOS KERJA

Kita memahami dan menyadari bahwa : Islam adalah “Agama Amal atau

Kerja” (PRAXIS). Intinya adalah ajaran bahwa hamba mendekati dan berusaha

memperoleh  Ridlo  Allah  Swt  melalui  kerja  baik  atau  Amal  Sholeh,  dan  dengan

sikap memurnikan penyembahan hanya kepada-Nya. Berkaitan erat dengan hal itu

adalah penegasan tentang adanya tanggung jawab pribadi yang mutlak kelak di

akherat tanpa adanya kemungkinan  pelimpahan “pahala” atau “dosa” kepada

orang lain, dan berdasarkan apa yang telah diperbuat oleh diri perorangan yang

bersangkutan sendiri. Allah berfirman :

وال تزروا وازرة وزر اخري وان تدع مثـقلة ايل حـملها الحيمل 
)18: الفاطر  (مـنه شيء ولو كان ذا قـريب   

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan jika

seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memanggil dosanya

itu, tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya)

itu kaum kerabatnya” (QS. Al-Fathir : 18)

Pada tempat yang lain Allah Swt kembali menegaskan melalui firman-

Nya yang artinya :

“Belumkah disampaikan berita tentang apa yang ada di dalam lembaran-

lembaran kitab suci Musa As, dan Ibrahim As yang setia ? yaitu bahwa tidak

seorangpun yang berdosa bakal menanggung dosa orang lain, dan bahwa
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tidaklah seseorang mendapatkan sesuatu apapun kecuali yang ia sendiri

usahakan”.

Jadi dalam jargon modern, Islam adalah “Achievement-Oriented”. Tetapi,

berlawanan dengan itu semua, sering dikemukakan penilaian negatif bahwa

bahwa umat Islam menderita penyakit “Fatalisme” atau faham nasib. Dan asumsi

ini harus kita rubah agar menghasilkan pandangan yang hidup, yang lebih aktif

kreatif dan dinamis, dan tidak fatalis.

Satu pandangan moderat dari rasulullah Muhammad Saw, disebutkan

dalam sabdanya, yang artinya :

“Telah kuperintahkan kepada Umatku jangan sampai berpegang teguh kepada

taqdir. Seorang sahabat menyahut : Apakah kami tidak berpegang kepada taqdir

dan meninggalkan kerja ? “Rasulullah menjawab : Jangan, bekerjalah, setiap

orang dimudahkan menuju taqdir dan kepastiannya”. (dituturkan oleh Imam

Bukhari) ; kalau taqdirnya bahagia (masuk surga) maka dia mudah taat kepada

Allah; kalau taqdirnya kaya, maka mudah usahanya, dan kalau taqdirnya miskin,

maka sulit usahanya  . . .  Rasulullah Saw bersabda : “Mencari rizki yang halal

itu wajib atas setiap orang Islam”.

Jadi hadits ini menunjukkan bahwa mencari rizki yang halal dengan cara usaha itu

wajib, supaya tidak mengemis, sebab mengemis itu haram.

Walaupun buku ini tidak memberikan juklak yang jelas untuk upaya semuanya

itu, dan karena penampilan tema-temanya masih sangat dangkal dan amat terbatas

maka dengan segala kekurangannya, penulis hanya punya satu harapan, paling

tidak esensi dan semangat yang tersirat dalam setiap mutiara khutbah Jum’at ini

dapat menyentil “kesadaran” kita atas dua tugas besar ‘kekhalifahan’ kita di

muka bumi ini yakni : “Ibadatullah” dan “Imaratil Ardh” juga untuk

mewujudkan dua tujuan hidup yang menjadi cita-cita kita bersama yaitu
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“Sa’adatud-Daroini”, kebahagiaan di dunia saat ini dan kebahagiaan kelak di

akherat.

Mudah-mudahan karya tulis ini menjadi bagian dari apa yang di sebut

sebagai “AMAL SHALEH” dan “AMAL JARIYAH” Amin ...........

Jember, 5 Sept 2007
          ttd

A. Zainul Hakim Ms
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KHUTBAH JUM’AT BULAN MUHARRAM

TEMA MEMAHAMI HAKIKAT PERJUANGAN HIDUP MELALUI

HIKMAH HIJRAH

وقسم االعوام .  أحلمدهللا الذى قسم الزمان  اعواما. أحلمدهللا
وافتتح كل عام .على ما اقتضته احلكمة والتدبري  . شهورا وأياما
اجلاهلية الّذى فضله  فى. ومجله بيوم عاشوراءاملعظّم. بشهره احملرم

واتوب اليه واستغفروه . أمحده  سبحانه وتعاىل واشكروه. واالسالم
واشهد ان الاله االّ اهللا وحده الشر يك له شهادة تنجى قائله يوم . 

واشــهد انّ ســيدنا حممداعــبده ورســوله . الزحان
اللهم  صلّ وسلّم على ســيدنا مـحمد ا لّذي . ســيد األنام

(وعلى اله وصحبه الكرام . الظّالمانقذنا من )  اما بعد. 
اتقوااهللا  حق تقاته والمتوتن االّ وأنـتـم , فياعــباداهللا

اعوذ باهللا من . فقد قال اهللا تعاىل فىالقرأن العظيم. مسـلمون
أال يعلــم من . بسم اهللا الرمحن الرحيــم. الشيطان الرجيم

. خلق وهو اللطــيف اخلبــري

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH .......

Marilah kembali kita pertebal dan kita pupuk keimanan dan ketaqwaan

kita kepada Allah SWT. dengan memahami hakekat perjuangan hidup kita dan

dengan segala tanggung jawabnya.

Karena hanya dengan bekal keimanan dan ketaqwaan itulah kita dapat menapaki

proses kehidupan kita saat ini di dunia dan kelak di akhirat.
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Muhammad Rasyid Ridho dalam ‘Tafsir Al – Manar ‘  menulis  :

“Keimanan membangkitkan sinar dalam akal, sehingga merupakan petunjuk jalan

ketika berjumpa dengan gelap keraguan. Dengan keimanan inilah seseorang akan

memperoleh buahnya yakni taqwa yang berarti menjaga tata krama syari’at,

dengan landasan keikhlasan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi

segala larangannya.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLAH ..........

Apa sebenarnya arti “HIDUP” menurut pandangan agama .........? Hidup

bukanlah sekedar menarik dan menghembuskan nafas. Ada orang-orang yang

telah terkubur, tetapi oleh Al Qur’an masih dinamai “Orang hidup dan mendapat

rixqi” sebagaimana disebutkan di dalam Firman Allah Ta’ala :

بل أحيآء عند ربهم  .وال حتسنب الذّى قتلوا ىف سبيل اهللا أمواتا

يرزقون

Artinya : “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan

Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan

mendapat rizqi.”

Dan lebih lanjut Allah menegaskan :

يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأنّ اهللا  ال يضيع أجـراملؤمنـني

Artinya : “Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia besar dari Allah,

dan bahwa Allah tidak menyia-menyiakan pahala orang-orang yang

beriman.” (QS. Ali ‘Imran : 169 dan 171)
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Sebaliknya, ada pula orang yang menarik dan menghembuskan nafas,

namun dianggap sebagai orang-orang mati. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh

Allah dalam firmannya :

وما يستوى االعمى والبصري والالظّلمت والالنور والالظّل 
والاحلرور ومايستوى األحيآء والاالموات انّ اهللا يسمع من يشآء 

. وما انت مبسمع من فىالقبور

Artinya : “Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan

tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya. Dan tidak (pula) sama

yang teduh dengan yang panas..... Dan tidaklah sama antara orang-

orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah

memberikan pendengaran kepada siapa saja yang dikehendaki Nya.

Dan kamu (Muhammad) sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang-

orang yang di dalam kuburnya dapat mendengar.” (QS. Faathir : 19 –

22).

Dari sini dapatlah kita pahami bahwa : “hidup dalam pandangan

agama” adalah : kesinambungan dunia dan akherat dalam keadaan bahagia,

kesinambungan kebahagiaan yang hingga melampui usia  dunia ini. Dengan

demikian tiadalah arti hidup bagi seseorang, apabila ia tidak menyadari bahwa ia

mempunyai kewajiban-kewajiban yang lebih besar dan yang melebihi kewajiban-

kewajibannya hari ini. Setiap orang yang beriman wajib mempercayai dan

menyadari bahwa disamping wujudnya masa kini, masih ada lagi wujud yang

lebih kekal abadi dan lebih berarti daripada kehidupan dunia ini.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA  . . . .

Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang pasti mempunyai  “Motivasi

atau dilandasi oleh niat”. Hal ini pernah ditegaskan oleh nabi Muhammad Saw.,
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ketika seorang sahabatnya hijrah ke Madinah : “Setiap pekerjaan harus atau pasti

disertai niat. Maka, barang siapa hijrahnya didorong karena Allah, hijrahnya

akan dinilai demikian. Dan barang siapa hijrahnya didorong oleh keinginan

memdapat keuntungan duniawi atau karena ingin mengawini wanita, maka

hijrahnya dinilai sesuai dengan tujuan tersebut”.

Ketika nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau berhijrah,

motivasi mereka yang utama adalah guna memperoleh ridlo Allah SWT, yang

mereka yakini Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.

Menjelang hijrah kaum Muslimin berada pada posisi yang sangat lemah

dan teraniaya. Namun dengan tebalnya keimanan, dengan bekal keimanan

keyakinan akan datangnya kemenangan tidaklahpernah sirna. itu pulalah yang

mengantarkan mereka pada sikap optimis dan patriotisme. Oleh karenanya kita

dapat mengambil pelajaran hidup dari hikmah Hijrah Nabi ini, yang antara lain

adalah :

1. SIKAP KESEDIAAN BERKORBAN

Ketika Rasululloh menyampaikan kepada Abu Bakar ra. bahwa Allah

memerintahkannya untuk berhijrah, dan sekaligus mengajak sahabatnya itu untuk

berhijrah bersama, Abu Bakar ra. menangis kegirangan. Dan seketika itu juga ia

membeli dua ekor Unta dan menyerahkannya kepada Rasululloh saw. agar beliau

memilih, mana yang beliau Nabi kehendaki. Di saat itulah terjadi dialog antara

keduanya :

Rasulillah bersabda : “Aku tidak akan mengendarai unta yang bukan

milikku.”

Sahabat Abu Bakar ra. menimpali; “Unta ini aku serahkan untukmu.” Baiklah aku

akan membayar harganya.“ Kata Nabi.



5

Setelah Abu Bakar bersikeras agar unta itu diterima sebagai hadiah,

namun Nabi saw. tetap menolak, akhirnya Abu Bakar – pun setuju untuk

menjualnya. Pertanyaannya kemudian adalah : “Mengapa beliau Nabi Muhammad

bersikeras untuk membelinya ......? “Bukankah Abu Bakar sahabat beliau ?

Disinilah terdapat suatu pelajaran yang sangat berharga yakni : Rasululloh saw.

ingin mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu usaha besar, dibutuhkan

pengorbanan maksimal dari setiap orang. Beliau bermaksud untuk berhijrah

dengan segala daya yang dimilikinya, tenaga, fikiran, dan materi, bahkan dengan

jiwa dan raga beliau. Dan salah satunya adalah dengan tetap membayar harga onta

sahabatnya, Abu Bakar.

Dan tatkala Rasulillah SAW berangkat ke Madinah, beliau berpesan

kepada kemenakannya “Ali Bin Abi Thalib”, agar ia tidur di tempat pembaringan

Nabi sambil berselimut dengan selimut beliau guna mengelabui kaum Musyrikin.

Dengan kesediaan ini. ‘Ali pada hakikatnya mempertaruhkan jiwa raganya demi

membela agama Allah. Di sini, sekali lagi, kita harus memahami makna, tujuan

dab hakekat dari tujuan hidup kita! Mentoknya ; Inna Ilaa Robbika Al Ruj’aa :

“Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah tempat kami kembali,” Telah siapkah

kita .......?

2. SIKAP TAWAKKAL DAN USAHA

Ketika Rasululloh saw. bersama sahabat Abu Bakar ra. bersembunyi di

Gua Tsur dan para pengejar mereka telah berdiri di mulut gua tersebut, Abu bakar

ra. sangat gentar dan gusar. Lalu rasululloh saw. menenangkannya sambil

berkata : Laa takhoofu Wa Laa Tahzanu, Innalloha Ma’anaa, “Janganlah kuatir

dan janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.” Keadaan ini bertolak

belakang dengan apa yang kemudian terjadi dalam peperangan Badar, sekitar satu

setengah tahun setelah peristiwa hijrah ini. Ketika itu yang gusar dan kuatir adalah

Nabi Muhammad saw., sedang Abu Bakar ra. yang menenangkan beliau.
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Mengapa terjadi dua sikap yang berbeda dari Nabi dan sahabatnya Abu

Bakar ?, Di sini, sekali lagi kita mendapat pelajaran yang sangat dalam. Dua

peristiwa yang berbeda di atas menuntut pula dua sikap kejiwaan yang berbeda

dan keduanya diperankan dengan sangat jitu oleh Nabi Muhammad saw. Kedua

prinsip sebagai hakikat keagamaan itu adalah : “Tawakkal” dan “Usaha/Taqwa.”

Modus perbedaan pengambilan keputusan sikap Nabi itu adalah : Bahwa

perintah untuk berhijrah datangnya adalah seketika atau tiba-tiba, oleh karenanya

ia harus dilaksanakan dengan penuh keyakinan, tiada alasan untuk takut, gentar

dan bersedih. Berbeda halnya dengan peperangan. Jauh sebelumnya beliau telah

diperintahkan untuk mempersiapkan diri menghadapi musuh. Sebagaimana

terungkap dalam Firman Allah Ta’ala, (QS. Al-Anfal ayat : 60)

وأِعدوا هلم ماستطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدواهللا 
األية. وعدوكم

Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang

kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang

(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, dan

musuh kalian semua”.

Kekhawatiran Nabi ketika itu timbul karena keraguan beliau akan

persiapan-persiapan yang dilakukannya selama ini, jika keraguan itu benar,

tentulah beliau menjerumuskan umat dan sekaligus agama ke jurang yang sangat

berbahaya, dengan kekalahan akibat kurang persiapan. Dan beliau sadar bahwa,

dalam hal ini, Tuhan tidak pilih kasih.

Sebagai satu kesimpulan, sekali lagi kita mendapat pelajaran tentang arti

“TAWAKKAL”, kapan digunakan dan bagaimana batas-batasnya, serta arti dan

pentingnya “USAHA” sebagai pemenuhan tuntutan ketaqwaan dalam kehidupan

ini.
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Dan tentunya masih banyak lagi pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik

dari peristiwa hijrah nabi Muhammad Saw sehingga wajar jika sahabat Umar

Bin Khattab menjadikan peristiwa tersebut sebagai awal dari kalender Islam.

Sayangnya kita dan kebanyakan umat banyak yang mengabaikan standart

perhitungan  hari, bulan dan tahun Hijriyyah ini, ironis sekali memang. . . . ?

Padahal seharusnya kita bangga dan berhutang budi untuk mempopulerkannya !

ونفعىن و إيا كـم مبا .بارك اهللا ىل ولكم ىف القر آن العظيم 
فيــه

بل منـى ومنكـم و تقـ. من ا أل  يات والذكـر احلكيم 
فيا . واستغفر واهللا العظيم يل ولكم . تالوته  إنه هو السميع العليم

.فوز املسـتغفر  ين  ويا جنـاة التائــبني
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KHUTBAH JUM’AT BULAN SHAFAR

TEMA KONTROFERSI MEMBANGUN JIWA VERSUS

 GEBYAR IMING-IMING DUNIA

وأفا ض . الحمد هللا الذى علم الموجود بر حمتھ. الحمد هللا
وعـم ا أل نام ببحـر  جـوده . على كل موجـود سـجال نعمـتھ

ان ا ال مر  كلھ منھ . سبحان ال تحصى ثناء علیھ . وكرامھ
وأتوب الیھ . مده سبحانھ وتعالى وأشكره اح. والیھ 

واشھد ان ال الھ إ ال . من جمیع الذنوب والمآثم . وأستغفره 
شھادة من امن با اهللا ومال  ئكتھ  . اهللا  وحده  ال شر یك  لھ

واشـھد  أن سیـدنا محـمدا ورسولھ النبي . وكـتبھ ورسـلھ 
اللھـم صل علي سیدنا محــمد وعلى  الھ  .   االواه

. فیا أیھا الناس ) أما بعد.  (وأصحـابھ  الّطــیبـین  ا أل خیار
وسبحوا . إّتقوا  اهللا بإتیان أوامر اهللا وا ال نتھآء عن المنكر 

ومیزوا  الحق عن . اهللا تسبیحا كثـیرا بالعشـى وإلبكـار 
.الباطل بالعلم والعقل وا أل فكار

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLAH  .......

Dengan penuh kesadaran, marilah kita sanjungkan rasa syukur kita

kehadirat Illahi Rabby yang telah senantiasa melimpahkan rahmad, karunia, dan

nikmatnya yang tiada terhingga, hingga kita tak berkemampuan untuk

menghitungnya, dalam rangka membangun “jiwa, hati nurani dan intuisi/ perasaan

kita”.

Disamping itu marilah kita pertebal keimanan dan ketaqwaan kita, rasa

takut kita kepada Allah Swt. dengan melaksanakan apa yang menjadi perintah-

Nya dan mencegah diri dari perkara-perkara mungkar yang menjadi larangan-

Nya. Dengan memperbanyak bacaan Tasbih “Subhanallah Wal Hamdulillah Wa

Laailaa Haillahaa Illallahu Wallahu Akbar, Laa Haula Walaa Quwwata Illah
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Billahil ‘Aliyyil ‘Adziim”, kita berharap muncul pencerahan jiwa dari hati nurani

kita, sehingga kita dapat membenarkan segala perkara yang “Haq” dan

membatalkan perkara yang “Bathil” dengan landasan firman, ilmu pengetahuan

dan akal fikiran yang sehat dalam bingkai “Rasionalitas yang benar”.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA . . . .

“MEMBANGUN JIWA” pada hakekatnya adalah merupakan prioritas

yang semestinya kita dahulukan dari pada “MEMBANGUN RAGA” atau

“BADAN” kita. Wage Rudolf Supratman dalam lagu kebangsaan Indonesia

Raya menyebutkan ;” Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia

Raya !” begitulah antara lain, kita bangsa Indonesia selalu menyanyi. Dalam sudut

pandang yang lain, jika kita tengok kembali lima tujuan prinsip dalam

pencanangan syari’at Islamiyyah atau yang biasa disebut dengan “Maqaashid Al-

Syari’ah Al-Khams” yaitu memelihara dan memberikan perlindungan – dalam

arti yang luas terhadap agama, akal, jiwa, nasab, (keturunan) dan harta benda, juga

mencerminkan betapa komponen-komponen yang secara bulat berkaitan dengan

aspek-aspek kejiwaan lebih mendapat perhatian yang besar.

Namun entah mengapa, dan kapan mulainya, tiba-tiba saja kita dan

bangsa Indonesia terkesan hanya mengurusi raga dan melupakan jiwa. Apakah

karena terlalu populernya ‘semboyan olah raga’ “Di dalam tubuh yang sehat

terdapat jiwa yang sehat” atau karena penekanan pembangunan kita yang terlalu

bertumpu pada sektor ekonomi ? mari kita cari jawabannya bersama-sama . . .  !

Jika kita mengkalkulasi kesibukan dan aktifitas kita sehari-hari; berapa

persenkah jatah untuk dan dalam rangka mengolah jiwa, bila kita bandingkan

dengan prosentase bagi membangun dan memanjakan raga-raga kita ? lihatlah

super-super market, pasar-pasar swalayan, restoran-restoran yang terus tumbuh

dan berkembang dan selalu kita padati demi pemanjaan terhadap raga-raga kita.

Saksikanlah pula iklan-iklan yang setiap saat dijejalkan kerumah-rumah kita

melalui telivisi, radio, majalah-majalah dan lain sebagainya, mulai dari rokok,

segala jenis makanan dan minuman, berbagai jenis pakaian dan perumahan indah,
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hingga segala macam alat kosmetika dan penyedap bau badan, yang hampir

semuanya menina bobokkan kita sehingga kita lupa untuk ngopeni kegersangan

jiwa kita.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULIAKAN ALLAH . . . .

Dari sinilah terbukti kiranya kebenaran Al-Qur'an yang menyebutkan

bahwa “manusia” menurut penciptanya sendiri memang menyenangi kehidupan

dunia dan cenderung mengabaikan akhirat. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-

Qur'an :

وتذرون ا أل خرة. كال بل تحبون العاجلة 

Artinya : “Sekali-kali janganlah demikian, Sebanarnya kamu (hai manusia)

mencintai kehidupan dunia, dan meninggalkan kehidupan akherat”

(QS. Al-Qiyamah : 20 dan 21)

Bahkan manusia, seperti juga difirmankan penciptanya Allah Swt. terpedaya dan

menganggap baik atas segala kesenangan mereka sendiri. sebagaimana disebutkan

di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14 :

ز ین للناس حب الشھوات من النسآء والبنین 
خیل المسومة وا والقناطیرالمقنطرة من الذھب والفضة وال

واهللا عنده حسن . ذلك متاع الحیاة الدنیا . أل نعام والحرث
.المئاب

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-

apa yang diinginkannya yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta

yang banyak dari jenis emas, perak, (mas picis – rojobrono), kuda

atau mobil pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.



10

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allahlah tempat

kembali yang baik yakni (surga)”.

Semua sifat-sifat manusia ini, ditambah lagi dengan “perangai-perangai

dasar” manusia seperti kecenderungan mereka untuk berlebih-lebihan, suka segera

enak, egois, pelupa dan lain sebagainya membuat kecenderungan mereka untuk

semata-mata menikmati kesenangan hidup di dunia menjadi semakin total, nyata

dan mudah menjadi keniscayaan. Dan oleh karenanya, tidaklah heran jika

kemudian yang terjadi adalah; budaya-budaya semacam matrealisme,

konsumerisme, hedonisme dan lain sebagainya laku keras dan mendapat antusias

lebih dikalangan makhluk yang bernama “manusia” ini.

Faham-faham inilah, yang percaya atau tidak menjadikan manusia yang

“Ahsani taqwim” ini menjadi lebih mirip hayawan ternak bahkan lebih rendah

daripadanya. Naudzubillahimindzalika.... Sehingga tokoh-tokoh semacam Fir’aun

cs, Qorun, Abu Jahal cs dan semisalnya menjadi idola-idola mereka. Fir’aun yang

sampai mengaku menjadi Tuhan dan membunuhi rakyatnya, qorun yang juga

memproklamirkan diri sebagai Tuhan karena kekayaannya yang dapat

menghidupi pengikutnya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kaum jahiliyah yang bangga

terhadap berhala dan harta benda, kaum ‘Ad, Tsamud kaum Sodom dan

sebagainya yang angkuh dan tak tahu malu, mereka semua seenaknya sendiri

merampas hak orang lain, tega membunuh saudara sendiri, yang sudah terhormat

masih juga nyolong, yang sudah kaya malah semakin serakah, yang dengan

bangga membabati dan mengeruk kekayaan negara, suami yang tak risih menjual

istrinya, ibu tega menjual diri dan anaknya, mereka yang senang menjilat yang

kuat dan menginjak yang lemah dan seterusnya dan sebagainya, itu semua tidak

lain adalah karena akibat dan gara-gara mengikuti faham-faham di atas, dan

memburu kesenangan-kesenangan duniawi.

Ketika kehidupan masyarakat kita sudah sedemikian adanya, maka

patutlah kiranya kita menyadari bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini

hanyalah permainan belaka dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan
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bermegah-megahan serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak.

Dan kitapun tahu bahwa kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan

yang menipu, dan diakherat nanti ada adzab yang keras.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMUKUMULLAH. . . .

Bagi umat Rasulillah Saw yang mengimani hari akhir dan memandang

dunia ini hanyalah “Mazratul Akhirah” (tempat menanam kebaikan akherat),

haruslah menyadari bahwa kecenderungan dari dalam diri dan gebyar iming-iming

dari luar yang menunjangnya adalah merupakan adalah fitnah, ujian dan cobaan.

Tinggal kita kuat menghadapi cobaan itu atau tidak, bisa lulus ujian atau

tidak, itu semua tentunya sangat tergantung pada sejauhmana kesanggupan dan

kemampuan kita untuk mengendalikan faktor-faktor kecenderungan dan kuatnya

godaan dari “dalam” atau pengaruh kemilau dari “luar”. Kunci suksesnya adalah

terletak pada keberhasilan kita dalam melakukan “olah jiwa” secara terpadu dan

kompatibel atau harmonis. Yaach . . .  paling tidak kita dapat mengimbangi

berbagai kecenderungan tersebut dengan “Hasanah fil akherat”.

Sehubungan dengan hal itu, ketika kita mengulang-ulang do’a paten

“sapu jagad” kita :

عذاب ربنا اتنافى الدنیا حسنة و فى ا أل خرة حسنة وقنا 
النار

Kitapun sadar, bahwa sesungguhnya kita sedang memohon kesenangan

di dunia dan kesenangan diakherat. Tetapi kitapun harus tahu, bahwa

sesungguhnya “Hasanah fid dunya” yang sering kita artikan dengan bahagia,

sejahtera dan senang sesenang-senangnya di dunia, belum tentu merupakan sarana

untuk memperoleh “Hasanah fil akhirah”, sebab, tentunya tidak bisa disebut

“Hasanah fid dunya” jika mengakibatkan “Sayyi’ah fil akherat” kesengsaraan

dihari kemudian. Jadi do’a ampuh itu, paling tidak menurut saya, justru untuk
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menangkal kecenderungan “semata-mata” menikmati kesenangan hidup di dunia.

Walllahu A’lam bis shawab . .. . .Mudah-udahan kita senantiasa diberi taufiq, dan

hidayah oleh Alloh SWT., sehingga kita berkemampuan untuk menangkal segala

godaan baik yang muncul dari dalam diri kita sendiri maupun dari luar.   Amin-

Amin yaa rabbal ‘Alamin.

واذا قر . واهللا سبحا نھ وتعالى یقول وبقول یھتد المھتدون 
فاستمــــــعوا لھ وأنصـــــــتو ا لعلكــــم . ئ  القر آن 

أعـوذ باهللا من الّشیطان . ترحمــون 
اهللا الرحمن الرحیم من عمل صالحا فلنفسھ بسم. الر جیم 

بارك اهللا  لى ولكم . ومن اسآء فعلیھا فماربك بضالم للعبید
فى القرأن العظیم ونفعنى وایكم بما فیھ من االیات والذكر 
. الحكیم وتقبل منى ومنكم تالوتھ انھ ھو السمیع العلیم
اة واستغفروااهللا  العظیم لى ولكم فیافوز المستغفرین ویانج

. التائبــین
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KHUTBAH JUM’AT BULAN RABIUL AWWAL

TEMA SIKAP KEDEWASAAN DALAM MENYIKAPI / PERBEDAAN

واناعن التخالف .احلمد اهللا الّذى أمرنا بالتعاون واال تحاد
واالنفراد أشهد انّ ال اله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة ادخرها 

وأشهد انّ سيدنا حممدعبده ورسوله الدعى اىل اهلدى .ليوم املعاد
هللا على سيدنا حممد وعلى اله وأصحابه كالنجوم صلى ا. والرشاد
صالة وسالم مادائمني وستالز مني اىل يوم األ هوال . النبريات

واحلسرات.
إتــقو اهللا تــعايل . فياأ يهااحلاضــرون رمحكم اهللا) أما بعد(

.ىف مجـيع احلـاالت 

HADIRIN SIDANG JUM’AT YANG SAYA MULIAKAN . . . .

Marilah kita semua bertaqwa dalam arti menumbuhkan rasa takut kita

kepada Allah Swt, dalam segala tingkah, situasi dan kondisi apapun, juga

dimanapun kita berada. Sebab dengan berbekal ketaqwaan, Allah Azza wa zalla

akan senantiasa membimbing kita  dan mencarikan kita solusi / jalan keluar bagi

setiap problem dan kesulitan hidup yang kita hadapi. Allah juga akan menjadikan

segala urusan yang rumit menjadi gampang, dan segala perkara yang rupek /

sempit menjadi longgar.

Dan ketahuilah bahwa untuk memperoleh semuanya itu kuncinya adalah

tetap berada pada diri kita sendiri. sebagai mahluk sosial kitapun menyadari

bahwa bagaimanapun kita  tidak pernah ada yang terbebas sama sekali dan tidak

tersentuh oleh problematika kehidupan. Karena telah menjadi keniscayaan kita

harus berinteraksi / berhubungan dengan semua pihak yang tentunya syarat
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dengan perbedaan. Lalu harus bagaimanakah kita menyikapi perbedaan-perbedaan

itu ?

HADIRIN SIDANG JUM’AT RAHIMAKUMULLAH .......

“Persatuan dan tolong menolong” merupakan satu inti ajaran

terpenting dari agama Islam yang suci, sedangkan “perselisihan, perpisahan dan

bercerai berai” adalah sikap buruk yang dibenci agama. Allah Swt berfirman :

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اال مث والعـدوان

Artinya : “Tolong menolonglah kamu sekalian semua dalam hal kebaikan dan

taqwa dan janganlah kamu tolong menolong atas pekerjaan dosa

dan permusuhan”

Dalam kaitan ini pula, Rasulullah Saw bersabda :

ال : أنّ النىب صلى اهللا عليه وسلّم قال . عن أنس رضى اهللا عنه
وا وال حتاسدوا وال تدابروا وال تقاطعوا وكونوا عباد اهللا تباغض

.اخوانا وال حيل ملسلم أنّ يهجر أحاه فوق ثالث 

Artinya : Dari sahabat Anas RA sesungguhnya nabi Muhammad Saw bersabda :

“Janganlah kalian semua saling benci-membenci, menghasut, saling

bertolak belakang, dan janganlah pula saling memutuskan (tali

persaudaraan). Jadilah kalian semua hamba Allah yang bersaudara.

Dan tidaklah halal bagi seorang Muslim menyateru / mendiamkan

saudaranya hingga melebihi tiga hari”.

HADIRIN SIDANG JUM’AT YANG DIMULIAKAN ALLAH . . .

Waktu kita yang jumlahnya 24 jam dalam sehari semalam, hampir

semuanya habis untuk kesibukan urusan kepentingan kita sendiri. Pada umumnya,
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kitapun tidak cukup punya waktu untuk njelimeti persoalan-persoalan yang tidak

secara langsung ada kaitannya dengan kepentingan diri kita sendiri. Sehingga

ketika muncul masalah agama, entah karena terdorong oleh Ghirah, semangat dan

kepedulian, kadangkala bahkan seringkali kita segera menanggapi persoalan

tersebut dengan tanpa menyempatkan diri untuk sekedar menengok sejauhmana

tuntutan agama mereka sendiri, mengenai bagaimana seharusnya ia menanggapi

persoalan itu.

Terlebih lagi dalam menanggapi persoalan yang menyangkut agama,

kalaupun ada “konsultasi” sebelumnya, paling banter yaa hanya kepada akal

pikiran kita sendiri dan emosi atau i’tiqad kelompok sendiri. hingga jarang sekali

yang sampai kepada Allah Ta’ala, untuk dan demi siapa mereka hidup dan

beragama.

Ambil saja contoh-contoh  persoalan-persoalan yang menyangkut

ukhuwah Islamiyah dan Mu’amalah bainan Nash ; kalaupun merujuk misalnya

kepada firman Allah Ta’ala atau rasul – Nya, biasanya terlebih dahulu kita

kenakan “kaca mata hitam – putih” kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Kita

benci dahulu kepada teman kita, misalnya. Lalu kita cari dalil-dalil yang bisa

mengaitkannya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ; dengan demikian

akan mudah kita mengambil keputusan :”saudara kita itu dibenci Allah”;

karenanya perlu kita ganyang. Kita curiga dulu terhadap kelompok, setelah itu

dengan mudahnya kita mencari Hujjah atau argumentasi untuk membabat setiap

gagasan, atau bahkan sekedar pendapat dari kelompok tersebut.

Mereka menganggap cara ini lebih jauh lebih mudah. Tidak banyak

menyita waktu dan energi, ketimbang harus capek-capek mengatur strategi diri

agar obyektif ; mengkaji masalah lebih jernih, utuh dan komperehensip /

menyeluruh ; dan dengan lurus merujuk firman Allah dan atau sabda nabi dan

rasull - Nya.
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Tidakkah Allah menyuruh kita kaum Mu’minin untuk menegakkan

kebenaran dan menjaga kesucian agama ...... ?

Allah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an :

وال جير منكم . ياأيها الّذين أمنو كونوا قومين هللا شهدآء بالقسط
ـّقوى . شـنئآن قوم على أن ال تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتـ

)8: املائدة . (اهللا خبري بـماتعــملونان.واتقوا اهللا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-

orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi

saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu

kaum, mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku

adillah karena pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui

apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al – Maidah : 8)

Dan bukankah Allah sendir, melalui lisan Rasulnya menyuruh kita kaum

Mu’minin untuk menjauhi prasangka-prasangka, mencari-cari kesalahan orang

lain, dan mengunjing sesama...?

Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al Hujaraat ayat 12 :

ـّها الّذين اجتنـبوا كثري ا من الظن إن بعض الظّن إمثیـاأ  وال . ي
أحيب أحدكم ان يأكل حلم أخيه . جتسسوا و ال يغتب بعضكم بعضا

)12: احلجرات . (انّ اهللا توب رحيم . والتقوا اهللا. تموهميتا فكره

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakanmu dari

berprasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah

dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan
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janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah

salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang

sudah mati ? maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan

bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha

Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. 49 : 12)

Ataukah, lagi-lagi tetap dengan alasan tidak cukup waktu atau memang

kita terlalu angkuh dan merasa tidak perlu untuk mendengarkan firman Allah

tentang sikap dan perilaku yang harus kita ambil dan meski kita jalani ?

Na’udzubillahi Min Dzalik.

HADIRIN JAMAAH JUM’AH YANG BUDIMAN .....

Lalu ketika setiap kali muncul tanggapan atas berbagai persoalan

kemasyarakatan, masalah bangsa, atau bahkan agama yang kemudian nampak

adalah budaya saling mendiskriditkan” saling “mengkambinghitamkan” atau

mencari-cari pembenaran dan pembelaan atas “kepentingan” kelompok masing-

masing. Maka siapakah yang paling bertanggung jawab untuk meluruskan

semuanya itu ?

Menurut hemat kami, kita semua harus merasa punya tanggung jawab

untuk itu. kalau dituntut skala proritasnya tentu yang paling punya tanggung

jawab besar adalah mereka yang mengaku menjadi “pewaris para nabi / ulama

atau para intelektual”, kemudian para pemimpin atau Umara’, para pengamat

masalah agama, sosial, budaya, politik, dan ekonomi sampai akhirnya pada kita

semuanya juga.

Berbicara tentang khilaf, “perbedaan” atau katakanlah pertikaian

dikalangan umat Islam – termasuk sebagian besar para tokoh pemimpinnya – lagi-

lagi kita masih melihat sikap yang belum cukup dewasa (dan entah harus

menunggu sampai kapan) dalam menerima perbedaan. Dan sebagai pelerai

kebingungan masyarakat yang diakibatkan oleh pertikaian dikalangan “Atas” atau

“elit pemimpinnya” dimana mereka sendiri tidak dapat menjelaskannya, lalu
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merekapun berlindung dan menyitir dawuhnya para pini sepuh “Ikhtilafu al-

immah rahmah” ; perbedaan pra imam / pemimpin itu suatu rahmah”. Itu benar,

tetapi saya khawatir, jangan-jangan dimaksudkan untuk satu tujuan yang bathil.

“Kalimatul haqqin uriida bihal baathil” karena pada kenyataannya banyak

diantara kita yang belum bisa menangkap rahmat Allah itu, bahkan sebaliknya,

justru tidak sedikit yang malah mengambil kesempatan untuk pamer

ketidakmampuan dalam berbeda, sehingga perbedaan apa saja yang mempunyai

potensi kontrofersial pada akhirnya hanyalah merupakan “kendaraan” yang

dengan mudah dapat dikendarai “sentimen” yang sudah subur karena terus

dipupuk.

Oleh karenanya, para pemimpin dan orang-orang panutan kita harus

mampu mengaplikasikan fatwa-fatwa yang terus mereka anjurkan seperti mawas

diri, bersikap adil, pengendalian diri, menjaga persatuan, saling tolong-menolong

dan seterusnya dan sebagainya, termasuk sikap dewasa dalam menerima

perbedaan. Sebab ada ungkapan Arab yang menyatakan : “An-Naasu ‘Alaa diini

Muluukihim”, manusia itu tergantung pada (moral) agama para pemimpinnya”.

Kalau panutannya ngawur pengikutnyapun nabrak-nabrak juga. Kalau

pemimpinnya kekanak-kanakan bagaimana bisa diharapkan orang yang

dipimpinnya menjadi dewasa. Kalau memang benar, hal disebut terakhir terjadi,

maka apakah yang bisa kita lakukan ? kira-kira hanya tinggal do’a :

“Allahummahdina wa Iyyahum”. “Semoga Allah Ta’ala memberi petunjuk

kepada kita dan mereka semuanya”.

وحشرنا واياكم ىف .جعلنا اهللا  وإياكم من املتعاونـني واملتحدين
. آمني يارب العاملني. اياكم ىف جنات النعيموأدخلنا و.زمرة املتقني

واعتصموا . واذا قرئ  القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون
حببل اهللا مجيعا والتفرقوا واذكروانعمة اهللا عليكم اذكنتم اعدآء 
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فألف بني قلوبـكم فاصبحتم بنعمته اخوانا  وكنتم على شفا حفرة 
الك يبين اهللا لكم ايـته لعلّكـم كذ. من الـنار فأنقذكم مـنها

.وقل رب اغفر وارحـم وأنت خــري ر امحـني. تدون
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KHUTBAH JUM’AT BULAN RABIUL TSANI

TEMA DAKWAH MENANGKAL SIKAP INDIVIDUALISME,

MATERIALISME DAN BUDAYA HEDONISME

وأرسل من . الحمد اهللا اّلذى جعل لكّل شیئ سببا. الحمد اهللا
أشھد ان ال الھ . الّسمآء ماء إلى االرض وأنبت بھ حّبا ونبتا

اّال اللھوحده                     ال شریك لھ شھادة تنجین 
وأشھد اّن سیدنا محّمدا عبده . ھا یوم القیامة حسنا وحسباقائل

الّلھم صّل وسّلم . ورسولھ ألھادى الى امتھ صراطامستقیما
على سیدنا محّمدوعلى الھ وصحبھ أشرف الخلیقة عجما 

اوصیكم . فیآایھا الحاضرون رحمكم اهللا) اّما بعد.(وعربا
اهللا تعالى خلق واعلموا اّن . ونفسى بتّقو اهللا فقد فازالمّتقون

االنسان لطاعتھ وعبادتھ وال یستطیع األنسان لطاعتھ اّال 
وال تحصلھا اّال باالبتغاء . باألقوات واألطعمات

اعـوذ باهللا . فقد قال اهللا تغالى فى كتابھ الكـریم. واإلكتساب
بســـم اهللا الّر حـــمن. من الشـیطان الرجــیم

ویتعلم . على اهللا رزقھاومامن دآبة فى االرض إّال .الّر حیم
.مسـتقرھا ومسـتودعھافي كـل  كـتاب ّمبــین

HADIRIN JAMAAH JUM’AH RAHIMAKUMULLAH .........

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita senantiasa meningkatkan

ketaqwaan kita kepada Allah SWT. dengan cara melatih pengendalian diri kita

sendiri, lingkungan dan kemudian masyarakat dari kecenderungan hawa nafsu ke

arah negatif. Sehingga kita dapat memenuhi tugas hidup kita sebagai “KHOIRO

UMMAH” dalam rangka melaksanakan segala perintah Allah Azza Wa Jalla,

menjauhi larangan – Nya dan senantiasa ta’at kepada Rasulullah SAW. mengikuti

jejak hidup dan petunjuknya.
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HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH ........

Pandangan orang tentang arti hidup selalu berbeda. Pertanyaan seperti;

untuk apa hidup bagi manusia, selalu berbeda jawabannya. Bagi umat Islam,

hidup bukanlah swekedar untuk hidup. Hidup (di dunia) bukanlah tujuan. Hidup

dan kehidupan manusia merupakan proses dan tahapan yang akan berakhir di

dunia dengan datangnya kematian. Sebagai proses, kita menyadari bahwa; hidup

tentu memerlukan berbagai sarana. Sarana yang paling mendasar secara fisik

adalah aspek kesehatan dan aspek ekonomi. Perbedaan hidup manusia dengan

hidup yang dialami oleh makhluk lain, hanyalah terletak pada nilai dan makna.

Sedangkan nilai dan makna hidup manusia ditentukan oleh aspek spiritual. Hal ini

tersirat dalam firman Allah Ta’alaa yang berbicara tentang “etos kerja” Qur’an

Surat; Al Jumu’ah ayat 9 :

فإذاقضیت الصالة فانتشروا فىاالرض وابتغوا من فضل 
)9: الجمعة .  (اهللا واذكروا اهللا كثیرا لعّلكم تفلحون 

Artinya : “Maka, apabila telah ditunaikan sembahyang, bertebaranlah kamu di

muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah kepada Allah

banyak-banyak, supaya kamu beruntung.”

Esensi makna yang terkandung di dalam ayat di atas, tersirat adanya

kecenderungan pada titik tekan ikhtiyar, usaha dan bekerja yang sama sekali tidak

mengesampingkan aspek-aspek spiritual sebagai pengendalian “nilai dan makna

hidup”, bagi manusia.

Model pembangunan yang difokuskan pada pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi, tampaknya cenderung memisahkan atau mengasingkan

aspek spiritual tadi. Alienasi antara keduanya tercermin pada gerakan dan

pelembagaan agama yang tidak menyatu dengan aktifitas pelembagaan ekonomi.

Keadaan seperti ini akan mengacu pada pembentukan nilai dan norma ekonomis.
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Ini berarti bahwa; ekonomi merupakan sistem nilai tersendiri. Akibatnya, gerakan

ekonomi berhadapan secara diametral/terpisah dengan sistem nilai spiritual. Pada

gilirannnya gerakan ekonomi berjalan bebas tanpa spiritualitas dan meluncurkan

sikap kompetitif  yang  bila tidak dikontrol oleh apek spiritual (nilai-nilai rohania,

moralitas dan kejiwaan) akan cenderung ke arah pembentukan atau terbangunnya

faham individualisme, materialisme dan konsumerismenya yang pada akhirnya

tercipta budaya “Hedonisme” yaitu ‘pandangan hidup yang menganggap bahwa

kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama dalam hidup.’ Dan yang

jelas faham dan budaya semacam ini bertentangan keras dengan “Etika

berekonomi” dan moralitas dalam Islam.

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG TERHORMAT .......

Disinilah pentingnya media dakwah yang partisipatif yang secara

interaktif dapat mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya, yang juga secara

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan nilai-nilai

keberagamaan umat. Dalam kaitan ini, Allah SWT. menyerukan perintah

berdakwah dalam kerangka “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar” melalui firmannya,

Qs. Ali Imran ayat 104 :

ولتكــم منكــم اّمة یدعــون الى الخیر ویأمرون بالمعـروف 
: ال عمران .  (وأولئك ھم المفلحون . وینھون عن المنكر

104(

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah

kepada yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Dan dalam kerangka operasional pelaksanaannya, sebagai juklak etika

dakwah yang ideal, konseptual yang partisipatif, Allah Ta’ala berfirman dalam

Al Qur’an :
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اذع الى سبــیل رّبك بالحكــمة والموعــظة الحســـنة 
وجـــادلھــــم بالتى

وھو . إّن رّبك ھو اعلم بمن ضل عن سبیلھ. ھي احسن 
)125: النحل (اعلم بالمھتدین 

Artinya : “Suruhlah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah

(perkataan yang tegas dan benar) dan pelajaran yang baik dan

bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya

Tuhanmu Dialah yang Maha Mengetahui tentang siapa yang

tersesat dari jalan – Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-

orang yang menadapat petunjuk.” (Qs. An Nahl : 125)

Dari dua ayat di atas sebagai dogma ajaran formal dapatlah difahami

bahwa; dakwah adalah berarti mengundang, mengajak dan mendorong sasaran

(manusia) untuk melakukan pekerjaan ma’ruf dan melarang bertindak mungkar.

Dapat juga dakwah diartikan mengajak sasaran ke jalan Allah, yakni agama Islam.

Ketika dinamika kemasyarakatan mengalami perubahan yang sedemikian

dahsyat, sebagai akibat proses modernisasi yang sarat dengan dominasi ekonomi,

kemajuan tekhnologi, melubernya informasi dan tingginya tingkat

mobilitas/perpindahan manusia dalam bentuk urbanisasi misalnya, jelas akan

mengubah pola dan wajah perilaku masyarakat menjadi individualistik,

materialistik dan tumbuh dan berkembangnya budaya “Hedonisme”  yang

tentunya akan meruntuhkan struktur sosial yang sudah mapan.

“Kegelisahan sosial” yang diakibatkan oleh alih tehnologi material yang

tidak akan behenti dengan segala dampaknya inilah, yang kemudian menuntut

adanya strategi alih tekhnologi sosial, melalui rekayasa pola pengembangan

dakwah yang ideal efektif yang secara interaktif dapat meningkatkan kualitas
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keislaman masyarakat, mewujudkan keseimbangan dimaksud tentunya mengacu

pada tercapainya kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BUDIMAN ........

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah; jika tuntutan dakwah itu

harus mencapai sasaran dan target yang sedemikian beratnya, maka harus dengan

apakah kita membendung berkembangnya faham individualisme, materialisme

dan tumbuhnya budaya hedonisme itu ......?

Saya kira konsep yang paling mendasar adalah : bahwa dakwah harus

dapat menyadarkan mansia dari; pertama : mamahami kembali makna dan tujuan

hidup yang sebenarnya, dan yang kedua : adalah menanamkan pandangna yang

tetap menganggap bahwa yang namanya “dunia”, kebendaan dan kekayaan

materi “merupakan realitas yang terendah.” Tapi perlu diingat bahwa Islam

sebagai agama fitrah, sebagai ajaran kerohanian tetap memegang prinsip pada

pandangan yang menyatakan “Realita spiritual yang batiniah, bagaimanapun tidak

dapat dianggap terpisah dengan realitas sosial yang lahiriah.” Oleh karenanya

agama Islam tetap meletakkan kekayaan materi pada proporsinya.

Kita menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang berdarah daging.

Tapi, karena hakikat manusia itu bukanlah ada pada daging dan darahnya,

melainkan pada rohaniahnya, maka janganlah mansuia memandang materi ansih

sebagian tujuan hidupnya. Mencari kekayaan materi dan menguasainya  semata-

mata untuk keduniaan, dikecam sebagai kebodohan yang nyata. Pandangna

sekularisme dan metrialisme yang mempertuhankan benda, begitu jelas

mendapatkan kutukan     Al Qur’an Allah berfirman :

حّتى زر تم المقابر. ألھكم التكثر
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Artinya : “Berlomba untuk menumpuk kekayaan telah membuat kalian-kalian

lupa (akan hakikat hidup), sampai kalian masuk keliang kubur.”

(Qs. At Takatsur : 1 dan 2)

Pada bagian yang lain, Allah kembali menegaskan kutukannya, dan

Diapun berfirman dalam Qs. Al Lumazah ayat 1, 2 dan 3 :

ویل لكل ھمزة لمزة   الذي جمع ماال وعدده   یحسب ان ما 
لھ اخلده

Artinya : “Celakalah setiap orang yang mengumpat dan mencaci; yang

menghimpun materi dan menghitung-hitungnya. Dikiranya kekayaan

itulah yang akan mengekalkan hidupnya.”

)185: العمران (وماالحیوة الّدنیا إال متع الغرور 

Artinya : “Bukanlah kehidupan duniawi itu, semata-mata kesenangan yang

menipu ?”

Kata-kata “DUNYA” disebut lebih dari seratus kali dalam Al Qur’an,

hampir kesemuanya dalam konteks mengecam, minimal melecehkan orang-orang

yang menganggap kenikmatan dan prestasi duniawi sebagai kenikmatan dan

prestasi yang sejati. Demikian juga kata-kata “MAL atau AMWAL” disebutkan

sekitar 78 kali dalam Al Qur’an lebih banyak memberikan “peringatan” agar

manusia tidak sampai tertipu dengan memandang kekayaan materi sebagai tujuan,

disatu sisi  dan pada pihak yang lain Al-Qur’an  memberikan “dorongan” agar

manusia bergegas menggunakan kekayaannya sebagai alat untuk mencari

kebahagiaan sejati di akhirat. Lalu caranya bagaimana ? Allah Azza Wa Jalla

memberikan petunjuknya melalui firmannya dalam Al Qur’an Surat As Shaff ayat

10 dan 11 :
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تنجیكم من عذاب یآایھا الّذین آمنو ھل أدلكم على تجارة 
تؤمنون با هللا ورسولھ وتجاھدون فى سبیل اهللا . ألیم

ذلكـــم خیر لكــم إن كنتــم . بأموالكم وانفســكـــم
.تعلـــــــــمون

Artinya : “Wahai orang-orang yang  beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan

suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari adzab yang

pedih ? (yaitu) kamu beriman kepada Allah, Utusannya dan

berjuanglah di jalan kebaikan dengan harta dan potensi pribadimu.

Itulah yang lebih baik bagimu, sekiranya engkau tahu.”

Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, Taufiq serta

hidayah dari Allah SWT. Amin 3x Yaa ...... Robbal ‘Alamin !

واذا قرئ . اهللا سبحانھ وتعالى على لسان نبیھ األمینصدق
أعوذباهللا من . القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعلكم ترحمون

وأنفقوا فى سبیل اهللا وال تلقوا بأیدیكم الى . الّشیطان الرجیم
بارك اهللا لى ولكم . وا ان اهللا یحّب المحسنینواحسن. التھلقة

وننعى وایاكم بمافیھ من األیاة والذكر . فى القرآن العظیم
.    وتقـــبل منّي ومنكم تالوتھ إنھ ھو الّسمیع العلیم. الحكیم
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KHUTBAH JUM’AT BULAN MAULID / JUMADIL ULAA

TEMA TEOLOGI CINTA, KASIH SAYANG DAN KEMANUSIAAN

SEBAGAI WATAK KEPEMIMPINAN RASULILLAH MUHAMMAD

SAW.

احلمدهللا الذى ارسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره , احلمدهللا
خذ وانّ اهللا سبحانه وتعاىل ماا ت. على الدين كله وكفى باهللا شهيدا

واشهد           .أشهد أنّ الاله إال اهللا  آلأشرك به أحدا. صاحبة وال ولدا
أنّ سيدنا حممد اعبده ورسوله املبعوث  اىل سائر ا أل مة شفاعة هلم 

اللهم صلى وسلّم على سيدنا حممد عبدك ورسولك . وأجندهم خندا
فيا ) ـداما بع. (وعلى اله وصحبه الذّين اتبعوا دينه خملصني له ابدا

ـّهر . أيهاالناس ا تقوا اهللا  عندما اشتهـــرت بأنّ هذ الشـ
ينهض قلـــوب ا ألمة اىل معرفة اسر ار  . شــهر شر  يف
وعند ذلك يتفجر  ينابع احلكـمة بشــفاعة . وحكاية شر  يفة 

. قال اهللا تـعاىل. الذي ذكــر  بعظمــته
اعـــــوذباهللا

حيببكم اهللا . ان كنتم حتبون اهللا فاتبعوىنقل: من الشيطان الرجيم  
.واهللا غفور الرحيم. ويغفر لكم ذنوبكم

  HADIRIN JAMAAH JUM’AH YANG DUMULIAKAN ALLAH . . .

Dalam suasana keceriaan dan kebahagiaan ini, marilah kita pupuk

keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. dan Rasulnya Muhammad

SAW. dengan jalan tetap menjaga syari’at dan mengimplementasikannya dalam
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hidup dan kehidupan. Menjalankan segala perintah – Nya dan menjauhi larangan

– Nya, berakhlakul karimah, senantiasa beramar ma’ruf nahi mungkar dengan

penuh kasih sayang.

وما أرسلناك إ الّ  رمحة للعلمني

Artinya : “Tidaklah aku mengutus Engkau wahai Muhammad, kecuali untuk

merahmati semesta alam.” (Qs. Al Anbiya’ : 107)

Tentulah bukan karena sekedar kebetulan, atau bahkan hal yang

diangtgap wajar, bila ternyata Allah SWT. mengutus Nabi Muhammad SAW. dan

agama yang dibawanya merupakan “Rahmat”, merupakan kasih sayang bagi

semesta alam. Siapapun yang mempelajari Sirah Nabi SAW., akan dengan mudah

menemukan bukti hikmah-hikmah kasih sayang Islam.

Kasih sayang bisa dengan mudah anda temui dalam kehidupan sehari-

hari sang Rasul SAW. baik sebagai bapak dan suami dalam lingkungan keluarga,

sebagai saudara di lingkungan handai taulan, sebagai teman di kalangan sahabat,

sebagai guru diantara para murid maupun sebagai pemimpin di kalangan umat,

bahkan sebagai manusia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLAH ..........

Dalam surat Al-Taubah ayat 128 Allah Ta’ala mensifati Nabi

Muhammad SAW. dengan beberapa sifat yang kesemuanya merupakan

penggambaran akan besarnya kasih sayang beliau, ayat itu berbunyi sebagai

berikut :

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز  يز  عليه ماعنتم حر  يص 
ر حيمعليكم باملؤمنني رءوف ال
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Artinya : “Benar-benar telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kalangan

kalian sendiri, yang terasa berat baginya penderitaan kalian, penuh

perhatian terhadap kalian, dan terhadap orang-orang mukmin sangat

pengasih lagi penyayang.”

Dalam ayat itu disebutkan bahwa; Rasulullah SAW. adalah orang yang

“Aziezun ‘Alaihi Maa ‘Anittum”, yang merasakan betapa berat melihat

penderitaan kaumnya dan “Hariesun ‘Alaikum”, yang sangat mendambakan

keselamatan kaumnya; dan “Rauufur Rahiem”, pengasih lagi penyayang

terhadap orang-orang yang beriman.

Penderiataan kaumnya terasa berat sekali bagi Rasulullah SAW. baik

penderitaan itu dialami di dunia maupun – apalagi – di akhirat kelak. Oleh karena

itu Rasulullah SAW. begitu “Hariesh” penuh perhatian, dan sangat

mendambakan keselamatan kaumnya – umat manusia – jangan sampai menderita.

Dan hal ini dapat dilihat dari sikap dan sepak terjang beliau dalam kehidupan dan

perjuangannya : Bagaimana beliau menyantuni dan menganjurkan penyantunan

terhadap kaum dhu’afa’, bagaimana beliau menegakkan dan menganjurkan

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, bagaimana beliau

berperangai dan menganjurkan untuk berakhlakul karimah, bagaimana beliau tak

henti-hentinya melakukan dan menganjurkan “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”,

dan seterusnya dan sebagainya.

Khusus tentang Amar Ma’ruf Nahi Mungkar, bahkan menjadi ciri dan

tugas Nabi, juga diharapkan menjadi ciri ummatnya, Amar Ma’ruf Nahi Mungkar,

apabila dicermati, kiranya memang merupakan pengejawentahan dari keinginan

Nabi atas keselamatan umat manusia, agar tidak menderita, yang bersumber dari

dan didorong oleh kasih sayang itu pula. Bahkan, boleh jadi hanya orang yang

mempunyai rasa kasih sayang dan memahami Amar Ma’ruf Nahi Mungkar. Amar

Ma’ruf Nahi Mungkar hampir tidak bisa dibayangkan berjalan dan apalagi
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membudaya dalam masyarakat yang tidak saling menyayangi dan mengasihi.

Maka tidaklah mengherankan bahwa, sebagai pemimpin, Nabi Muhammad SAW.

sangat ditaati, karena dan dengan kasih sayang, bukan ditaati karena ditakuti dan

dengan kebencian atau keterpaksaan.

Jadi kasih sayang Allah yang mewujud di dalam firman – Nya, perintah

dan larangan – Nya, dalam semua ajaran – Nya Nabilah yang membawanya –

melalui kepribadiannnya yang pengasih dan penyayang ke dalam kehidupan umat

manusia, atau boleh juga dikatakan; apabila Islam merupakan kasih sayang Allah,

maka Nabi Muhammad SAW. merupakan “bentuk kongkrit” dari Islam itu

sendiri.

HADIRIN JAMA’AH YANG BERBAHAGIA .......

Sangat menarik untuk kita cermati sebuah kisah penuh hikmah; ketika

Sayyidaatinaa Aisyah ra. ditanya tentang suaminya Nabi Muhammad SAW.

jawabannya sungguh supel dan fleksibel. “Kaana Khuluquhu Al Qur’an.”

(Pekertinya adalah Al Qur’an). Benar-benar cekak aos, singkat tapi penuh makna.

Jawaban ini, juga membuktikan tingkat pemahaman yang luar biasa dari putri

sahabat Abu Bakar itu terhadap Al Qur’an dan pribadi Nabi Muhammad SAW.

maklum dia adalah murid sekaligus istri kinasih Nabi.

Lebih kongkritnya; semua anjuran, perintah dan perilaku terpuji dalam

Al Qur’an seperti : Taqwa, amal saleh, menegakkan kebenaran, memerangi

kelaliman, membela kaum lemah, adil, berbudi, jujur, berkata benar, amar ma’ruf

nahi mungkar dan seterusnya. Nabi Muhammad lah yang pertama-tama secara

Istiqomah melaksanakannya. Dan, semua larangan, pantangan, dan hal-hal buruk

yang dikecam Al Qur’an seperti syirik, mengkufuri nikmat, membunuh, mencuri,

zina, kikir, dengki, tamak, serakah, berdusta, menghina sesama, dan hal-hal lain

yang merendahkan martabat kemanusiaan. Nabi Muhammadlah yang pertama-

tama dan secara istiqomah menjauhinya.
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Maka tidaklah aneh, apabila kemudian sebagai pemimpin, Nabi

Muhammad SAW. begitu ditaati dengan sebab kasih sayangnya, bukan karena

terpaksa. Mengapa demikian ? Sebagai pemimpin beliau menganjurkan, tapi

sekaligus mencontohkan pengamalan anjurannya. Beliau yang melarang dan

mencontohkan menjauhi larangannya. Sudah sedemikiankah sikap para tokoh

agama dan pemimpin kita ? bila jawabannya belum, janganlah berharap banyak

atas terwujudnya “ketaatan” dari yang dipimpinnya.

Pada waktu perang Khondak misalnya, kesediaan para sahabat sekalipun

dalam keadaan yang sulit, lapar dan dahaga, dibawah terik matahari, mereka

menggali parit atas perintah nabi, dengan penuh semangat. Ini tentu juga

disebabkan oleh karena sang pemimpin tidak sekedar memerintah, melainkan ikut

bahkan mengawali, mencontohkan bahkan ikut membantu pelaksanaan

perintahnya itu.

HADIRIN SIDANG JUM’AT RAHIMUKUMULLAH ......

Dalam masalah ibadah, nabi Muhammad Saw juga senantiasa menjaga

agar umatnya tidak merasa terberati dan menganjurkan agar tidak memberatkan

mereka. Nabi yang suka dan dalam rangka menganjurkan – menyikat gigi

misalnya, beliau bersabda dengan ungkapan :

لوال ان أشق على امىت أل مرم بالسواك عند كلّ صالة

Artinya : “Seandainya Aku tidak khawatir memberatkan umatku, niscaya aku

akan memerintahkan mereka menyikat gigi setiap kali hendak

melakukan sholat”.

“Shalat malam” kita ketahui merupakan ibadah rutin Nabi Muhammad

Saw di malam hari. Mula-mula nabi melakukannya di Masjid, namun ketika

banyak orang mengikuti jejaknya, beberapa malam kemudian nabi tidak keluar

lagi melakukan sholat malam ke masjid. Menurut hadits shahih, ini dikarenakan
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Nabi khawatir shalat itu menjadi wajib dan memberatkan. Ketika Mu’ad Bin

Jabal seorang sahabat dekat Nabi, dilaporkan terlalu panjang membaca bacaan-

bacaan shalat saat menjadi imam, nabi Muhammad “memarahinya”.

“dibelakangmu terdapat orang tua, dan orang-orang yang mempunyai keperluan”,

sabda Nabi Muhammad memberi penjelasan. Dan masih banyak lagi contoh-

contoh yang lain yang dapat anda baca dalam “shirah” sejarah perjalanan hidup

nabi Muhammad Saw.

Dan anda tentu pernah mendengar sabda Nabi Muhammad yang luar

biasa ini : “Barang siapa meninggal dan meninggalkan warisan, maka ahli

warisnyalah yang berhak atas warisan itu, namun bila menanggung hutang,

akulah yang menanggungnya”.

Juga sabda nabi Muhammad : “Yassiru walaa tu’assiruu”

Artinya : “Buat mudahlah kalian, dan jangan mempersulit”.

Hadits-hadits ini lebih memperjelas betapa Nabi Muhammad Saw memang

tidak suka memberatkan dan membebani umatnya.

Pada ayat lain yang ditujukan kepada Nabi, Allah SWT menegaskan

dalam firman-Nya ; QS. Ali – Imran :159 :

ولو كنت فظاّ غلــيظ القلب ال . فبما رحـمة من اهللا لنت هلم
. فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم ىف ا ألمر. نفضوا من حولك

: ال عمران . (انّ اهللا حيب املتو كّلني . فاذا عزمت فتوكّل على اهللا
159(
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Artinya : “Maka dengan rahmat dari Allah, engkaupun lemah lembut terhadap

mereka – umatku. Sekiranya engkau keras dan berhati kasar,

niscaya mereka akan lari dari padamu. Maka maafkanlah mereka,

mohonkanlah ampunan bagi mereka. Dan bermusyawarahlah

dengan mereka dalam urusan ini (urusan perjuangan dan urusan

duniawi lainnya). Kemudian apabila kamu telah membulatkan

tekadmu maka bertakwalah kepada Allah.  Sesungguhnya  Allah

menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.

Nah, apabila ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dan beberapa hadits yang

mendukungnya kita gabung, kita akan memdapatkan “Profil Pribadi Pemimpin

Yang Agung” yang bercirikan : tidak tahan melihat penderitaan umatnya, sangat

menginginkan keselamatan dan kebahagiaan ummatnya, sangat mengasihi dan

menyayangi umatnya, lemah lembut kepada umatnya, mau bermusyawarah dan

bertawakkal kepada Allah SWT. setelah membulatkan tekadnya.

Dari kepribadian Rasulillah Saw. inilah, bagi para pewarisnya, dan kaum

muslimin yang beriman diharapkan dapat meneruskan membawa kasih sayang

illahi itu, kepada semesta alam. Bukankah Allah sendiri berfirman kepada Nabi

Muhammad SAW :

قل ان كنتم  حتبو ن اهللا فا تبعو ىن حيببكم اهللا ويغفر لكم دنوبكـم 
.و اهللا غفــور الرحــيم. 

Artinya : "Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah jejakku; niscaya

Allah mengasihi kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Ali Imran : 31)

Maha Benar Allah dengan segala firmannya. Wallohu a’lam.
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ا فيهمن      ونفعىن وا ياكم مب. بارك اهللا ىل ولكم ىف القر آن  العظيم
ا اليات والذّكر  احلكيم ا نه تعاىل جواد كر مي ر ؤوف الر حـيم



33

KHUTBAH JUM’AT BULAN JUMADA AL-TSANIYAH

TEMA CITA-CITA MEMBANGUN MASYARAKAT SEUTUHNYA

BERHADAPAN DENGAN  KETIMPANGAN SOSIAL

DAN KETIDAKADILAN

احلمد هللا الّذى  اختار البقاء لنفسه وارتضاه وحكم فيهم . احلمدهللا 
فساوى باملوت بني . بعدله وامضاه ويسر  كالّ ملاخلق له فأرضاه

أمحده . اب ما ال للداىنّ والشر يفوجعل التر. الغين والفقري 
والشــكر يوجب الــمز يد من . سبحانه وتعاىل واشــكره

واشــــهد انّ ال اله االّ اهللا وحده الشر  يك له . رفده 
واشهد انّ سيدنا حممدا . شهادة خالصة تنجينا من اموال يوم القيامة

لّم وبار اللّهم  صل وســ. الذي خصه بالشفاعة . عبده ورسوله
. ك عـــليه وعلى اله الــربرة وأصــحابه الكـــر ام

فيآايها احلاضرون رمحكم اهللا إتقو ا اهللا حق تقاته وال ) اماّ بعـد(
فقد قــال اهللا تعـــاىل . متوتن إ الّ وانتــم مســلمون 

بسم . أعوذ باهللا  من الشطان الرجيم. ىف كــتابه الكـــر مي
محن الر من عمل صاحلا فلنفســـه ومن . حيماهللا الر

وما ربك  بظالّم . أنشـــآء فعـــليها
.للـــــــعبيد

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG DIMULIAKAN ALLAH. . . .
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Marilah kita senantiasa bertaqwa kepada Allah Swt. dengan jalan

menjalankan apa yang menjadi perintahNya dan menjauhi larangan-LaranganNya,

sesuai dengan tuntunan ayat suci Al-Qur'an dan sunnah rasulillah Saw.

“Al-Qur'an” memperkenalkan banyak ayat tentang hakekat dan sifat-

sifat manusia agar mahluk ini menempati posisi unggul yakni : “Maqom

Kekhalifahan” di atas bumi ini, dengan segala wewenang dan tanggung jawab

yang diperolehnya langsung dari sumber yang paling logis, paling agung, dan

paling berkompeten yaitu pencipta manusia dan alam raya ini, Allah Azza wa

jalla sya’nuhu.

Dari sini kita menyadari ; ada dua tugas besar kekhalifahan di pundak

manusia yakni “Ibatullah”, beribadah kepada Allah dan “Imaraatil Ardh”

membangun bumi. Dalam rangka melaksanakan tugas yang kedua yakni

“Membangun Bumi”, Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia agar dapat

memahami dirinya. Karena pemahaman tersebut akan mengantarkan mereka

untuk membangun dan menemukan jati dirinya dan dunia ini sesuai dengan

konsep yang dikehendaki oleh peniptanya dan yang pasti sesuai dengan

kemaslahatan manusia.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA . . . .

Manusia, menurut Al-Qur'an dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya seharusnyalah dengan cara yang ala manusia, bukan ala binatang, bukan

pula ala malaikat. Dan dengan demikian, setiap aktifitasnya harus pula serasi dan

seimbang agar ia tidak menjadi malaikat atau binatang yang keduanya

menjauhkan manusia dari hakikat serta fungsi keberadaannya.

Untuk mensukseskan tugas-tugas itu, Allah SWT. melengkapi mahluk

yang bernama “Manusia” dengan berbagai keistimewaan dan potensi yang antara

lain tergambar dalam kisah perjalanannya menuju tempat tugasnya “Di Dunia”.

Potensi-potensi tersebut antara lain :
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1. Kemampuan untuk mengetahui sifat, fungsi, dan kegunaan segala macam

benda.

Allah SWT. berfirman dalam Qs. Al - Baqarah : 31

عرضــهم على املال ئـكة وعلّــم أدم ا ألمساء كــلّها مثّ
فقـال أنبــئوىن بامسآء هؤآلء ان كنتـم 

)31: البقرة . (صـــادقـــــــــني  

Artinya : “Dan Dia (Allah) mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-

benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para

malaikat, lalu berfirman : ‘Sebutkanlah kepada Ku nama-nama benda

itu, jika kamu memang orang-orang yang benar.’”

Malalui potensi ini manusia dapat menemukan hukum-hukum dasar alam

raya serta memiliki pandangan yang menyeluruh terhadapnya, kemudian meramu

berbagai aspek bentukan alam untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam

kehidupan ini.

2. Pengalaman selama di “Surga” baik yang manis maupun yang pahit

Hal ini membekali manusia dengan cita-cita, agar segala aktifitasnya di

dunia, terarah untuk kembali ke surga. Bahkan mewujudkan bayangan-bayangan

surga di permukaan bumi ini, yakni dengan mewujudkan kesejahteraan rohani

berupa kedamaian yang dialaminya di surga (Qs. 56 : 26), serta kesejahteraan

jasmani berupa ‘tidak adanya problematika dalam memenuhi kebutuhan-

kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan sandang, pangan dan papan. Disamping

itu, terbuai bujukan setan dan mengikuti jejaknya yang mengakibatkan

dikeluarkannya Adam dari surga juga merupakan pelajaran yang sangat berharga,

agar manusia tidak mengulangi kesalahan tersebut.
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3. Allah SWT. telah menaklukkan atau memudahkan alam raya agar dapat

diolah manusia, dimana penaklukan itu tidak mungkin dilaksanakan oleh

manusia itu sendiri.

4.

Sebagaimana difirmankan Allah sendiri dalam Al Qur’an Surat Ibrahim

ayat : 32 – 33

اهللا الذى خـلق الســموات وا أل رض وانز ل  من 
وسخر , الســـمآء مـــاء فاخر ج به من الثمر ا ت رزقا

, سخر لكــم ا أل ــارو, لكم الفلك لتجرى ىف البحر  بامره
وسخر . وسخر  لكم الشــمس والقمر دآئبـــني 

ـّهار   ـّيل والن )33–32: ابر اهيم .  (لكـــم اللــ

Artinya : “Allah – lah yang telah mencipatakan langit dan bumi dan menurunkan

air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan

itu berbagai buah-buahan menjadi rizqi untukmu; dan Dia telah

mennundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan

dengan kehendak – Nya. Dan dia telah menundukkan pula bagimu

sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari

dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah

menundukkan bagimu malam dan siang.”

5. Setelah tiba di bumi, Allah Ta’ala memeberikan petunjuk-petunjuk

kepada manusia

Allah berfirman : “Kitab suci adalah petunjuk-petunjuk Tuhan untuk

memberikan jalan keluar bagi problem-problem yang dihadapi manusia.”
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Petunjuk-petunjuk itu secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam

dua bagian yaitu :

a. PETUNJUK TERINCI DAN PASTI, SEHINGGA TIDAK DIBENARKAN ADANYA

CAMPUR TANGAN PEMIKIRAN MANUSIA, DAN TIDAK PULA DIBENARKAN

ADANYA PENYESUAIAN-PENYESUAIAN DENGAN KONDISI DAN SITUASI

SOSIAL APAPUN. PETUNJUK/KETETAPAN YANG ABSOLUT INI SEDIKIT SEKALI

JUMLAHNYA.

b. PETUNJUK YANG BERSIFAT UMUM ATAU NILAI-NILAI, SEHINGGA MANUSIA

DIBERI WEWENANG UNTUK MEMIKIRKAN DAN MENYESUAIKAN DIRI DENGAN

NILAI-NILAI TERSEBUT, (BUKAN SEBALIKNYA, NILAI-NILAI AJARAN YANG

MENYESUAIKAN DENGAN KEPENTINGAN MANUSIA).

MELALUI KOMPONEN INILAH, KONSEP MEMBANGUN MANUSIA SEUTUHNYA

SEHARUSNYA DICANANGKAN, YAKNI PEMBANGUNAN MATERIAL DAN SPIRITUAL

SECARA BERSAMAAN, MELIPUTI PRINSIP TAUHID, RUBUBIYAH, PRINSIP KHILAFAH,

DAN TAZKIYAH ATAU PENSUCIAN SERTA PEMELIHARAAN NILAI-NILAI AGAMA,

AKAL, JIWA, HARTA DAN KEHORMATAN MANUSIA. SEHINGGA, SETIAP TINDAKAN

YANG DAPAT MENODAI SALAH SATU DARI KELIMA HAL TERSEBUT TIDAKLAH

DIBENARKAN DALAM ISLAM.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLAH ........

DALAM AL QUR’AN ADA PERNYATAAN YANG CUKUP MENANTANG,

KHUSUSNYA BAGI PARA KONSEPTOR PEMBANGUNAN. ALLAH BERFIRMAN :

رزقــهاالـلهعلىاالّالرضاىفدآبـةنموما
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ARTINYA : “TIDAK ADA MAHLUK MELATA DI ATAS BUMI KECUALI TELAH DISEDIAKAN

TUHAN RIZQINYA.”

MEMANG TIDAK SEMUA ORANG MAU MEMBUKA HATINYA UNTUK

MENERIMA FIRMAN TUHAN INI. TETAPI UNTUK MENOLAK KEBENARANNYA JUGA

TIDAK GAMPANG. KARENA, DATA STATISTIK YANG PALING TELITI SEKALIPUN

SELALU SAJA MENUNJUKKAN BAHWA; KEKAYAAN ALAM YANG DISEDIAKAN TUHAN

DI BUMI INI SEBENARNYA SANGAT MENCUKUPI UNTUK SEKEDAR MEMENUHI

KEBUTUHAN DASAR (BUKAN KEPINGINAN) MAKHLUK HIDUP YANG MELATA DI

ATASNYA TIDAK TERKECUALI MANUSIA. LEBIH-LEBIH DENGAN SENJATA “ILMU DAN

TEKHNOLOGI”, UMAT MANUSIA KINI MAMPU MENGEKSPLORASI KEKAYAAN ALAM

YANG TERSIMPAN DI PERUT BUMI YANG PALING DALAM SEKALIPUN. OLEH SEBAB

ITU, APABILA DALAM KENYATAANNYA BANYAK ORANG YANG TIDAK MAMPU

MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR/DHARURIYAH-NYA, APALAGI YANG

TAKMILY/SKUNDER ATAU TAHSINIY/MEWAHNYA, ITU BUKANLAH KARENA SUPLAI

YANG TERBATAS MELAINKAN LEBIH KARENA ‘DISTRIBUSI YANG TERAMPAS’.

Keterampasan inilah terjadi melalui “Tatanan sosial yang timpang”

dimana yang kaya bisa terus memperbesar kekayaannya, sementara yang miskin

semakin tenggelam dalam kemiskinannya.

Oleh sebab itu, untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang

terampas, yang perlu dilakukan adalah “Aksi Sosial” dengan membenahi kembali

struktur dan sistem perekonomian masyarakat, dan juga menegakkan keadilan.

Bila hal ini tidak ditempuh, maka desakan bagi meletusnya tindakan anarkis yang

melawan hukum lalu menjadi sulit untuk dihalang-halangi. Mengharapkan orang

terus berabar menahan lapar, sementara sebagian kelompok yang lain bergelimang

segala kemewahan, tentu sangat tidak bermoral.

“Demi Allah tidak beriman, orang yang tidur dengan perut kenyang,

sementara dia tahu tetangganya menangis karena lapar”. Tandas Rosulullah SAW.
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harta benda yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia, adalah cobaan kepada

mereka, apakah mereka melaksanakan fungsi sosial dari harta tersebut atau tidak.

Allah SWT. berfirman:

فالّذين  أمنوا . أمنوا باهللا ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفني 
) 7: احلديد .   (منكم وانفقـوا لـهـم اجر كبــري  

Artinya : “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rosul-Nya dan nakahkanlah

sebagian dari hartamu yang allah telah menjadikan kamu

menguasainya. Maka orang yang beriman di antara kamu dan

menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang

besar”. (Q.S. Al –hadiid: 7)

Di samping harus digarisbawahi pula bahwa; Allah Ta’ala menegaskan:

يدع اليتيم وال حيـض فذلك الذي. أرءيت الّذي يكذّب بالديـن
)3–1: املاعون  . (على طعــام املسـكني  

 Artinya : ”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang

menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan

orang miskin”. (Qs. Al-Maa’uun : 1 - 3)

Dari sinilah maka pemilik harta diwajibkan untuk membayar pajak,

zakat, sedekah dan infak demi mengurangi “kesenjangan sosial” itu.

Di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa : “Sesungguhnya Tuhan

memerintahkan kepada keadilan dan kebajikan”, dan salah satu hal yang

ditekankan demi mewujudkan keadilan dan pemerataan adalah untuk tujuan :
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ا ألية. كى ال يكـون دولة بني ا أل غنيـآء منكـم

Agar : “Membagi-bagikan harta tersebut sehingga tidak hanya beredar

dikalangan orang-orang kaya.” (Qs. Al Hasyr : 7)

Demikianlah karena masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial pada

dasarnya terjadi akibat tatanan sosial yang buruk, sudah barang tentu “negaralah”

instrumen yang harus mengurus dan mengatasinya. Caranya harus ditemukan

sintesa antara kelompok orang-orang kaya dan persekutuan orang-orang melarat

demi tegaknya “keadilan”, karena dalam pandangan Islam, menegakkan negara

untuk tujuan keadilan, hukumnya adalah “wajib” bukan saja dari sudut nalar,

tetapi juga dari sudut moral.

Mudah-mudahan Allah Azza wa zalla menguasakan negeri ini, kepada

para pemimpin- pemimpin yang takut dan bertaqwa kepada-Nya, sehingga cita

kemaslahatan dapat diwujudkan sebab ketaatan kita kepada meraka.  Sehingga

terbangun masyarakat bangsa yang seutuhnya, makmur dalam keadilan dan adil

dalam kemakmuran, “Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghafur” Amin 3 X .....

Yaa Rabbal ‘Alamiin...........

ونفعىن واياكـم . بار ك اهللا ىل ولكــم ىف القــر آن العظيـم
اوصيكم عباد اهللا واياى عما , مبا فيه من ا اليات  والذّكر  احلكيم

ا اهللا وال تعصـوه وأستغفر وا فا تقو. ى اهللا عنه من قبح املعصية
فيا فوز املستغفر  ين . اهللا العظيــم ىل ولكم ولسائر املسلمني

.وباجناة التائبني بنية  خالصة وقلب سليم
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KHUTBAH JUM’AT BULAN RAJAB

TEMA SIKAP KESEDERHANAAN, HIKMAH DARI OLEH-OLEH NABI

KETIKA ISRA’ DAN MI’RAJ

. الحمد هللا اّلذى ارشد العقول الى توحیده وھداھا. الحمد هللا 
وابطل ببراھین الحّق ُشُبھ . واوضح أدّلة وحدانیتھ وجالھا

ض وثبت كلمة االیمان كما ثـّبت ا أل ر. الباطل ومحاھا
. فسـبحان اّلذى الیماثل وال یضاھى. بالجبـال وارشاھا

واشكره شكــرمن . احمده سبحانھ  على نعم ال یتناھي
وأشــــــھد ان ال الھ إّال اهللا . عرف نعــــمھ فرعاھا

وحـــــــده
الشر یك لھ شـــھادة من عرف معناھا وعمــل ظاھرا 

بده ورسولھ واشھد اّن سیدنامحّمدا ع. وباطنا بمقتضــاھا
نبي خّصھ اهللا باسمح الّشر ائع واجال . خیارة الخلیقة وأتقاھا

الّلھّم  . وترك اّمتھ على محّجة البیضاء لیلھا كضحاھا. ھا
صلّى وسّلم على سّیدنا محّمد وعلى الھ واصحابھ اّلذین 

(عّضوا على سّنتھ وتمّسكــوا بعراھا ) اّما بعـــد. 
. تعالى فإّن تقواه وقایة من عذابھفیــآأّیھاالنـــّاس اّتقوا اهللا

واحذروا المعاصى فانھا موجبات لغضب الّرّب وألیـــــم 
.عــــقابھ

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG BERBAHAGIA ...........

Al – Hamdulillah, syukur yang setinggi-tingginya marilah senantiasa

kita sanjungkan kehadirat Allah Swt. dimana berkat limpahan rahmat, taufiq,

hidayah serta ‘Inayah-Nya, kita masih diberikan rizqi “umur panjang” masih

dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, bulan yang mulia yakni

“Syahrur Rajab Al Mubaarak”. Bulan yang sangat baik untuk memperbanyak
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amal ibadah khususnya berpuasa, bulan dimana di dalamnya terdapat sebuah

malam yang menjanjikan ganjaran sebagaimana pahalanya orang-orang yang

jihad fi sabilillah bagi pelaku kebajikan.

Dengan bekal keyakinan dan keimanan, marilah kita mendinamisir rasa

takut kita, ketaqwaan kita sesunggguhnya kepada Allah Rabbil Izzati dan kita

lestarikan hingga ajal menjemput kita.

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH RAHIMAKUMULLAH ...........

Perjalanan Nabi Muhammad Saw dari Makkah  ke Bayt al-Magdis,

kemudian naik ke Sidrat al-Muntaha, bahkan melampuinya, serta kembalinya ke

Makkah dalam waktu yang sangat singkat, merupakan tantangan terbesar sesudah

Al-Qur'an disodorkan oleh Tuhan kepada Umat manusia. Peristiwa ini

membuktikan bahwa ‘Ilm dan Kudrat Tuhan meliputi dan menjangkau, bahkan

mengatasi segala yang ‘finite’ (terbatas) dan ‘infinite’ (tak terbatas) tanpa terbatas

waktu dan ruang.

Banyak kaum empiris dan rasionalis, yang melepaskan diri dari

bimbingan wahyu, tidak mempercayainya bahkan menggugat eksistensinya,

karena tidak sesuai dengan hukum-hukum alam, bahkan tidak dapat dibuktikan

oleh patokan-patokan logika. Dengan ini kita sebagai insan yang beriman

pandekatan yang paling tepat dan sederhana (tidak memerlukan teori-teori kajian

ilmiah yang empiris dan rasional) untuk dapat memahaminya adalah cukup

dengan pendekatan “Imaniy” sebagaimana yang ditempuh oleh sahabat nabi Abu

Bakar Al Shiddiq, seperti tergambar dalam ucapannya : ”apabila Muhammad

yang memberitakannya, pastilah benar adanya”. Dan jika keilmiahan yang

dituntut, maka Al-Qur'anlah yang harus menjadi pusat rujukan / referensinya,

melalui pengamatan terhadap sistematika dan uraian Al-Qur'an tentang Isra’

Mi’raj.
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Dalam kaitan tuntutan keilmiahan dalam memandang perirstiwa Agung

Isra’ dan Mi’raj nabi Muhammad Saw. dapatlah kiranya dirumuskan kerangka

berfikirnya dengan sistematika sebagai berikut :

Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu apapun menyatakn bahwa

segala sesuatu pasti memiliki pendahuluan yang mengantar atau

menyebabkannya. Sebagai pakar Al-Qur'an, Imam al-Suyuthi berpendapat

bahwa pengantar satu uraian dalam Al-Qur'an adalah uraian yang terdapat dalam

surat sebelumnya. Sedangkan inti uraian satu surat difahami dari nama surat

tersebut. Dengan demikian, maka pengantar uraian peristiwa Isra’ Mi’raj adalah

surat yang dinamai Tuhan dengan sebutan Al-Nahl, yang berarti “lebah”

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULIAKAN ALLAH ......

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa surat Al - Isra’

didahului oleh An - Nahl, mengapa lebah yang mengantarkannya ? lebah dipilih

oleh Tuhan untuk menggambarkan keajaiban ciptaan Nya, agar menjadi pengantar

keajaiban pembuat Nya dalam peristiwa Isra’ Mi’raj. Lebah juga dipilih untuk

menjadi pengantar bagi bagian yang menjelaskan manusia seutuhnya. Karena

manusia seutuhnya adalah “Manusia Mukmin” yang menurut Nabi Muhammad

Saw adalah bagaikan lebah, tidak makan kecuali yang baik dan indah, seperti

kembang yang semerbak; tidak menghasilkan sesuatu kecuali yang baik dan

berguna, seperti madu yang dihasilkan lebah itu. Oleh karenanya hanya

pendekatan “Imaniy” yang lahir dari pribadi Mu’minlah yang mempercayai

peristiwa Isra’ Mi’raj.

Dari segi lain, dalam surat Al - Isra’  sendiri, berulang kali ditegaskan

tentang keterbatasan pengetahuan manusia serta sikap yang harus diambilnya

menyangkut keterbatasan tersebut.

Allah Swt. berfirman :
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)8: النحل .  (ون  ویخلق مـــا ال  تعلــــــم
)74: النحل .   (اّن اهللا یعـــلم وانتـــم ال تعلـــمون  

)85: االسر أ (ا .  وما اوتیـــــتم من العـــــلم إّال قلـــیال  

Artinya : “Dia (Allah) menciptakan apa-apa (mahluk) yang kamu tidak

mengetahuinya. Sesungguhnya Allah mengetahui, sedang kamu

tidak mengetahui. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali

sedikit”. (QS. An Nahl Ayat: 8,74, Dan Qs. Al-Isra' : 85).

Dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah sebabnya, manusia harus

mengambil sikap sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Allah dengan firman-Nya :

اّن الّسمع  والبصر  والفؤاد كّل . وال تقف مالیس لك بھ علم
وال تــمش فى ا الرض . أولئك كـــان عنھ مســـئوال

انـــّك لن تخرق. مرحــــا
–36: االســر اء.(ا ألرض ولن تبـــلغ الجبـــال طوال

37(

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan

dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan

janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena

sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan

tidak akan sampai setinggi gunung”. (QS. Al-Isra’ : 36 ,37)

Disamping itu, sebelum Al-Qur'an mengakhiri pengantarnya tentang

peristiwa Isra’ Mi’raj ini, digambarkannya bagaimana kelak orang-orang yang

tidak mempercayainya, dan bagaimana juga sikap yang harus diambil nabi
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terhadap orag-oran yang mengingkarinya. Allah berfirman dalam surat Al Nahl :

127 – 128.

والتك من . واصبر وما صبرك إّال باهللا وال تحز ن علیھم
ین اّتقـــــــــوا اّن الــلھ مــع الــّذ. ضیق ممّا یمكــــرون

)127–128: النحل . (والــّذین ھم محســــــنون

Artinya : “Bersabarlah wahai Muhammad; tiadalah kesabaranmu melainkan

dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih hati terhadap

(keingkaran) mereka. Janganlah pula kamu bersempit dada

terhadap apa-apa yang mereka tipu dayakan. Allah beserta orang-

orang yang bertaqwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan”.

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG BERBAHAGIA ...........

Yang lebih penting lagi untuk kita pertanyakan adalah : mengapa

peristiwa Isra’ Mi’raj meski terjadi dalam sejarah perjalanan Nabi ? jawabnya

adalah : Al-Qur'an menekankan betapa pentingnya pembangunan manusia

seutuhnya dan pembangunan masyarakat beserta konsolidasinya. Dan hal ini

mencapai klimaksnya tergambar pada pribadi hamba Allah yang di Isra’

Mi’rajkan ini, yaitu Nabi Muhammad Saw, serta nilai-nilai yang diterapkannya

dalam masyarakat beliau. Dalam surat Al Isra’ ditemukan banyak petunjuk untuk

membina diri dan membangun masyarakat. Sebagai “hikmah” peristiwa Isra’

Mi’raj itu sendiri antara lain :

Pertama, ditemukan petunjuk untuk melakukan sholat lima waktu, dan

juga sholat sunnah malam. Allah berfirman :

. أقم الصلواة لدلوك الّشمس الى غسق الّلیل وقر آن الفجر
ومن الّلیل فتھّجد بھ نافلة لك . اّن قر آن الفجر كان مشھودا
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79: ا ال ســر  اء . (ثك رّبك مقاما محـــموداعسى أن یبع
–78(

Artinya : "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap

malam dan dirikanlah pula sholat shubuh. Sesungguhnya sholat

shubuh itu disaksikan oleh Malaikat”,  dan pada sebagian malam

hari bersembahyang tahajjudlah kamu sebagai suatu ibadah

tambahan bagimu : mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu

pada derajat yang terpuji”. (QS. AL Isra’ : 78 dan 79).

Dan “Sholat” ini pulalah yang merupakan inti dari peristiwa Isra’ dan

Mi’raj ini. Sholat pada hakekatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk

mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia untuk

mengejawantahkan diri ketika berhubungan dengan kholiqnya Allah Swt. Sholat

juga dibutuhkan oleh masyarakat manusia, karena sholat dalam pengertiannya

yang luas, merupakan dasar-dasar pembangunan, terutama pembangunan diri dan

kepribadian. Sehingga merupakan tanda bagi kebejatan akhlak dan kerendahan

moral, apabila seseorang datang menghadapkan dirinya kepada Tuhan hanya pada

saat ia dideskoleh kebutuhannya.

Ke – dua, petunjuk-petunjuklain yang ditemukan dalam rangkaian ayat-

ayat yang menjelaskan peristiwa Isra’ dan Mi’raj, adalah membangun manusia

seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur.  Dalam kaitan ini Allah

berfirman dalam Al- Qur’an surat Al-Isra ayat : 16 :

واذا أردنا أّن نھــلك قر یة أمر نا متر فیــھا فحّق علـیھا 
القول فد مرنھا تدمیر ا

)16: ا ال سر اء (
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Artinya : “Jika kamu hendak membinasakan suatu negeri, maka kami

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu

(supaya mereka mentaati Allah untuk hidup adil dalam

kesederhanaan), tetapi mereka durhaka; maka sudah

sepantasnyalah berlaku bagi terhadapnya ketentuan Kami

kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”.

Petunjuk hidup untuk bersikap “adil” dalam kesederhanaan dan larangan

berfaham individualisme, matrialisme, konsumerisme, dan membangun budaya

“hedonisme” kembali mendapatkan penekanan dalam beberapa ayat berikutnya.

Allah berfirman :

وءآت ذا القــر بى آ حـــّقھ و المســـكین وابن الســـّبیل وال 
اّن المبّذ رین كانوآ  اخون الّشیطـین وكــان . تبّذر تبذیر ا 

)26–27: االسر اء . (الشـّیطان لر ّبھ كـفورا

Artinya : “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang terlantar dalam perjalanan; dan

janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros,

sesungguhnya orang yang hidup berlebihan (boros) adalah saudara-

saudara syaitan. Dan Syaitan itu adalah sangat ingkar kepada

Tuhannya”. (QS. Al-Isra 26-27)

Dan Allah melanjutkan firman-Nya :

وال تجعل یدك مغلولة إلى عنقك وال تبسطھا كّل 
البسط فتقعد

)29: اال سـر اء .  (ملــوما محســور ا
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Artinya : “Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu dalam lehermu,

dan janganlah kamu mengulurkannya seluas-luasnya, karena itu

kamu menjadi tercela dan menyesal". (QS. Al-Isra 29)

Oleh karenanya, kita semua dan setiap orang hidup mestinya tetap dalam

kesederhanaan dan keseimbangan.

Bahkan kesederhanaan yang dituntut bukan hanya dalam bidang ekonomi

saja, tetapi juga dalam bidang ibadah. Hal ini tersirat dari adanya pengurangan

jumlah sholat dari lima puluh menjadi lima kali saja dalam sehari semalam. Juga

ditemukan petunjuk, dalam surat Al-Isra’ juga yakni yang berkenaan dengan suara

ketika melaksanakan sholat. Allah azza wa zalla berfirman :.

وال تــجھر  بصــالتك  وال تـخــافت بھا وابتغ …… 
)110: االسر اء . (بین ذلـك ســبیال

Artinya : “Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu dan jangan

pula merendahkannya, tetapi carilah jalan tengah diantara

keduanya”. (QS. Al-Isra 110)

Mengambil jalan tengah dalam setiap sikap hidup dan kehidupan,

merupakan cermin kehendak Tuhan yang menekankanbetapa pentingnya

“Persatuan masyarakat seluruhnya”. Dengan demikian, masing-masing orang

dapat melaksanakan tugas hidup sebaik-baiknya, sesuai dengan bidang dan

kemampuan dan bidangnya, tanpa mempersoalkan agama, keyakinan, dan

keimanan orang lain.Hal ini sesuai dengan Firman Alloh Ta’alaa :

فر ّبكم أعلم بمن ھو أھدى . قل كّل یعمل على شاكلتھ
)84: اال سر اء . (السبی
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Artinya: “Hendaklah tiap-tiap orang berkarya menurut bidang dan

kemampuannya masing-masing. Tuhan lebih mengetahui siapa

yang lebih benar jalannya”. (Q.S. Al-Isra’: 84)

Akhirnya,dengan momentum peristiwa besar Isra’ dan Mi’raj Nabi SAW,

dengan segala hikmahnya, marilah kita bangun kehidupan kita kembali dengan

semangat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap kesederhanaan, dan

menjauhkan diri dari gaya hidup glamor sebagai benih budaya Hedonisme.

Semoga kita mampu menangkap gejala dan menyuarakan keyakinan tentang

adanya Ruh Intelektualitaas yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Esa di alam

semesta ini, serta mampu merumuskan kebutuhan umat manusia untuk memuja-

Nya, sekaligus mengabdi kepada – Nya .Amiin 3X Yaa Robbal ‘Alamiin...

واذا قر . بحانھ وتعالى یقول وبقول یھتدى المھتدون واهللا س
. ئ  القر آن فاسـتمعوالھ وأنصــتو ا لعّلكـــم ترحمــــون

یوم تـجــد كّل نفس . اعوذ بالــلھ من الّشـــیطا ن الّر جــــیم
ماعملت من خیر محضر ا وما عملت من سوء توّد لــو اّن 

ركم اهللا نفســھ واهللا ویحــّذ. بیــنھا وبـــینھ امدا بعــیدا
. بارك اهللا لى ولكم فى القر آن العظیم. رءوف بالعباد

ا ّنھ . ونفعنى واّیا كم بما فیھ من ا أل یات والّذكر الحكیم
.تعالى جّواد كــــــر  یم رءوف رحــــــیم
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KHUTBAH JUM’AT BULAN SYA’BAN

TEMA SUFISME DALAM BELANTARA KEHIDUPAN DI ERA

MODERNITAS III

الحمد هللا اّلذى  لم یز ل بصفات الكمال . الحمد هللا
. وباثار ربوبـــّیتھ وآ الئھ الى عبــــــاده  متعـــتّرفا.مّتصفا

الكــــتریم اّلذى ان وعدأنجز
فسبحان اّلذى أحاط علما بجمیع . وان عصى تجاوز وعفا

واحصى على العباد .  كائنات ماظھر منھا ومااختفىال
سبـحانھ على ماعّمامن أآلئھ أحمـده . اعمالھم حرفا حرفا

واشھد ان . واشكره وھو حسبنافى كّل حال وكفى . ووفى 
الالھ اّال اهللا وحده الشریك لھ شھادة من نزه عن رّبھ 

وأشھد اّن سیدنا محّمدا عبده ورسولھ ازكى. الشرك ونفى 
اللھّم صّل وسّلم على سّیدنا محّمد وعلى الھ . االنام شرفا 

فیا أّیھا ) اما بعد.  (وأصحابھ ومن تبعھم باحسان واقتفى  
اتقوا اهللا تعالي واعلموا أّن اوقات الخیرات یجب أن , الناس

.تغتنم وأّن مواسم العبادة الیضّیعھا ذوجھل وجفا صرفا 

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA . . .

Melalui mimbar jum’ah kali ini, saya berpesan, menyampaikan wasiat

kepada diri saya sendiri dan seluruh jama’ah jum’ah di rumah Alloh yang suci ini;

Marilah kita semua senantiasa mempertebal keimanan dan ketaqwaan kita kepada

Alloh dengan “mengistiqomahkan ibadah”, menjalankan segala perintah Alloh

serta menghindarkan diri dari menerjang murka Alloh  sebab melakukan

kemaksiatan kepada – Nya. Hanya dengan upaya inilah kita akan menemukan

hikmah kehidupan yang dapat membawa kebahagiaan kita saat ini di dunia, dan

kelah di akhirat. Amiin...
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HADIRIN JAMA’AH JUM’AH RAHIMAKUMULLOH...

Dalam suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi dewasa ini,

masalah hakikat manusia  dan kehidupan semakin santer dibahas. Masalah ini

memang cukuppenting, karena ia merupakan titik tolak dalam memberikan

batasan menyangkut fungsi manusia dalam kehidupan ini. Dari hasil pembatasan

itu, kemudian di susun prinsip-prinsip dasar meyangkut segala aspek kehidupan

manusia yang multi dimensional, baik menyangkut tatanan politik, sistem

ekonomi, sosial, budaya dan bahkan etika. Dalam arti lain bahwa bentuk dan

sistem aspek-aspek kehidupan tersebut harus ditentukan oleh pengertian tentang

“hakikat manusia itu sendiri”. Jika tidak demikian maka dapat dipastikan

sistem-sistem itu akan segera runtuh dan gagal.

Manusia sebagai hamba Alloh adalah satu-satunya makhluk yang paling

istimewa di antara semua makhluk – Nya yang lain. Disamping dikaruniai akal

dan fikiran, manusia ternyata adalah makhluk yang penuh “Misteri” dan rahasia-

rahasia yang menarik untuk dikaji. Misteri itu justeru sengaja dibuat Alloh agar

manusia memiliki rasa antusias yang tinggi untuk menguak dan mendalami

keberadaan dirinya sebagai ciptaan Allah Swt; untuk kemudia mengenali siapa

penciptanya.

Syaikh Ahmad Bin Ruslan Al -Syafi’i  mengemukakan :

اّول واجب على الناس معرفة باهللا باستقان

“Sesuatu yang paling awal diwajibkan atas manusia adalah “Ma’rifatulloh”

mengenali Tuhannya dengan penuh keyakinan”.

Itulah sebabnya, ibadah seseorang baik ibadah wajib ataupun sunnah,

tidak akan mungkin sah tanpa “ma’rifatulloh”. Dibalik itu, tujuan hidup yang

utama bagi seseorang  yang berakal adalah bertemu dengan Alloh (Liqaaulloh) di

hari pembalasan nanti.
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Alloh SWT. berfirman dalam surat Yunus ayat 57 :

أیھاالناس قدجآءتكم موعظة من رّبكم وشفآء لما یا
.فىالصدور وھدى ورحمـــــــة للــمؤمنـــــــین

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat

(mauidhoh) dari Tuhanmu dan penyembuh atau obat bagi

penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta

rahmad bagi orang-orang yang beriman".

Ayat ini dalam Tafsir Ruhul Ma’ani di interpretasikan sebagai jenjang-

jenjang kesempurnaan pada jiwa manusia. Barang siapa yang berpegang teguh

dengan Al Qur’an – sebagai mauidhoh – secara utuh dan tidak parsial, maka ia

akan memperoleh seluruh tingkatan kesempurnaan tersebut. Lebih jauh lagi,

Imam Junaidi menafsirkan ayat tersebut sebagai landasan filosofis atas

munculnya klasifikasi ‘syari’at, thariqaat dan ma’rifat’. Dari kalimat

“Mau’idhah” yang mengandung nasihat-nasihat untuk meninggalkan segala yang

dilarang dan menjalankan perintah-perintah Allah, maka lahirlah syari’at yang

kemudian berisi pula anjuran-anjuran untuk membersihkan akhlak al madzmumah

(perilaku/etika tidak baik) yang dapat dilihat orang.

Sedangkan lafadz “Syifaa’un lima fi al shudur” memuat segala bentuk

usaha penyembuhan penyakit-penyakit rohani sehingga seorang manusia dapat

mencapai strata kesempurnaan dalam pembersihan hatinya dari aqidah-aqidah

yang sesat dan tabi’at-tabi’at  yang hina dan tercela. Dan ini merupakan kerangka

filosofis munculnya klasifikasi thariqat. Sementara kalimat “wahudan”

mengisyaratkan kesempurnaan yang lebih tinggi lagi, yakni strata haqiqat yang

hanya mungkin dicapai  oleh manusia lewat hidayah yang diberikan oleh Allah.

Adapun kalimat “Wa rahmatan lil ‘alamin” memberi dalil akan tercapainya

kesempurnaan yang paling tinggi yaitu ma’rifat, bahwa seseorang telah meraih
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“Tajalla anwar al-uluhiyyah” atau terpancarnya cahaya ketuhanan yang

abadi. Dengan cahaya ketuhanan inilah seseorang dapat memiliki pengaruh positif

terhadap mu’min yang lainnya.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH ........

Berkenaan dengan hal tersebut, Abu Bakar Al Maliki berpendapat yang

intinya, bahwa jalan menuju kebahagiaan akhirat adalah terpenuhinya tiga hal

tersebut di atas yakni syari’at, thariqat, dan hakikat. Ketiga hal ini tidak boleh

terlewatkan salah satunya, akan tetapi haruslah lengkap dan berurutan satu sama

lain. Sebab Abu Bakar menggambarkan ketiga hal tersebut dengan ungkapan

syairnya :

كالبحر ثم الحقیقة دّر ♣وشر یعة كسفینة وطر یقة     
غلى

“Syari’at itu ibarat sebuah perahu, sedangkan thoriqat adalah lautan,

sementara haqiqat adalah mutiara yang terendam di dasar lautan nan mahal

harganya”.

Adapun “Tasawuf” atau “Sufisme”, Imam Abu Bakar Al-anshori;

mendefinisikan dengan ungkapannya yang sederhana yakni: “Suatu sikap

memurnikan hati di hadapan Allah azza Wa jalla dengan memandang remeh atau

rendah terhadap selain Allah”. Sehingga dengan definisi di atas dapatlah diambil

pengertian, tasawuf adalah refleksi perasaan ketuhanan yang sangat tinggi, agung,

dan suci terhadap segala pelaksanaan ketiga hal di atas.

HADIRIN HAMBA ALLAH YANG BUDIMAN......

Abad XXI sering dilukiskan sebagai suatu masa yang berperadaban

tinggi, orang tak lagi membicarakan atau merisaukan hal-hal yang masih bersifat

permulaan atau masih mentah. Kecenderungan-kecenderungan yang ada adalah
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dominasi sikap ingin serba praktis mengenakkan dan lebih mudah. Hal ini jelas

tersiasati dari hasil-hasil teknologi mutakhir yang menyebabkan manusia menjadi

manusia yang “Serba manja”.

Bersamaan dengan itu, persaingan di dalam masalah-masalah sosial,

budaya, politik terlebih lagi ekonomi juga muncul sebagaiefek samping dari

modernitas zaman. Gesekan-demi gesekan yang timbul dari berbagai kepentingan

individu tanpa diimbangi dengan nilai-nilai spiritual, akan meninggalkan

keresahan-keresahan tersendiri. Pola-pola perilaku dan sikap hidup serta

pandangan yang individualistik akan menempatkan manusia pada titik-titik jenuh

kehidupan komunitas kolektif, sehingga pada gilirannya manusia justru menjadi

acuh tak acuh terhadap lingkungannya sendiri.

Titik-titik jenuh itulah yang kemudian membuat orang cenderung lari

untuk mencari “dunia lain” yang lebih menjanjikan kedamaian dan ketenteraman,

maka “agama” – pun agaknya menjadi alternatif paling tepat untuk mengobati

keresahan tersebut, namun bukanlah berarti bahwa agama adalah konpensasi dari

kejenuhan-kejenuhan modernitas zaman. Oleh karena itu, komponen-komponen

ajaran sufisme seperti Dzikir, zuhud, kholwah dan uzlah ternyata dalam banyak

kasus di belantara zaman modern ini, tetap saja tidak kehilangan relefansinya.

Tentang dzikir misalnya, yang merupakan pintu gerbang Allah dan pembuka sekat

kegaiban, penarik kebaikan-kebaikan dan pelipur keterasingan. Disanping itu

dzikir tidak tergantung pada waktu dan tempat. Allah SWT. berfirman :

اّلذین یذّكرون اهللا قیاما وقعودا وعلى جنوبھم ویتفّكرون
. فىخلق السموات واالرض رّبنا ماخلقت ھذا باطال

سبحانك
)191: الى عمران ( .  فقنا عذاب النار 

Artinya : “(Yaitu) orang-orang yang berdzikir mengingat Allah sambil berdiri

atau duduk berbaring serta mereka bertafakkur memikirkan kejadian
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langit dan bumi, (seraya berkata) Yaa Tuhan Kami, tiadalah Engkau

menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka

peliharalah kami dari siksa api neraka.” (Qs. Ali Imran : 191)

Tentang faedah dzikir Allah Ta’alaa berfirman :

اّلذین امنوا وتطمئّن قولوبكــم بذّكر ال اال بذكر اهللا                
)28: الرعد (.تطــــمئّن القــلوب 

Artinya : “Orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tentram dengan

mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah-lah hati

menjadi tentram” (QS. Ar-Ra’d : 28)

Zuhud oleh para ulama didefinisikan sebagai sikap meninggalkan

ketergantungan hati kepada harta benda (materi), meskipun tidak anti pati

terhadapnya. Seorang Zahid bisa saja mempunyai harta kekayaan yang berlimpah,

tetapi kekayaan itu tidak kumanthil di dalam hati. Demikian juga “Uzlah” yang

didefinisikan dengan “Al-Tafarrud ‘an al-Khalqi” (memisahkan diri dari mahluk

lain), ketika zaman dilanda oleh pergeseran-pergeseran nilai-nilai agama Islam

dan aturan-aturan normatifnya, juga ketika seseorang merasa khawatir terhadap

fitnah yang akan menyebabkan kehidupan keagamaannya berkurang

intensitasnya. Akan tetapi jika kekhawatiran tersebut tidak terlalu berlebihan,

maka  baik zuhud maupun uzlah dapatlah dilaksanakan sekedar dengan hati dan

perasaan dengan tetap hidup bermasyarakat sebagaimana lazimnya, untuk ber-

amar ma’ruf nahi mungkar.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA . . .

“Sufisme” memandang dunia ini sebagai sebuah jembatan yang harus

dilalui untuk menuju akherat “Al-Dunya mazra’atu al-Akherat” dengan tetap

memertinggi atos kerja untuk berikhtiyar mencari penghasilan bagi kehidupan

sehari-harinya, sambil berserah diri, tawakkal kepada Allah Swt, sembari rajin

melaksanakan sholat sunnah dan memperbanyak dzikir. Dalam hal ini, kaum sufi
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lebih memandang dunia laksana api, dimana mereka dapat memanfaatkan sebatas

kebutuhan, sembari tetap waspada akan percikan yang suatu saat akan membakar

hangus semuanya. Dalam hal ini mereka berkata : “Apabila harta benda

dikumpulkan, maka haruslah untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi,

dan bukan untuk kepentingan pribadi secara berlebihan”.

Lebih jauh Syech Abdul Qadir Jaelani berkata :

“Semua harta benda (dunia) adalah batu ujian yang banyak membuat manusia

gagal dan celaka, sehingga membuat mereka lupa terhadap Allah kecuali jika

pengumpulannya dengan niat baik untuk akherat. Maka bila pentasyarufaannya

telah memiliki  tujuan yang baik, harta dunia itupun akan menjadi harta

akherat”.

Dengan demikian, “sufisme” serta segala komponen ajarannya merupakan

pengendali moral manusia. Dengan ini pula, mudah-mudahan seluruh konsep

yang ditawarkan sufisme seperti zuhud misalnya, memperbanyak dzikir, tawakkal,

bersabar, jujur, adil, istiqomah, dan pandai mensyukuri Nikmat Allah Ta’ala,

dapat mengurangi kecenderungan kita dari sikap pola hidup konsumtif, matrealis,

dan individualis yang semakin menggejala ditengah dunia modern ini. Marilah

kita senantiasa bermohon kepada Allah, ketika zaman telah benar-benar

menghadirkan keresahan dan kebingungan, mudah-mudahan Allah Swt. tetap

membimbing kita, melimpahkan Taufiq dan istiqomah dalam memegangi syari’at,

sehingga terwujud kedamaian dan ketentraman hidup menuju Sa’adatud Daraini

Amin 3X Yaa Rabbal Alamin.........

واذا , واهللا سبحانھ وتعالى یقول  وبقول یھتدى المھتدون
اعوذ با , قرئ القرآن فاستمعوا لھ وأنصتوا لعّلكم ترحمون

ــیطان الرجیــم فأّما من طغى واثر الحیاة الدنیا هللا من الش
وأّما من خاف مقام رّبھ ونھــى , فإّن الجحیم ھى المأوى
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بارك اهللا لى , النــفس عن الھوى  فاّن الـجـــّنة  ھى المأوى
ولكــــم 

ونفعنى واّیكم بما فیھ من ا آلیات والّذكر  , فى القرآن العظیم
اّیاى عّما نھى اهللا عنھ من قبح اوصیكم عباد اهللا و. الحكیم

واستغفروا اهللا العظیم لى . المعصیة فا ّتقوا اهللا وال تعصوه
فیا فوز المســـتغفر ین ویا . ولكم ولســــائر  المســــلمین 

.نـجـــاة التـّائبــــــــــین
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KHUTBAH JUM’AT BULAN SUCI RAMADHAN

TEMA MOMENTUM PUASA, MENYAPIH NAFSU MENUJU

KEMERDEKAAN DIRI DAN AKAL BUDI.

الحمد هللا اّلذى اختّص شھر رمضان بفضیلة . الحمد هللا
وفتح فیھ ابواب الجنان بما . الّصیام من بین سائر  الّشھور

غلق وأ. وھّیأھا لكّل موّحد شكور. فیھ من الّسرور والحبور
أحمــده . فیھ ابواب الّنیران وأعّدھا لكّل مشر ك  كفور
وأشكــره . سـبحانھ وھو أحـّق محمـــود وأعظـــم مذّكـــور 

أشھد ان الالھ اال اهللا . على نعــم تتجــــّدد بالّر واح والبكور
واشھد اّن محّمدا عبده ورسولھ أفضل . وحده ال شر یك لھ 

الّلھّم صّل وسّلم . الّسرورداع الى الخبرات ومحّدر من 
على عبدك ورسولك سّیدنا محــّمد وعلى الھ واصحابھ 

: فیــا أّیھاالّنا س ) امّا بعـــد. (اّلذین ھــم لإلھـتداء نجـوم 
اّتقـوا اهللا حـّق تقاتھ وال تــمو تّن إ ّال  وانتـــــم 

.مسلـــــمون

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH RAHIKUMULLAH .........

Orang Muslim yang beriman adalah orang yang telah berikrar dan

bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Taa’la dan bahwa Nabi Muhammad Saw

adalah utusan Allah, lantaran ikrar dan kesaksian inilah, kita semua kaum

muslimin melakukan sholat; berpuasa; memberikan zakat dan menunaikan ibadah

haji apabila mampu, semata-mata karena Allah, Tuhan yang telah memerintahkan

itu semua melalui utusan-Nya.

Kesadaran akan makna ikrar dan kesaksian itulah yang kemudian

mengharuskan seseorang untuk hanya mengakui superioritas dan kekuasaan Allah

atas alam semesta, termasuk dirinya. Oleh karenanya, hanya kepada Allah-lah dia

menghamba, mengabdi, takut, mengharap dan memohon,  menyerahkan diri dan
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pasrah. Hanya saja, dalam perjalanan kehidupan, kita seringkali tak menyadari

dan tahu-tahu melupakan begitu saja makna ikrar dan kesaksian itu. bisa jadi

kitapun tak lagi hanya mengabdi dan menyembah kepada Allah Dzat Yang Esa,

tetapi uang, harta, kemewahan, pangkat dan diri sendiripun tak terasa lambat laun

kita pertuhankan. Naudzu billah himin dzalik...

“Marilalah kita pacu ketaqwaan kita kepada Allah Swt., melalui

momentum ibadah puasa kita di bulan suci Ramadhan ini, untuk upaya

memerdekakan diri kembali, dari segala keterlanjuran kita, membiarkan diri

diperbudak oleh entah apa saja selain Allah Azza wa Jalla.

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH  ...

Sahabat Salman RA menceritakan, bahwa rasulullah SAW pernah

berpidato di hadapan para sahabatnya pada hari terakhir bulan Sya’ban,

dalamrangka menyongsong datangnya bulan suci Ramadhan. Beliau antara lain

bersabda :

Wahai orang-orang, telah datang kepada kalian bulan yang agung, bulan

penuh berkah, dimana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari

seribu bulan. Bulan dimana Allah mewajibkan puasa dan menganjurkan

njungkung, melakukan ibadah sunnah di malam harinya. Barang siapa melakukan

pendekatan diri kepada Allah di bulan ini dengan mengerjakan suatu perbuatan

baik atau menunaikan suatu kewajiban, maka sama halnya dengan menunaikan

tujuh puluh kewajiban disaat-saat lain. Bulan ini adalah bulan bersabar ,

sedangkan bersabar adalah surga. Bulan ini adalah bulan kebersamaan. Bulan

dimana rizqi orang mukmin bertambah; barang siapa yang memberi buka kepada

orang-orang yang berpuasa, berarti melebur dosa-dosanya, dan membebaskannya

dari api neraka, dan orang yang memberi buka itu sendiri mendapatkan pahala

yang sama, tanpa berkurang sedikitpun”.

Para sahabat berkata, “tidak semua kita mampu menyediakan buka bagi

orang yang berpuasa”, Wahai Rasulillah .........
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Nabipun bersabda, “Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi

buka, meskipun hanya dengan sebuah kurma, seteguk air, atau hanya secicipan

susu. Bulan ini adalah bulan yang awalnya adalah rahmad, tengahnya berupa

ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka; barang siapa meringankan

beban buruhnya dibulan ini, Allah akan mengampuninya dan membebaskannya

dari siksa api neraka. Maka perbanyaklah dibulan ini, melakukan empat hal : dua

diantaranya akan membuat Tuhan kalian ridlo dan dua yang lainnya merupakan

kebutuhan kalian yang tidak dapat kalian abaikan.

Dua hal yang akan membuat Tuhan kalian ridlo adalah bersahadat, dan

beristighfar, memohon ampun kepada Nya. Sedangkan dua hal yang lainnya

adalah yang tidak dapat kalian abaikan adalah ; memohon surga kepada Allah dan

memohon perlindunganNya dari api neraka.

اســئلك رضــاك . أســتغفر اهللا. أشــھد أّن  ال الھ إ ّال اهللا 
والـجــّنة

واعوذبك من سخـــتك والنــّار

Demikian kira-kira do’a yang patut kita pohonkan kepada-Nya.

Barang siapa yang membuat kenyang orang yang berpuasa di bulan ini, Allah

akan memberinya minum dari telaga-Ku, (kata Rasulillah) minuman yang tidak

akan kehausan selamanya”.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA .........

Allah Swt. berfirman :

یآاّیھااّلذین  امنوا كتب علیكم الّصــیام كـما كتب على اّلذین 
)183: البقر اة . (تتـّقــــون من قبلـكــم لعـلـّكــم
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa

sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar

kamu bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah : 183)

Dalam kaitan ibadah puasa Nabi Muhammad Saw bersabda :

من صــام رمضــان إیـمــانا واحتســابا عفـر لھ تقّدم من 
ذینھ

Artinya : ”Barang siapa berpuasa dibulan Ramadlon dengan penuh keimanan

dan mengharap ganjaran Allah, maka diampunilah dosa-dosanya

yang telah lewat”.

كــم من صــائم : فقد قال الّنبّى صلى اهللا علـــیھ وسلــّم
وقال الّنبى . لیــس لھ من صیامھ إ ّال  الجوع والعطش

من لم یدع قــول الّزو ر والعــمل بھ : صلّى اهللا علیھ وسّلم 
فلــیس هللا حــاجة  أن یدع  طــعامھ وشــر ابھ  

Artinya : ”Banyak sekali orang yang melakukan puasa, tetapi tidaklah ada bagi

puasanya kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan dahaga”.

Rasulillah kemudian juga bersabda : “Barang siapa tidak

meninggalkan ucapan kebohongan dan mengamalkannya, maka

tidaklah ada hajat/ kebutuhan Allah atas puasa seseorang”.

Apabila beberapa dalil ini kita rangkai, maka akan dapat ditarik

kesimpulan bahwa : puasa kita bukanlah sekedar tidak makan dan tidak minum,

tetapi ada target yang mesti harus kita raih yakni tingkat ketaqwaan yang utuh.

Yang dapat membebaskan hawa nafsu yang binal.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIKUMULLAH .........
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 Lalu kemudian pertanyaan yang kemudian muncul adalah;  bagaimana

seharusnya kita menyikapi puasa ini agar dapat mencapai target dimaksud ?

Di dalam kehidupan kita, manusia banyak memiliki kebutuhan. Secara

garis besar, kebutuhan tersebut dapat dikelompokkan pada lima kebutuhan pokok

yaitu : (1) Kebutuhan Fa’ali yakni makan, minum dan hubungan seksual. (2)

Kebutuhan akan ketentraman dan keamanan. (3) Kebutuhan akan keterikatan pada

kelompok. (4) Kebutuhan akan rasa penghormatan; dan (5) Kebutuhan akan

pencapaian cita-cita. Dalam ukuran yang lazim, kebutuhan kedua dan seterusnya

terasa tidak begitu mendesak sebelum kebutuhan pertama terpenuhi. Bahkan

banyak sekali orang yang rela mengorbankan kebutuhan-kebutuhan tersebut demi

memenuhi kebutuhan dasarnya yang pertama. Sebaliknya seseorang yang mampu

mengendalikan dirinya dalam kebutuhan yang pertama, maka akan dengan mudah

mengendalikan kebutuhan-kebutuhannya yang berada dalam posisi berikutnya.

Dalam berpuasa seseorang berkewajiban mengendalikan dirinya dari

kebutuhan Fa’ali tersebut, dalam arti tidak makan, tidak minum, dan

meninggalkan hubungan seksual dalam batas waktu tertentu. Dengan ini, dalam

berpuasa seseorang dituntut untuk berlatih “sabar” sekaligus berusaha

mengembangkan potensinya, agar mampu membentuk dirinya sesuai dengan peta

Tuhan, dengan jalan mencontoh Tuhan dalam sifat-sifat-Nya. Dan karena itu,

Rasulullah Saw. bersabda : “Berakhlaqlah (bersifatlah) kamu sekalian dengan

sifat-sifat Tuhan”.

Kalau ditinjau dari segi hukum berpuasa, sekaligus esensi makna  yang

terkandung di dalamnya, maka sifat-sifat Tuhan yang harus kita teladani dalam

berpuasa antara lain :

1. Sifat Al-Rozzaq, Allah Dzat pemberi rizki, tetapi Ia tak butuh makan dan

minum
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2. Allah Maha Esa, Ia tidak membutuhkan teman hidup, termasuk istri. Sifat

kedua ini terpilih untuk kita teladani, karena kaduanya merupakan kebutuhan

Fa’ali manusia yang terpenting. Dan keberhasilan dalam pengendaliannya

mengantarkan kita kepada kesuksesan mengendalikan kebutuhan-kebutuhan

lainnya. Kesuksesan tersebut, tentunya harus didukung pula dengan upaya

meneladani sifat-sifat yang lainnya seperti :

3. Sifat Pengampun dan Maha Penyayang

4. Sifat “Rahman - Rahiem” Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

5. Al-Kholiq,  sifat  Maha  berkreasi,  dan  bahwa  “Dia  setiap  saat  dalam

pekerjaan”. Sebagaimana Firman-Nya dalam surat Al-Rahman : 29 :

.یسئلھ من فى الّسـموات وا أل رض كّل یوم ھو فى شأن 
)29: الّر  حمن (

Artinya  : “Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepada-Nya.

Setiap waktu dia dalam kesibukan”.

6. Allah bersifat “Al-Hayyu” Maha Hidup”. Kita dituntut untuk meneladaninya

dengan tetap “menghidupkan nama baik” secara berkesinambungan, hingga

setelah seseorang meninggalkan dunia yang fana ini sekalipun. Dan seterusnya

dan sebagainya.

Dengan demikian, dengan mencontoh sifat-sifat Tuhan dan

mengimplementasikannya, berarti kita berikhtiyar menbangun dan memakmurkan

bumi ini, sebagai tanggung jawab kekhalifahan, sehingga pada akhirnya bumi ini

menjadi “Bayang-Bayang Surga” yang penuh dengan keamanan dan kedamaian,
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serta pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, seperti sandang, pangan, dan

papan.

HADIRIN JAMA’AH JUM’AH YANG DIMULIAKAN ALLAH  .....

Seseorang yang berusaha meneladani Tuhan melalui sifat-sifat-Nya,

digambarkan oleh Filosof Muslim Ibnu Sina sebagai berikut :

“Seseorang yang bebas dan merdeka dari ikatan raganya, semuanya dianggap

sama. Karena memang semuanya sama. Semua mahluk Tuhan wajar

mendapatkan rahmat, baik mereka yang taat maupun yang bergelimang dosa. Dia

tidak akan mengintip-intip atau meneliti kelemahan dan kesalahan orang lain.

Dia tidak akan marah atau tersinggung ketika kemaksiatan berkobar dan

merajalela, karena jiwanya diliputi oleh rahmad dan kasih sayang, dan karena Ia

memandang “Sirrullah” (Rahasia Tuhan) terbentang di dalam kodratnya.

Apabila ia mengajak kepada kebaikan, maka ia mengajaknya dengan lemah

lembut penuh kebijaksanaan, tidak dengan kekerasan, dan juga tidak dengan

kecaman atau kritik. Ia akan selalu menjadi dermawan, betapa tidak, sedangkan

cintanya kepada benda tidak berbekas lagi. Ia akan selalu pemaaf. Betapa tidak,

karena dadanya terlalu lapang, sehingga mampu menampung segala kesalahan

orang. Ia tidak akan mendendam. Betapa tidak, karena seluruh ingatannya hanya

tertuju kepada yang satu, Allah Swt.”

Imam Al-Hasan Al-Bashri juga menggambarkan keadaan orang yang

berhasil meneladani Tuhan, sehingga tingkat “Taqwa” yang “Haqqa tuqaatih”

dengan ungkapan beliau : “Anda akan menjumpai orang tersebut; teguh dalam

keyakinan, teguh tapi bijaksana, tekun dalam menuntut ilmu, semakin berilmu

semakin merendah, semakin berkuasa semakin bijaksana, tampak wibawanya di

depan umum, jelas syukurnya dikala beruntung, menonjol “Qona’ah” atau

kepuasannya dalam pembagian rezeki, senantiasa berhias walaupun miskin, selalu

cermat, tidak boros sekalipun kaya, murah hati dan ringan tangan, tidak menghina,

tidak mengejek, tidak menghabiskan waktu dalam permainan, dan tidak berjalan

membawa fitnah, disiplin dalam tugasnya, tinggi dedikasinya, serta terpelihara
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identitasnya, tidak menuntut yang bukan haknya, dan tidak menahan hak orang

lain. Kalau ditegur ia menyesal, kalau bersalah ia istighfar, bila dimaki ia

tersenyum sambil berkata : “Jika makian anda benar, maka aku bermohon semoga

Tuhan mengampuniku”. Dan jika makian anda keliru, maka aku bermohon

semoga Tuhan mengampunimu”. Itulah target puasa kita, maraih “ Hakekat

ketaqwaan yang sejati”

Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan, mampu mengantarkan kita

kepada makna “Taqwa Yang Sejati”, ketaqwaan yang mempunyai ciri yang

sangat luas, seluas samudra pemahaman, sebagaimana halnya dengan Al-

Shirootol Mustaqiem (jalan yang luas lagi lurus) sehingga karena keluasan dan

kelurusannya ia dapat menampung banyak jalan yang berbeda-beda  selama jalan

tersebut penuh dengan kedamaian. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat

16 :

یھدى بھ اهللا من اّتبع رضوانھ سبل الّسلم ویخرجھم من 
الّظلمت

: المائدة (ویھــدیھم الى صر اط ّمســتقیم . الى الّنور باذنھ
16(

Artinya : "Tuhan memimpin (dengan kitab suci Al- Qur’an), memberikan

petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridloan-Nya

menuju jalan-jalan kedamaian, mengeluarkan mereka dari gelap

gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya,

dan menunjukin mereka kejalan yang lurus”.

Ini berarti bahwa perbedaan-perbedaan jalan selalu dapat ditampung oleh

“Al-Shirath Al-Mustaqiem”, selama jalan-jalan tersebut bercirikan kedamaian,

ketenteraman, keamanan, keselamatan dan akhirnya menuju kebahagiaan yang

haqiqi.
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“Mudah-mudahan kita mampu menempuhnya...” Amiin 3X Yaa ...

Robbal ‘Alamiin...

واذا قر ئ  القر . واهللا سبحانھ یقول وبقول یھتدى المھتدون
اعوذباهللا من . آن  فاستمعو ا لھ وأنصتوا لعّلكم ترحمون

لناه في إنّا انز. بسم اهللا الّرحمن الّرحیم. الّشیطان الّرجیم
لیلة  القدر خیر  من .  وما ادراك مالیلة  القدر.  لیلة القدر
بإذن رّبھم . تنــّزل المــال ئكــة والّر وح فیــھا  . ألف شھر

بارك اهللا لى . ســالم ھى حتى مطلع الفجر. من كّل أمر
ونفعنى واّیاكم بما فیھ من الآلیات . ولكم فى القر آ ن العظیم

.ھ تعالى جّواد كر  یم  رءوف ّرحیمإّن. والّذكر الحكیم
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KHUTBAH JUM’AT BULAN SYAWAL

TEMA PEMAHAMAN MAKNA IBADAH DAN PENDIDIKAN

. الحمد هللا الذى افتتح أشھر الحّج بشھر شّوال, الحمد هللا
فسبحان اّلذى . وجعلھ متجر ا لنیل الفضائل وا إل فضال

احمده سبحانھ وتعالى حمدا كثیرا . انفرد بصفات الكمال
ى حال من ا مباركا كما یحّب ویرضى غیر مستغنى عنھ ف

واشھد اّن ال . واشكره  وأیاده على شاكره دوال. أل حوال
وأشھد اّن . الھ ا ّال اهللا وحده ال شر یك لھ الكبیر المتعال

الّلھــّم صّلى . محّمدا عـبده ورســولھ الّصــادق الــمقال
وســّلم 

على عبدك ورسولك سّیدنا محّمد وعلى الھ وصحبھ خیر 
إّتقو اهللا تعالى واحذرو . فیا اّیھاالّناس)اّما بعد. (ُصحب وال

.المعاصى فإّنھا موجیبات للخسر ان 

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLOH

Marilah kita mantapkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Alloh

SWT. Azza Wa Jalla Dzikruhu.

Taqwa dalam banyak definisi berarti melaksanakan segala perintah Alloh

dan menjauhi larangan-Nya dengan niatan Lillahi Ta’alaa hanya karena Alloh

semata.Taqwa juga dapat berarti berlindung pada ta’at Alloh dari hukuman-Nya.

Taqwa adalah menjaga diri dari apa saja yang mengandung hukuman Alloh.

Taqwa ialah menghindari segala sesuatu yang dapat menjauhkan diri kita dari

Alloh sang pencipta. Taqwa adalah menjaga tata krama Syari’at. Taqwa pada stata

ketaatan berarti IKHLAS dan pada maksiat berarti sama sekali tidak

melakukannya.
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HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULIAKAN ALLOH...

Hamdan Wa Syukron Wa Ni’matan, patutlah kita syukuri bahwa kita

semua telah melewati bulan suci Ramadhan, bulan yang penuh berkah, maghfiroh

dan rahmad, dalam arti kita telah lulus dari ujian yang kemarin dengan ikhlas

menjalankan perintah Allah berpuasa dan njungkung ngibadah semata-mata

karena Allah di bulan Ramadhan, patut pulalah kita bergembira, karena di

samping telah berhasil menabung pahala, dosa-dosa kitapun yang telah lewat di

ampuni oleh Allah SWT. sebagaimana hal ini dijamin oleh Rasulullah SAW.

sendiri di dalam sabdanya :

من صـــام رمضــان ایمــانا واحتســابا غفـر لھ ماتقّدم من 
ذنــبھ

Artinya : “Barang siapa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan semata-

mata karena Allah dan mengharap ganjaran dari pada-Nya, maka

diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat.”

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA .......

Lalu pertanyaan yang kemudian muncul adalah :

Bagaimana kita menyikapi hari demi hari kita, setelah kita kembali pada

fitrah kesucian ......? Dalam hal ini ada beberapa pesan dan himbauan dari para

aliem ulama generasi yang teridentifisir sebagai salaafunassholih :

PERTAMA :

وال تبطل ماأسلفتــم فى شھررمــضان من صــالح ا أل  
عــمال
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Artinya : “Janganlah kalian porak porandakan segala pahala kebaikan yang

telah terkumpulkan di bulan Ramadhan dari beberapa amalan

sholih.”

فكــذالك . واعلــموا أّن الحســنات یذھبن الّسّیئــآت
الّسّیــئآت یبطلن 

صـــــــالح ا ألعـــــــمال

Artinya : “Ketahuilah bahwa segala kebaikan (pahala) dapat menghnguskan

segala keburukan (Dosa), namun juga sebaliknya, segala

kejelakanpun dapat menghancurkan amal-amal kebajikan”.

Oleh karenanya :

أ ال واّن عالمة قبول الحسنة عمل الحسنة بعد ھاعلى 
ة رّدھا ان تتبع بقبیــح ا أل فعــالالّتوال واّن عالم

Artinya : “Ingatlah bahwa tanda diterimanya amal kebaikan adalah melakukan

amalan sholeh  setelahnya secara berkesinambungan. Adapun tanda

ditolaknya amal ibadah adalah mengiringi amalan kebajikan itu

dengan prilaku keji dan mungkar”.

HADIRIN SIDANG JUM’AH ROHIMAKUMULLOH...

KE DUA : Marilah kita kembali mempertajam pemahaman kita terhadap

apa sebenarnya tugas kita hidup di dunia sebagai KHALIFATULLAH, paling

tidak dapat kita rumuskan bahwa; ada dua tugas utama manusia, yakni

“IBADATULLAH” (pengabdian dalam bentuk ibadah kepada Alloh SWT) dan

“IMARATIL ARD” (membangun dan meramaikan bumi).
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Dari dua tugas tersebut kita dituntut untuk mampu menyeimbangkan

implementasinya atau perwujudan pelaksanaan dua tugas tersebut.

Sebagaimana firman Alloh Ta’alaa :

الّدنیامننصیبكتنسوالألخرةاارالّداهللاأتكفیماوابتغ
اّن. رضألافىالفسادتبغوالالیكاهللاأحسنكماواحسن

المفســــدینالیحّباهللا

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Alloh Ta’alaa

kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu

melupakan bagianmu (kenikmatan) duniawi, dan berbuat baiklah

kepada orang lain, sebagimana Alloh telah berbuat baik

kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi.

Sesungguhnya Alloh tidak menyukai orang-orang yang berbuat

kerusakan”.,

 Dengan demikian; kesejahteraan, ketenteraman, serta kebahagian hidup

baik di dunia maupun di akhirat kelak (makna yang terkandung di dalam do’a

yang senantiasa kita mohonkan : Sa’aadatu Al-Daroini) merupakan cita-cita dan

tujuan hidup semua manusia, sebagimana esensi makna dari (Q.S. Al-Qishas :

77)

وفى ا أل خرة حســنة وقنا عذاب . رّبنا اتنا فى الّدنیا حســنة
الّنار

Namun bila kemudian kita lakukan kajian lebih lanjut secara

komprehensif (utuh dan menyeluruh), maka kita akan dapat menyimpulkan

bahawa; “Kita semua seharusnya memiliki intensitas/tingkat perhatian yang lebih

tinggi, prioritas penekanan yang lebih besar, terhadap upaya terwujudnya suatu

kebagiaan yang kekal dan abadi, yakni kebahagiaan kehidupan akhirat kelak,
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sekalipun dalam ukuran yang lazim, kita tidak akan cukup bahagai hidup di dunia

karena qodho’ dan Kodar fitrah kemanusiaan yang bernama “kemiskinan” dan

lain-lain, selalu kita jumpai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagaimana

hal ini ditegaskan oleh Allah Ta’ala dalam beberapa firmannya yang antara lain

menyebutkan :

وا أل خرة  خیر لمن  اّتــقى

“ Sesungguhnya akherat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa”

.

أل خرة  خیر  وأبــقىوا

“Dan sesungguhnya akherat itu lebih baik dan lebih kekal”.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH........

KE TIGA ; disamping upaya maksimal kita dalam rangka untuk

mengumpulkan pahala kebajikan dengan melakukan amalan-amalan sholeh baik

dalam dimensi ritual maupun sosialnya, demi kebahagiaan akherat kelak terus

menerus secara dinamis dan istiqomah kita usahakan, semasa kita masih hidup di

dunia, maka ; “Tidaklah kita juga mengusahakan, agar kita mendapatkan kiriman

ganjaran (pahala) sekalipun kita nantinya  telah mati meninggalkan dunia fana ini

..... ? dimana hal itu berarti batas akhir, dan terputusnya segala amal anak Adam .

...... ?

Rasulullah Saw memberikan jalan untuk upaya tersebut, sebagaimana

dalam sabdanya :



69

إذا مات ابن أدم انقطع عملھ ا ّال من ثالث صدقة 
جاریة

)رواه مسلم. (او عـلم ینتفع بھ او ولد صـالح یدعولھ 

Artinya : Apabila anak Adam telah pergi ke alam baqa, maka terputuslah semua

amalnya, kecuali tiga perkara yakni :

Yang pertama shodaqoh jariyah, yaitu kesediaan diri seorang muslim

untuk menginfakkan atau mensedekahkan sebagaian harta bendanya dijalan Allah,

utamanya dalam rangka membangun berbagai sarana umum yang dapat

memfasilitasi kaum Muslimin dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tanggung

jawab ibadahnya kepada Allah Swt.

Yang ke dua Ilmu yang dapat diambil manfaatnya. Dalam hal ini perlu

diingat bahwa proses pewarisan keilmuan yang ‘Amaliyyah dari seorang guru

pendidik kepada murid peserta didiknya, tentunya membutuhkan suatu

kelembagaan yang mapan dan representatif baik berupa madrasah-madrasah,

majlis-majlis ta’lim, jam’iyah-jam’iyah, kursus-kursus, bimbinganp-bimbingan,

organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga pembelajaran dan

pendidikan yang lainnya baik yang bersifat formal, non formal, dan

ekstrakurikuler.

Ke tiga adalah anak yang sholeh dan akrom yang mau dan bersedia

untuk mendo’akan kedua orang tuanya, atau dalam arti lain;  shaleh  bisa

diinterprestasikan membangun kepribadian / karakter dan peradaban yang secara

potensial ia mampu berperan aktif, berdaya guna dan terampil dalam kancah

kehidupan selama berinteraksi dengan sesama manusia. Sedangkan Akrom

merupakan pencapaian tingkat kelebihan dan relevansi hubungan antara makhluk

terhadap kholiknya, untuk kemudian mencapai kebahagiaan di akherat.
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Untuk memperoleh pilar yang ke tiga ini, yakni  (anak yang sholeh dan

akrom) melihat begitu pesatnya perkembangan sains dan teknologi maka orang

tua harus membekali putra putrinya dan mendidik mereka melalui tiga hal ; yaitu :

1. Anak harus disekolahkan

2. Anak harus terus mengaji, dan ke

3. Orang tua harus sanggup mengontrol kedisiplinan putra putrinya

terhadap dua aktifitas di atas melalui sejauhmana putra putri kita telah

melaksanakan kewajiban dasar agamanya yakni Sholat Lima Waktu secara

dinamis dan kontinyu

Dengan tiga upaya di atas insyaallah putra-putri kita akan menjadi tunas-

tunas bangsa yang sholihin, sholihat .........

Demikianlah khutbah Jum’at yang dapat kami sampaikan, mudah-

mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan taufiq, hidayah serta

inayah Allah Swt sehingga mampu mencapai ridlo-Nya , dan mendapatkan

syafa’atul Udzma dari rasulillah Saw.

Amin.....Amin...........Amin ......... Ya Yobbal ‘Alamin

. إّن أحسن المواعظ الّشافیة كالم من ال یخفى علیھ خافیة
واذا قر ئ  القر . واهللا سبحانھ یقول وبقول یھتدى المھتدون

اعوذ باهللا من . آن فاستمعوا لھ وانصتوا لعّلكم تر حمون 
یآاّیھا اّلذین آمنوا . بسم اهللا الّرحمن الّرحیم. ان الّرجیمالّشیط

واّتقو اهللا اّن اهللا خبیر . اّتقو اهللا والتنظر  نفس ماقّدمت لغد
ونفعنــى . بارك اهللا لى ولكم فى القر آن العظیم.بما تعلمون

وتقّبل . وا  یّاكـــم  بما فــیھ من ا ال یآت والّذكــر الحكــیم
.وتھ إ ّنھ ھو الغفور الّر حیممّنى ومنكم تال
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KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULQO’DAH

TEMA PEMAHAMAN MAKNA IBADAH MENUJU HAJI MABRUR

الى أشرف . الحمد هللا اّلذى دعاعباده ا ألبر ار.   الحمد هللا 
. ویحّط عنھم الّذ نوب وا ألوز ار. بیت وأعظم مز ار

. احمده ان جعل الحّج فى العمر مّرة من غیر  تـكر ار
ه الشریك لھ الملك الرحیم وأشھد أن الالھ اّال اهللا وحد

شـــھادة أّســّس علیــھا اللبیت           ذاا أل . الغـــّفار 
واشھد أّن سّیدنا محّمدا عبده ورسولھ أفضل من قّلد . ستار

الّلھّم صّل وسّلم وبارك على سّیدنا . الھدى وسّن ا أل شعار
)اّما بعـــــد. (محّمد وعلى الھ وأصحابھ البررة  ا أل طھار

فیا أّیھـــاالّنـــاس  إّتقوا اهللا تعالى
فقد قال اهللا تعالى فى . فقد نودى بالحّج فأین المشتاق

.القــــر آن العظــــیم
. بسم اهللا الّر حمن الّر حیم. اعوذ باهللا من الّشیطان الّرجیم

. وهللا على الّناس حّج البیت من اســـــــتطاع الیھ ســـــبیال
اهللا غنىومن كـــفر فإّن 
.عن العالمـــین

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULYAKAN ALLAH ........

Dengan penuh kekhusu’an, kethawaddhu’an dan terpusatnya

konsentrasi alam pikiran kita, marilah kita senantiasa mengistiqomahkan

keimanan dan ketaqwaan kita – yang memang kadangkala bertambah dan

berkurang ini dengan terus melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan

rasul-Nya, dan menjauhi sekaligus membenci apa yang menjadi cegahan dan

larangan-Nya.
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Rasa syukur yang paling dalam juga kita curahkan kehadirat llahi Rabbi

yang telah menganugerahkan aneka ragam kenikmatan-Nya, dimana kita

merasakan betapa hati nurani ini begitu tumpul, rasio dan akal kita begitu picik

dan keras sehingga kita tidak mampu menghitung secara kwantitatif semua nikmat

dan anugerah Allah Ta’ala itu, atau bahkan mengkufurinya ! Na’udzu billahi min

dzalika.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMUKULULLAH........!

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wata’ala telah

mencanangkan dan membangun pilar-pilar agama Islam itu di atas beberapa

rukunnya yang lima, yaitu :

شھادة أن ال الھ ا ّال  اهللا وحده ال شر  یك  لھ واّن محّمدا 
وایتاء الزّ  . واقام الّصالة. عبده ورسولھ رحمة ّللعالمین

. اســتطاع الیھ سبیال وصوم رمضان وحّج البیت من. كاة
ومن . فمن اتى بھّن كـــامالت فقد اســتكمل ا لإل یمان

.انتقص واحد منھن فبحق رّبھ  استھان

“Mengucapkan syahadat / persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang

wajib disembah kecuali Allah yang maha esa yang tiada sekutu bagi-Nya. dan

sesungguhnya Nabi Muhammad saw adalah hamba-Nya yang diutus untuk

memberikan rahmad kepada seluruh alam. Menjalankan ibadah sholat,

membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunuaikan ibadah haji

bagi yang berkemampuan”. Barang siapa yang menjalankan kesemuanya dengan

penuh kesempurnaan, maka sungguh telah sempurnalah keimannannya. Dan

barang siapa mengurangi salah satu saja dari padanya maka sesungguhnya ia

telah merendahkan haq-haq Tuhannya”.

Menyadari tentang hal ini, sejak sebulan yang lalu Allah Swt. telah

membuka bulan-bulan haji-Nya dengan bulan Syawal. Di bulan Dzulo’dah ini,
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sebagaimana lazimnya saudara-saudara kita ini yang hendak menunaikan ibadah

hajinya tengah mempersiapkan diri untuk keberangkatannya. Apakah yang mesti

kita persiapkan ........ ?

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA ..........

Di musim Haji seperti ini, lalu kita teringat pada sebuah sabda

Rasulillah Saw yang berbunyi :

ألعمرة الى العمرة كّفارة لما بینھما والحّج المبرور لیس لھ 
جز اء ا ّال الجّنة

Artinya : “Menunaikan Umroh hingga pelaksanaan yang berikutnya adalah

menjadi Kafarot / pelebur segala dosa yang ada diantara keduanya,

dan haji yang mabrur tak ada balasannya yang lebih tepat kecuali

Surga”.

Urusan Haji, memang merupakan masalah yang unik. Banyak orang yang

hanya memandangnya sebagai salah satu rukun Islam atau kewajiban bagi Muslim

yang mampu. Ada pula yang memandangnya sebagai semata-mata anugerah dari

Allah atau panggilan Nabi Ibrahim As. Mereka yang memandang haji sebagai

anugerah atau panggilan nabi Ibrahim, umumnya beranggapan bahwa Haji hampir

tidak ada kaitannya dengan kemampuan.

Keyakinan semacam ini kemudian terkukuhkan oleh realita / kenyataan

yang ada bahwa : “Siapa saja, asal sudah mendapat panggilan dari nabi Ibrahim,

melaratpun orang akan naik haji; sebaliknya kalau masih belum mendapat

panggilan dari bapaknya para nabi itu, orang kayapun tidak akan berangkat”.
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Adapun bagi mereka yang memandang haji sebagai cita-cita hidup,

umumnya Haji merupakan cambuk  pendorong untuk giat bekerja dan menabung.

Mereka bekerja dan menabung, sampai terwujud apa yang mereka cita-citakan itu.

Apapun pandangan seseorang tentang ibadah haji, yang jelas seyogyanya

kita memanjatkan do’a kebaikan untuk saudara-saudara kita yang akan

menunaikannya :

برور ا وسعیا مشكور ا وذنبا الّلھّم اجعل حّجناحجا م
مغفور ا وتجارة  لن تبور ا

“Allahhumma Yaa Allah Yaa Tuhan Kami, jadikanlah mereka yang

menunaikan haji menjadi haji-haji yang mabrur, perjalanan yang penuh rasa

syukur, dosa-dosa yang terampuni, dan perdagangan yang tiada kerugian”.

Tetapi perlu diingat, bahwa kata sementara orang arif, do’a semacam ini

‘hanyalah penaka minyak pelumas’ bagi melicinkan jalannya roda ibadah dan

amaliyah menuju tujuannya yakni penerimaan Allah dan ridloNya. Maka menurut

pemahaman ini, pelumas saja tentulah tidak cukup, apalagi tanpa roda, sama

sekali. Sedangkan ada roda itupun masih diperlukan pengetahuan bagaimana cara

menjalankannya, dan kesesuaian praktik menjalankannya dengan pengetahuan.

HADIRIN SIDANG JUM’AH RAHIMAKUMULLAH . . . . .!

Dalam kaitannya dengan ibadah haji, disamping pelaksanaan rukun-

rukunnya, kebenaran dan keihlasan niat merupakan komponen ‘rodanya’ yang

sangat penting dan menentukan. Sebab tanpa niat tak ada ibadah. Dan mereka

yang berhaji bahkan beramal apa saja akan mendapatkan sesuatu yang sesuai

dengan niat-Nya.

واّنما لـــكّل امرء مانوى. إّنما ا ال عـــــمال بالّنـــــّیات
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“Sesungguhnya sah dan sempurnanya setiap bentuk amal apapun adalah

tergantung beberapa niatnya, dan bagi setiap personalnya akan mendapatkan

apa yang diniatkan”.

Lebih lanjut itu artinya : mereka yang berhaji dengan niat memperoleh

julukan haji, akan mendapatkan julukan itu. Mereka yang bertujuan melaksanakan

rukun Islam, akan terbebas dari tuntutan kewajiban rukun kelima ini. Mereka yang

berniat mendapatkan haji mabrur akan mendapatkannya. Mereka yang semata-

mata ingin memperoleh ridlo Allah, akan memperolehnya. Demikian seterusnya.

Dan dari niat ini pulalah, akan tercermin sikap masing-masing yang bersangkutan

dan akan tumus / meresuk dalam prilakunya kemudian.

Niat yang benar dan ikhlas akan menuntun seseorang yang melaksanakan

ibadah kepada jalannya yang lurus dan benar, dan diperjalanan ibadahnya tidak

terbelokkan oleh nafsu dan keadaan yang menyesatkan. Sebaliknya niat yang

tidak benar atau kurang ikhlas akan dengan mudahnya dibelokkan menjadi sebuah

kepentingan untuk mencari kepuasan diri sendiri (meskipun kepuasan diri sendiri

itu adalah kepuasan melaksanakan ibadah)

Tentu saja disamping niat yang benar dan ikhlas, masih diperlukan

pengetahuan dan pemahaman terhadap ibadah yang dilaksanakan itu sendiri.

Karena tanpa ilmu bagaimana orang dapat beramal dengan baik ? menulis risalah

saja, bila tanpa di-ngelmuni  akan hanya menyia-nyiakan kertas. Teringatlah kita

pada statemen atau pernyataan Imam Syafi’i RA :

ومن أراد ا أل خرة فعـــلیھ . من أراد الّدنیا فعــلیھ بالعــــلم
.ومن ارا دھما فعــلیھ بالعــــلم. بالعـــــلم 

Artinya : “Barang siapa menginginkan dunia, dia harus berilmu. Siapa

menginginkan akherat, dia harus berilmu, dan siapa menginginkan

dunia dan akherat, dia juga harus berilmu”.
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Sebagai akhir dari khutbah ini, marilah kita memanjatkan do’a “Mudah-

mudahan tidak ada diantara saudara-saudara kita yang sepulang dari ibadah

hajinya tidak menjadi lebih baik dan justru perilaku dan ibadahnya lebih buruk

dari sebelumnya, sebab alangkah sia-sia dan sayangnya jika kita telah bersusah

payah mengorbankan banyak hal seperti harta, tenaga dan fikiran ; tahu-tahu haji

kita tidak diterima Tuhan. Na’udzubillahi Min Dzalika.

Tentulah bukan karena kita tidak mendo’akan kemabruran hajinya atau

do’a kita tidak mustajab ! tapi entah teruskan sendiri . . . . . !

بســم اهللا الــّر حمن . أعوذ باهللا من الّشیـــطان الّر جـــیم 
ا ال وعلى وأّذن فى النــّاس بالــحّج یأتوك رجــ. الّر حــیم

كـّل ضامر یأتین من كّل
ونفعني  . بارك اهللا لى ولكم فى القر آن العظیم. فّج عمیق

انھ  ھو السمیع . وایاكم بما فیھ من  اآلیات  والذكر الحكیم 
واســــتغفروا اهللا العظـــیم لى ولكم فیا فوز . العـــلیم 

المســتغفر ین
.ویانجـــــــاة  الـــــــّتائبین
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KHUTBAH JUM’AT BULAN DZULHIJJAH

TEMA PEMAHAMAN MAKNA HIDUP DAN GODAAN KEHIDUPAN

. الحمد هللا مشرف ا ألّیام بعضھا على بعض. الحمد هللا
العالم  با ألشیآء . وموقظ القلوب الغافلة بالّتذكیر والوعظ

الرّب الملك اّلذى لیس لر  بو بیتھ . فلم یتقّدم علمھ جھالة 
أحمده سبحانھ على ما اوال نا من احسانھ .تغّیٌر  و ال إزالة

أشھد أّن ال الھ . وأشكره على جز  یل بره  ونوالھ.وإفضالھ
إ ّال اهللا وحده  ال شر یك لھ شھادة اّد خرھا لشدا ئد یوم 

واشھد أّن سّیدنا محّمدا عبده ورسولھ . القیامة واھوالھ
الّلھّم صّل وسّلم على سّیدنا. المفّضل بأشرف الّرسالة 

ومن حسنت فى ا إل . محّمد وعلى جمیع اصحابھ والھ 
(سالم افعالھ فـــــــیا ایــــّھاالّناس إّتقوا  اهللا ) اّما بعد. 

تعــالى
واّیاكم  والّتفر یط . وشمرو ا  لطلب الخیر ات فى اوقا تھا

فیا سعادْة من ْوّفق فى . فاّن الّتفر یط  بالھال ك  قـــــّین
حةعامھ للّتوبة الّصحی

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BERBAHAGIA ........

Marilah kita pacu hati nurani, jiwa dan intuisi kita untuk senantiasa

mengagungkan asama Alloh Ta’ala dengan bertakbir, Tahlil, tasbih dan tahmied.

Kita harus melatih sensitifitas jiwa kita untuk dapat “bergetar” ketika mendengar

dan menghayati ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan AllohSWT. Sebab dengan

tanpa latihan, kiranya sulit bagi kita untuk menemukan getaran hati nurani sepeti

yang dirasakan oleh para ulama’, auliya’, sholihin, dan para Nabi.

Dengan cara inilah kita berharap ikhtiyar kita untuk mempertebal dan

meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kita dapat berhasil, dengan bukti
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terwujudnya “Kesalehan Secara Totalitas” yakni pemenuhan tugas dan

tangggung jawab kekhalifahan di muka bumi ini.

HADIRIN SIDANG JUM’AH  ROHIMAKUMULLAH ........

Entah karena kebetulan, atau memang sudah merupakan “skenario” dari

sononya harus demikian, seperti sudah sama-sama kita ketahui, mula-mula Allah

mengumumkan akan menciptakan manusia yang akan di jadikan “Kholifah”

(penguasa dan pemelihara di bumi)

واذ قال رّبك للمــلئكة إنّى جــــاعل فى ا لألرض 
خلیـــــــفة

Artinya : “Tatkala Tuhanmu berkata kepada Malaikat, aku ini hendak

menjadikan “khalifah” (mandataris) di bumi (berupa makhluk

yang bernama manusia)”. (QS. Al – Baqarah : 30)

Alloh SWT menyuruh sekalian hamba di langit untuk menyembahnya

dan menghormatinya. Semuanya taat melaksanakan perintah Allah, sujud kepada

Adam, kecuali sang angkuh Iblis.

واذ قلنا للملئكة اسجدو ا ألدم فسجدوا ا ّال ابلیس
)30: البقره (ــــــكبر وكان  من الكـــفرین ابى واستـ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para Malaikat :

“Sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali

Iblis, ia enggan dan takabbur dan adalah termasuk golongan orang-

orang yang kafir”. (QS. Al – Baqarah : 34)

Pada ayat yang lain Allah juga berfirman :
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.واذ قلنا للملئكة اسجدوا ألدم فسجدوآ ا ّال ابلیس أبى
فقلنا یئآدمم   إّن ھذا عدّو لك ولزوجك فال یخر 

جّنكما
) 117–116:  طھ  ( من الجّنة فتشقى  

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika kami berkata kepada Malaikat : “Sujudlah

kamu kepada Adam”, maka mereka semua sujud kecuali Iblis. Ia

membangkang. Maka kami berkata : “Hai Adam, sesungguhnya ini

(Iblis) adalah musuh bagimu dan bagi istrimu, maka sekali-kali

janganlah ia sampai mengeluarkan kamu dari surga, yang

menyebabkan kamu menjadi celaka”. (QS. Thaahaa : 116 – 117)

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG BUDIMAN ..........

Dari ayat-ayat di atas dapatlah kita fahami, bahwa sejak awal mulanya

iradah / kehendak Allah Azza wa Zalla adalah menjadikan Adam dan Hawa

sebagai makhluk penghuni bumi walaupun melalui proses dan tahapan sesuai

dengan yang Allah kehendaki.

Dari sini pula, dapat dimengerti ; sesungguhnya Manusia sebagai anak

cucu Adam pada dasarnya adalah merupakan makhluk terbaik dari sekian makluk

lain yang diciptakan oleh Allah. Hal ini terbukti dengan diperintahkannya semua

makhluk untuk sujud dan menghormatinya. Di lain pihak manusia oleh Allah

sendiri diberi kehormatan atau “karomah” dengan mengangkatnya sebagai

Kholifatullah di muka bumi ini. Kemuliaan manusia ditandai dengan

pemberiannya yang sangat bermakna tinggi, sehingga menjadikan manusia dapat

menguasai alam ini. Pemberian itu berupa “Akal dan Fikiran” yang mampu

mengangkat harkat dan derajat manusia. Dengan akal fikiran, manusia dapat

menerima, mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan tehnologi.
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Kelebihan manusia, disamping karena akal fikirannya, juga karena nafsu

dan perasaan. Manusia dengan nafsunya mempunyai semangat, etos dan sikap-

sikap emosional lain yang positif. Manusia dengan intuisinya mempunyai daya

estetika dan etik yang juga mampu mengangkat harkatnya. Sebagai “Khalifah

Allah” manusia pada dasarnya telah dibekali dengan tiga potensi di atas, yaitu

akal fikran, nafsu dan perasaan.

Namun masalah yang kemudian muncul adalah ; seberapa jauh manusia

itu melaksanakan kemampuannya itu. hal ini tentu akan banyak dipengaruhi oleh

kemampuan mewujudkan keseimbangan antara tiga potensi tersebut ketika

diperankan dalam sikap dan perilaku kekhalifahan. Keseimbangan di maksud

memiliki ukuran-ukuran tertentu, berkaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan

manusia, baik lingkungan alam, maupun lingkungan komunitas yang sangat

berpengaruh besar dan akan menjadi pertimbangan. Bila keseimbangan itu hanya

diukur dengan subyektifitasnya sendiri, justru sering menimbulkan kerawanan

tertentu dan tidak mustahil akan mengakibatkan keresahan pada dirinya sendiri.

HADIRIN SIDANG JUM’AH YANG DIMULiAKAN ALLAH ........

Disinilah lebih lanjut iblis yang congkak dan dengan segala

keangkuhannya kemudian mengakibatkan ia menerima hukuman abadi. Dan

karenanya lalu dendam kepada Adam dan seluruh keturunannya yang

dianggapnya sebagai penyebab keterhukumannya. Adam sang “Khalifahpun

digodanya” sepanjang kehidupannya. Sejak inilah kita manusia sebagai anak cucu

Adam melalui pintu hawa nafsu tertantang untuk punya kemampuan

mengendalikannya.

Lalu dengan apakah adam sang Kholifah digoda .... ?

Oleh Iblis Laknatullah ‘Alaih, Adam digoda agar mendurhakai Allah

Tuhannya yang telah dengan kasih sayang mencipta dan mengankatnya sebagai

kholifah, dengan iming-iming kehidupan dan kekuasaan yang kekal. Dan

Adampun tergoda, memakan buah yang dipercayainya akibat bujukan iblis dapat

membuatnya hidup dan berkuasa selamanya. Inilah dosa awal manusia.
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Sebagaimana hal ini dikisahkan Allah Swt. dalam firmanNya :

فوسوس إلیھا الّشیطان قال یئآدم ھل ادّلك على شجرة الخلد 
ھما سوءتھما وطفقا یخشفان وملك ّال یبلى فأكل منھا فبدت ل

ثّم اجتبھ . غلیھما من ورق الجّنة وعصى أدم رّبھ فغوى
قال اھبطا جمیعا بـعضكم لبعض . رّبھ فتاب علیھ وھدى

فال یضّل وال . فإّما یأتیّنكم مّنى ھدى فمن ّتبع ھداى. عدّو
یشقى ومن أعرض عن ذكرى فإّن لھ معیشة ضنكا 

)124–120:طھ ( ونخشره یوم القیامة  اعمى  

Artinya : “Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, dengan

berkata : ‘Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon

Khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa”. Maka keduanya

makan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-

auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun

(yang ada disurga) dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan

sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya maka Dia menerima

taubatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman : Turunlah

kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi

musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu

petunjuk dari padaKu, lalu barang siapa yang mengikuti petunjuk-

Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, dan barang siapa

berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya

penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada

hari kiamat dalam keadaan buta”. (Qs. Thaahaa : 120 – 124 )

Maka herankah apabila anak cucu Adam, terutama yang terlalu

menyadari kekhalifahannya, begitu gampang tergoda dengan kehidupan dan oleh
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kekuasaan . . . ? bahkan hal ini tersirat sejak manusia lahir dan terlahirkan ke

dunia ini.

Lihat saja seorang bayi : seperti menyadari kehidupan dan kekuasaannya

begitu tak peduli terhadap sekelilingnya, yang penting semua keinginannya

terpenuhi. Setiap kali ia menunjukkan kekuasaannya dengan senjatanya yang

sangat ampuh, yakni menangis . . . ? lalu lambat laun meningkat, dari sekedar

menangis ke memukul-mukul atau merusak. Sampai sang orang tuapun menyadari

kekuasaan mereka sendiri. atau kesadaran akankekuasaan mereka sendiri melebihi

toleransinya  terhadap “kekuasaan” anak mereka. Dan andapun tahu, seringkali

kesadaran inipun berlanjut terus hingga  anak sudah menjadi dewasa, dan nyaris

tak terkendali sebab bercermin pada sikap dan prilaku “berkuasanya orang tua

mereka.

Adalah wajar seorang kernet yang ‘tawaddu’ memendam cita-cita suatu

saat bisa menjadi seperti bosnya : “Sopir”, karena dimatanya sopir berpeluang

‘hidup lenggang’ dan begitu berkuasa di kendaraannya dan di jalanan. Jika

kemudian cita-cita sang kernet tersampaikan, benar-benar menjadi sopir, apa yang

terjadi ? Sang kernet yang semula tawaddu’pun tiba-tiba berubah perangai dan

sikapnya. Ketika mengemudikan bis misalnya, maka mobil-mobil kecil atau

apalagi kendaraan seperti sepeda pancal, harus menyingkir dari hadapannya kalau

tidak ingin ia dilibas. Dan karena dia sekarang adalah menjadi “khalifah” dan

“Penguasa” di jalan.

Barangkali anda – atau anda sendiri – sejak masih sekolah sudah

memimpikan kelak akan menjadi seorang Dokter yang bisa hidup dan menguasai

pasiennya, atau Insinyur yang bisa hidup dan menguasai para staf dan tukang-

tukang, atau guru yang hidup dan menguasai murid-muridnya, atau menjadi kiai

yang bisa hidup dan menguasai santri dan masyarakatnya. Atau malah menjadi

Bupati – atau presiden yang sangat hidup dan menjadi penguasa tunggal di

kabupaten atau negerinya. Mungkin juga mula-mula tak pernah tersirat hal-hal

seperti itu dalam impian anda maupun anak anda, namun kemudian ‘bawaan’ dan
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‘godaan’ bertemu dalam perjalanan hidup, dan yang terlihatpun hanyalah

kehidupan dan kekuasaan yang kekal itu.

Marilah kita menyadari, bahwa dunia ini fana; Mana ada kehidupan kekal

di dunia ini ? Mana ada kekuasaan tanpa akhir ? Mana ada bayi abadi ? Mana ada

sopir seumur hidup ? Dan mana ada pejabat yang tidak mengalami pensiun atau di

pensiunkan ? “Kehidupan dan kekuasaan yang kekal itu hanyalah buatan iblis.”

Dan ketika kita masih sangat hidup dan berkuasa, iblis terus menerus dan

senantiasa meninabobokkkan kita hingga kita menjadi lupa atas kematian !

فاعلم بأّنك ♣اذا حملت  الى القبور جنــازة 
بعدھا محـــمول

فاعلم بأ ّنك  ♣واذا اولیت امور قوم ســــائة        
بعدھا مأزول

v Bila suatu ketika kau memikul keranda janazah kekuburan. Ingatlah bahwa

sesudah itu kau akan di pikul pula.

v Dan bila kau diserahi sesuatu kekuasaan atas kamu. Ketahuilah satu saat

kau akan di berhentikan juga.

. مبسم اهللا الّر حمن الّر حی. أعوذ باهللا من الّشیطان الّرجیم
فمن تعّجل فى یومین فال . واذكرو ا اهللا فى أیّام معدودات

واّتقوا اهللا . ومن تأّخر فال اثم علیھ لمن اّتقى. اثم علیھ
بارك اهللا لى ولكم فى القر آن . واعلموا أّنكم إلیھ یخشرون

. العظیم ونفعنى وایّاكم  بما فیھ من ا أل یات والّذكر الحكیم
.   بّر  رءوف الّرحیم اّنھ تعالى جّواد كر یم ملك
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MUTIARA KHUTBAH

IDUL FITRI 1 SYAWAL 14 . . HIJRIYAH

اهللا اكرب كلّما . اهللا  اكرب كلّما هلّ هالل وابدرX7اهللا اكرب  
اهللا اكرب اهللا . وكلّما أطعام القانع املعتر. صام صائم وأفطر

ال اله اال اهللا واهللا . اكـــــرب   اهللا اكـــــرب 
اكـــــرب اهللا اكـــــرب

ة ويسر احلمد هللا الّذى سهل للعباد طر يق  العباد. و هللا احلمد
وجعل هلم . ووفّاهم اجور أعماهلم من خز ائن جوده الّىت ال حتصر.

أمحده سبحانه وهو . يوم عيد يعود عليهم ىف كلّ سنة ويتكر ر
. واشكره على نعم ال تعد وال حتصر. املستحق ألن يحمد ويشكر

. واشهد أن ال اله إ الّ اهللا وحده ال شر يك له امللك العظيم ا ألكرب
ـّافع ىف واشه د أنّ ســيدنا مـحــمدا عبده ورسوله الش

اللّهـم صلّ وسـلّم . املخشـر
على سيدنا حممد وعلى اله واصحابه الّذين اذهب عنهم الرجس 

فيا ا يهاالناس إتقوا اهللا وال تغر نكم ومدد ا أل )  اما بعد.  (وطهر 

.عمار

HADIRIN KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SIDANG IDUL

FITRI 1 SYAWAL 14 . . H YANG BERBAHAGIA
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Puji dan syukur yang sedalam-dalamnya, dengan penuh perasaan

gembira, kita sanjungkan kehadirat Allah swt. Tuhan yang telah memanjangkan

usia kita, sehingga di pagi yang ceria ini kita dapat berkumpul bershaf-shaf

memenuhi tempat yang berkah ini.

Fajar tanggal 1 Syawal telah menyingsing di ufuk timur, pada saat ini

kita berada pada hari yang agung, pada hari ini pula Allah Azza Wa Jalla

memperlihatkan kemulyaan dan keagungannya, dimana seluruh umat TAUHID di

segenap penjuru dunia, bersedia untuk bangkit secara serentak menggemakan dan

mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid :

اهللا اكرب و هللا احلمد. ال اله إ الّ اهللا و اهللا أكربX3اهللا اكرب  

Pengumandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur, sebagai

ungkapan kesadaran, kalimat keyakinan, serta merupakan panji-panji kemenangan

dan kejayaan umat Islam.

HADIRIN HADIRAT RAHIMAKUMULLAH .......

Dalam suasana hati yang penuh kegembiraan ini, dengan segala

kemewahan yang terasa di paksakan, dengan segala keberlebihan yang sukar

dibayangkan, dalam pesta semesta yang gegap gempita, oleh gemuruh takbir

kemenangan yang hingar bingar, meliputi seluruh angkasa raya, menggelora ke

dalam jiwa, hingga mendirikan bulu-bulu roma. Marilah sejenak kita melakukan

perenungan pada hakikat makna ibadah yang telah kita lalui bersama, pada nuansa

hati yang tak terkendali ini ........

v Benarkah, selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah

puasa, dengan penuh keta’atan dan kepatuhan, hanya mengharap ridla – Nya,

sebagai bukti meningkatnya kualitas ketaqwaan kita kepada Allah swt. ... .. ?

Sebagaimana maksud dicanangkannya puasa itu sendiri;
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يآايها الّذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من 
م لعلّكم تتقونقبلك

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian

semua berpuasa, sebagaimana ia diwajibkan kepada orang-orang

sebelum kalian, mudah-mudahan kalian semua bertaqwa.”

(Qs. Al Baqarah : 183)

v Betulkah, kita semua telah lulus dalam menghadapi ujian  berpuasa

sebulan penuh lamanya, membendung dan menyingkirkan segala godaan dan

nafsu angkara murka .......?

v Berhasilkah kita membersihkan iman, dari bintik-bintik

kemaksiatan, kemunafikan, dan kemungkaran .......?

Hari ini Ramadhan telah berlalu .........., bulan suci, bulan yang penuh

rahmat dan maghfiroh, relakah kita melepaskannya seadanya ........?

Bagaimanapun, seiring dengan menggelindingnya jarum jam, terpaksa kita harus

rela melepaskannya.

Hari  ini  hari  bersuka  ria.   Namun  .......  adakah  suka  ria  kita  sedang

mensyukuri kemenangan atas setan dan kemaruk hawa nafsu ........? Ataukah

karena kita kini terbebas kembali seperti semula? Tak ada lagi yang kita sungkani.

Atau bahkan terstimulir oleh kemenangan yang ada pada pihak setan dan nafsu

atas diri kami ........ ! Na’udzubilla Billahi Min Dzalik.

YAA .......... RABBY ........ ! Rasanya puasa kami hampa, jiwa ini miskin

tak berarti apa, bahkan diri ini bergelimang noda dan dosa. Maka hanya rahmat
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dan maghfirahmu Yaa ....... Allah yang kami minta, kami ibarat setetes embun

dalam lautan keagunganmu ........

ALLAHU AKBAR 3X WALILLAHI AL – HAMD

HADIRIN SIDANG ‘IDUL FITRI YANG DIMULYAKAN ALLAH .......

Kaum muslimin memang berhak bergembira pada hari ketika berbuka dan

lebaran tiba, namun kegembiraan kita diperintahkan untuk masuk ke dalam agama

Islam secara kafaah sebagaimana firman Allah :

و ال تتبعوا خطوات . يآايهاالّذين آمنوا اذ خلوا ىف السلم كآ فّة
)208: البقرة (الشيطان إ نه  لكم عدو مبني 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian semua ke dalam

Islam secara totalitas.” ( Qs. Al-Baqarah : 208 )

Lalu pertanyaannya adalah; Gembira yang islami itu yang bagaimana ?

Gembira yang islami yaa gembira yang wajar-wajar saja, gembira yang penuh

rasa syukur, gembira yang tidak sampai menafikan atau bahkan melecehkan

adanya keperihatinan di fihak lain.

Kegembiraan kaum muslimin atas datangnya lebaran tentunya menjadi

hak milik bagi ia yang telah dapat merampungkan kewajiban ibadah puasa

Ramadhannya dengan penuh keikhlasan dan njungkung ibadah semata-mata

karena mengharap ridlo – Nya, disamping kita telah berhasil pula nyelengi pahala,

dan dosa-dosa kita yang telah lewat diampuni oleh Allah Azza Wa Jalla,

sebagaimana di jamin sendiri oleh Rasulullah saw. sendiri lewat sebuah haditsnya

:

من صام رمضان اميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
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Artinya : “Barang siapa telah melaksanakan puasa Ramadhan karena iman dan

mengharap pahala Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang

telah lewat.

HADIRIN HADIROT SIDANG IDUL FITRI YANG BERBAHAGIA. . . .

Apapun dan bagaimanapun bentuk puasa yang telah kita lakukan,

berapapun nilai yang telah Allah Ta’ala berikan atas puasa kita dengan segala

kesempurnaan rahmat dan anugerahnya, untuk lebih menjamin keyakinan

keberhasilan perjuangan kita di bulan puasa itu, Allah masih memberi kesempatan

kepada kita – yang memang memiliki watak tidak sempurna ini – untuk nambeli

kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan puasa kita,

barang kali sesekali, sementara mulut kita berpuasa tidak makan dan tidak minum

tetapi kita khilaf tidak memuasakannya dari memakan daging saudara-saudara kita

dengan ngrasani, mengumpat atau mengeluarkan kata-kata yang tak pantas

misalnya dan seterusnya dan lain sebagainya.

Kita diberi kesempatan mengeluarkan sebagian dari bahan makanan kita

untuk saudara-saudara kita yng berhak menerimanya lewat zakat fitrah. Di

samping makna solidaritas yang terkandung di dalam zakat fitrah itu, seperti

hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, zakat fitrah itu berfungsi

untuk membersihkan orang yang berpuasa dari keterlanjurannya beromong

kosong dan berkata buruk saat berpuasa, bahkan menurut hadits riwayat Abu

Hafsih Bin Shaahin, puasa Ramadhan bergantung antara langit-langit dan bumi

dan hanya zakat fitrahlah yang dapat menaikkannya ke atas. Kewajiban membayar

zakat fitrah ini – menurut Imam  Al  Syafi’i  RA – di fardlukan kepada setiap

muslim yang merdeka atau hamba Muba’ad yang memiliki kelebihan bahan

makanan di malam dan hari lebarannya, juga pakaian dan tempat tinggal yang

layak bagi semua keluarga yang menjadi tanggung jawab nafaqahnya. Adapun

tentang waktu wajibnya adalah sejak tenggelamnya mata hari di hari terakhir

bulan suci Ramadhan, dan boleh saja membayarkan zakat fitrah sejak telah

masuknya bulan suci Ramadlan dengan niat Ta’jil. Sedangkan membayarkan



89

zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat idul fitri hingga tenggelamnya mata

hari juga masih diperkenankan atau masih diterima, tetapi dengan niat

mengkodlo’i-nya.

Mudah-mudahan zakat fitrah kita, dapat menyempurnakan ibadah puasa

kita, sehingga Allah mengampuni kita, merahmati kita, dan membebaskan kita

dari api neraka. Dan moga-moga pula, Allah masih menganugerahkan kekuatan

kepada kita untuk dapat melengkapi ganjaran ibadah puasa itu dengan kesediaan

kita nantinya, untukpuasa Ramadlan kita yang telah berlalu dengan

mengiringinya berpuasa selama enam hari di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan ..

ALLAHU AKBAR 3X WALILLAHIL HAMD

HADIRIN HADIRAT KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT

RAHIMAKUMULLAH .......

Selanjutnya segala aktifitas apa saja yang paling utama dilakukan

sekembali kita dari shalat idul fitri ini ....... ?

Setelah berpuasa dan njungkung ngibadah selama sebulan penuh di bulan

Ramadhan dengan niat ikhlas hanya memburu ridla Allah Ta’ala, dan kita telah

menambelinya dengan mengeluarkan zakat fitrah, dosa-dosa kitapun diampuni.

Namun seperti kita ketahui, dosa yang diampuni itu, hanyalah dosa yang

berhubungan langsung dengan Allah. Sementara masih ada dosa lain yang

berkaitan dengan sesama kita, antar kita, dimana ampunan Allah bergantung pada

pema’afan masing-masing kita yang bersangkutan. Oleh karenanya untuk

menyempurnakan ketidak berdosaan kita, setelah shalat idul fitri ditradisikanlah

halal bihalal, “sini menghalalkan dan memaafkan situ, situ menghalalkan dan

memaafkan sini”.

Dengan demikian pada lebaran kali ini, diharapkan semua macam dosa

apapun lebur dan kita kembali sebagaimana fitrah kita, mulus tanpa dosa bagaikan

seorang bayi.
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Tidakkah kita tak ingin menjadi pailit kelak di hari kemudian ......?

Seperti digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam hadits shohihnya :

. ا من ال درهم له وال متاعأتذرون من املفلس؟  قالوا املفلس فين
فقال عليه الصالة والسالم إنّ املفلس من امىت من يأتى يوم القيامة 
بصالة وصيام وزكاة ويأتى من قدشتم هذا وقذف هذا وأكل مال 

فيعطى هذا من حسناته وهذا من . هذا وسفك دام هذا وضرب هذا
خطا أخذ من . فأنّ فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه . حسناته

)رواه مسلم عن اىب هريرة(فطرحت عليه مثّ طرح ىف النار . ياهم

Artinya : “Tahukah kalian semua, siapakah orang yang bangkrut itu ?

Tanya Rasulullah kepada para sahabatnya – merekapun menjawab : orang yang

bangkrut menurut kita adalah mereka yang tidak memiliki uang dan harta benda

yang  tersisa.” Kemudian Rasulullah menyampaikan sabdanya : “Orang yang

benar-benar pailit – diantara umatku – ialah orang yang di hari kiamat dengan

membawa (seabrek) pahala shalat, puasa dan zakat; tapi (sementara itu)

datanglah orang-orang yang menuntutnya, karena ketika    (di dunia) ia mencaci

ini, menuduh itu, memakan harta si ini, melukai si itu, dan memukul  si ini. Maka

di berikanlah pahala-pahala kebaikannya kepada si ini dan si itu. Jika ternyata

pahala-pahala kebaikannya habis sebelum dipenuhi apa yang menjadi

tanggungannya, maka diambillah dosa-dosa mereka (yang pernah di dzaliminya)

dan ditimpakan kepadanya. Kemudian dicampakkanlah ia ke api neraka.”

Naudzubillah ...... ! (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

Ternyata mulut, tangan, kaki, perut dan anggota tubuh kita yang biasa

kita gunakan untuk beribadah, bersujud, berdzikir, berpuasa, memberikan zakat,
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dapat membuat kita pailit kelak. Tidak hanya menghabiskan modal pahala yang

kita tumpuk sepanjang umur kita tapi bahkan dapat menarik kepada kita kerugian

orang lain. Ini semua tentunya gara-gara kita terlalu meremehkan dosa dan

kesalahan terhadap sesama. Oleh karenanya, apabila kita memuliakan Tuhan,

maka termasuk yang dimuliakan Tuhan ialah manusia.

Sedangkan makanan dan kue-kue lebaran kiranya hanyalah sekedar “Ubo

Rampe”, karena ada kunjung mengunjungi, patutnya hidangan di sediakan sebagai

penghormatan kepada tamu yan hendak berkunjung. Pahalanya terletak pada

penghormatan tamu itu, atau pada niat sedekah yang mengiringinya. Demikian

pula, agaknya soal pakaian, memperindah rumah dan atau mempercantik ruang

tamu.

ALLAAHU AKBAR 3X WALILLAHIL HAMD

Akhirnya, marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kita kepada diri

kita sendiri, sebelum kemudian sungkem dan meminta maaf kepada orang-orang

tua kita, para Masyayikh dan guru-guru kita, juga antar sesama.........

Selamat idul fitri, wahai mata

Maafkanlah aku, selama ini  kau hanya

Kugunakan melihat kilau comberan.

Selamat idul fitri, wahai telinga

Maafkanlah aku, selama ini  kau hanya

Kusumpali rongsokan-rongsokan kata

Selamat idul fitri, wahai mulut

Maafkanlah aku, selama ini

Kau hanya kujejali dan kubuat memuntahkan onggokan-onggokan

kotoran

Selamat idul fitri, wahai tangan

Maafkanlah aku, selama ini  kau hanya kugunakan

Mencakar-cakar kawan dan berebut remayh-remah murahan

Selamat idul fitri, wahai kaki

Maafkanlah aku, selama ini  kau hanya kuajak menendang kanan kiri
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Dan berjalan di lorong-lorong kegelapan

Selamat idul fitri, wahai akal budi

Maafkanlah aku, selama ini kubiarkan kau terpenjara sendiri .........

Selamat idul fitri, wahai diri

Marilah menjadi manusia kembali ..........!

فإذا قر ئ  القر . بحانه وتعاىل يقول وبقوله يهتدى املهتدونواهللا س
اعوذ باهللا من الشيطان . آن فاستمعوا له وأنصتوا لعلّكم ترمحون

وشارعوا  ال ى مغفرة من ربكم  وجنة عرضها السموات . الرجيم
. والّذين ينفقون ىف السر آء والضر آء. أعدت للمتقني. و ا أل رض

بارك اهللا . واهللا حيب احملسنني. لغيظ والعافني عن الناسوالكاظمني ا
ونفعىن  وإياكم  مبا فيه من ا ال يات . يل ولكم ىف القر آن العظيم

.   والذّ كر احلكيم وتقبل مين ومنكم تال وته  ان هو الغفور الرحيم 
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MUTIARA KHUTBAH

IDUL ADHA 10 DZULHIJJAH 14..... HIJRIYAH

وكّلما. اهللا اكــبر كــّلما أحرمو ا من الـمیقاتX7أهللا اكــبر    
وكــلـّما دخـلوا فـجاج مّكة وتلك. لّب الملـّبون وزیـد فى الحســـنات

ما ســعوا بین المروة والصــّفا وكــّل. وكّلما طافوا بالبیت العتیق وضّجة ا أل صوات بالّدعوات. الّر حبات
وكّلما . وتـلك المشــاعر المفـّضالت

. اهللا اكـبر . وكّلما باتوا بمزدلیفة وأفاضوا الى منى ورموا تلك الجمــر ات   . وقفوا خاضعین بعرفات
ئكتھ واخطاء بحواره وأسجد لھ مال. اّلذى خــــلق أدم من صلصال كالفّخار.الـحــمد هللا  . الـحــمد هللا 

أشھد ان ال الھ أ  ّال   اهللا وحده ال شر یك . فسجدوا إ ّال أبلیس أبى فباء بالّلعنة والّصغار. المقّربین ا أل طھار
واشھد اّن سّیدنا محّمدا عبده ورسولھ . لھ توحیدا لر بنا كما شھد بھ لنفسھ فقال ا ّننى أنا اهللا ال الھ أ ّال أنا

الّلھّم صّل وسّلم على سّیدنا محّمد وعلى الھ واصحابھ الّذ ین أذھب اهللا . وحّج واعتمر. افضل من صّل ونحر
.عنھم الّرجس وطّھر 

وسّماه اهللا تعالى یوم , وعید جلیل, واعلموا أّن یومكم ھذا یوم فضیل. فیا اّیھا الّناس اّتقو ا اهللا تعالى) اّما بعد(
.الحّج ا ألكبر

Maha Besar Allah yang telah membentangkan bumi sebagai tempat kita

berkampung halaman, Maha Besar Allah yang telah menggelar langit sebagai atap

kita berteduh, Maha Besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan

sinarnya penuh berisi syari’at-syari’at bagi hidup dan kehidupan mahluk alam ini.

Sejak terbenamnya matahari kemarin sore sampai menyingsingnya fajar

di pagi hari ini, kaum Muslimin dan Muslimat dari seantero penjuru tanah air,

serempak mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid, dengan satu komando

yakni komando “iman”, meliputi seluruh angkasa raya, menggelora ke dalam

jiwa, hingar bingar hingga mendirikan bulu roma .......... Kecillah kita selaku

makhluk yang papa, jiwa ini miskin tak berarti apa, bahkan bergelimang noda dan

dosa, hanya rahmad, maghfiroh dan ampunan-Mu Yaa .......... Allah yang kami

minta. Kami ibarat segelintir pasir di tengah-tengah padang pasir, bila

dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan – Mu ........ !

ALLAHU AKBAR ........ 3X WALILLAHIL HAMD .......!
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SAUDARA – SAUDARA KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT

YANG BERBAHAGIA ...........

Hari ini tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian diiringi Ayyaamut Tasyriek

tiga hari setelahnya hingga tanggal 13 Dzulhijjah selama empat hari berturut-

turut, kita berada di dalam suasana idul adha.

Apabila kalangan selain kaum Muslimin berhari raya adalah merupakan

hari bersuka ria, hari berpesta pora, dan hari yang dimeriahkan dengan perayaan

yang kadang-kadang menjurus kedalam kemaksiatan, maka kita umat Islam

sebagai ”khoiro ummatin” diajarkan oleh agama kita yang suci, pelaksanaannya

dimeriahkan dengan berbagai macam ibadah dan amal shaleh, sehingga

pelaksanaan hari raya itu, merupakan Syi’ar yang meriah dan penuh kegembiraan,

tetapi tetap pada garis kesucian dan kemurniannya menurut ajaran agama.

Pada hari ini pula Allah swt. memerintahkan kepada kita untuk

melaksanakan ibadah yang bukan saja berupa ibadah qalbiyyah (murni pekerjaan

hati) semata, bukan saja ibadah badaniyyah dan ibadah maliyah belaka, namun

ketiga macam ibadah ini terkombinasikan menjadi satu paket sebagaimana

tercermin pada hari ini. Sehingga patutlah kiranya Allah menyebut hari ini dengan

“ ‘IIDUN JALIIL”, (lebaran yang agung), juga dengan nama “YAUMA HAJJIL

AKBAR” (Hari ibadah haji yang agung) dimana pada hari ini saudara-saudara kita

yang tengah melaksanakan ibadah haji, berkumpul di Tanah Mina untuk

menyempurnakan ibadah haji mereka dengan mendekatkan diri kepada Allah serta

melaksanakan ‘Sunnata Abiihim Ibrohim Kholiilullah ’Alaihi Al Sholatu Wa al

Salam, dengan menyembelih hayawanan korban.

ALLAHU AKBAR ....... 3X WALILLAHIL HAMD

HADIRIN KAUM MUSLIMIN DAN MUSLIMAT SIDANG IDUL

ADHA RAHIMAKUMULLAH .......
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Pada hari yang agung ini setidaknya ada dua  ibadah yang diperintahkan

oleh Allah swt. kepada kita yakni melaksanakan shalat Ied dan menyembelih

hayawan qurban dengan ketentuan perintah yang berstatus hukum SUNNAH

MU’AKKADAH, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta’ala dalam Al

Qur’an surat Al Kautsar ayat 1 sampai 3 :

اّن شـانئك ھو ا ألبتر.فصــّل لر ّبك   وانحر . إّن أعـطینك كـالكوثر

Artinya : “Sesungguhnya kami telah memberikan kenikmatan yang banyak, maka

dirikanlah shalat karena Tuhanmu,  dan berkorbanlah, sesungguhnya

orang-orang yang membenci kamu (Muhammad) dialah yang

terputus.”

Dengan ini mudah-mudahan shalat Ied yang baru saja kita laksanakan

bersama-sama diterima oleh Alloh SWT, serta memberikan kesan yang mendalam

untuk ketentraman jiwa kita, dan kekuatan iman di dalam menempuh segala

perjuangan hidup demi Izzul Islam Wal Muslimien, kejayaan agama, nusa dan

bangsa juga kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin .....Amin ........... Amin

Yaa Rabbal ‘Alamien ......

ALLAHU AKBAR ......... 3X WALILLAHIL HAMD .......

Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia ..........

Sesudah shalat ‘Ied kita perintahkan oleh Allah Ta’ala untuk

melaksanakan Syari’at kurban yang bermula dari kisah Nabi Ibrahim as. yang

berpuncak pada kerelaannya untuk menyembelih putra tercintanya Isma’il untuk

memebuhi perintah Allah swt.

Pada suatu hari Nabi Ibrahim bersama istri tercintanya Dewi Hajar dan

putranya Isma’il ketika itu masih berumur dua tahun, hijrah dari tempat

tinggalnya di Persia (Tanah Yaman), menuju Makkah, yang oleh Allah dikisahkan

di  dalam  Al  Qur’an  surat  Ibrahim  ayat  37  dengan  istilah  BIWAADIN  GHOIRI



95

DZI ZAR’IN ‘INDA BAITIKAL MUHARRAM’ pada sebuah jurang yang tandus

tanpa tetumbuhan dan penghuni di dekat Baitullah Al Muharram dengan tujuan

suatu saat nanti akan membangun kembali ka’bah yang tatkala itu tinggal

pondasinya yang terpendam pasir, sedangkan ka’bahnya diangkat oleh Allah Azza

Wa Jalla tatkala terjadi banjir bandang pada masa Nabi Nuh as.

Di sanalah kemudian turun perintah Allah melalui mimpi nyata Nabi

Ibrahim selama tiga hari berturut-turut mulai tanggal 8 sampai tanggal 10

Dzulhijjah yang kemudian dikenal dan populer dengan nama hari Tarwiyyah, hari

Arofah dan Yauman Nahriy atau hari Idul Adha. Hal ini dikisahkan dalam Al-

Qur’an surat Al Shoffat ayat 101 – 108

قال یا . قال یا بنّي إنّى آرى فى المنام ا ّنى اذبحك فانطر ما ذا ترىفلّما بلغ معھ الّسعى . فبّشرنھ بغالم حلیم
وندینــھ ان یآإبر .فلـــمّا اســـلم وتّلھ للـجــبین. ستجدنى أن شآءاهللا من الــــــّصابر ین. ءبت إفعل ما تؤ مر

.اھـیم 
وتركــنا . وفدیـــــــنھ بذبح عظــیم.اّن ھذا لھو البلؤا المبین. اّنا كذلك نجز ى المحسنین. قّد صدقت الّرء یا

.علیھ فى ا ألخـر ین

Artinya : “Dan aku beri engkau wahai Ibrahim suatu kegembiraan dengan

seorang anak yang cerdik, maka ketika anak itu telah tampak

sanggup membantu ayahandanya (umur 7 tahun). Berkatalah

Ibrahim kepada putranya : “Hai anakku, sesungguhnya aku melihat

dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu”, maka fikirkanlah,

bagaimana pendapatmu. Ia pun menjawab : “Wahai Ayahku .......!

kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada mu, Insya Allah engkau

akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.” Tatkala keduanya

telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan putranya atas

pelipisnya (nyatalah kesabaran keduanya) ....... dan kami pangillah

Dia. Hai Ibrahim ! sesungguhnya kami membenarkan mimpi itu,

sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-

orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian
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yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang

besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik)

dikalangan orang-orang yang kemudian.”

ALLAHU AKBAR 3X WALILLAHIL HAMD .......

Pada kisah di atas Nabi Ibrahim benar-benar diuji oleh Allah swt. apakah

cinta dan sayangnya terhadap putranya melebihi dari cinta dan imannya kepada

Allah Ta’ala yang disembahnya. Rupanya Nabi Ibrahim konsisten pada pilihan

rela berpisah dengan putra kandungnya sendiri, asal saja perintah Allah dapat ia

junjung dan ditaati. Dari kisah peristiwa tersebut lahir pulalah syari’at qurban

sebagai ujian keimanan dan ketaqwaan, keteguhan hati dan kerelaan berkorban.

Lalu pertanyaannya kemudian adalah : “Apakah hal ini berbekas pula

bagi umat islam sekarang .......?” Kita semua diminta untuk memberikan jawaban

sejujur-jujurnya. Dan berusaha menjelmakannya pada semua aspek kehidupan

kita.

Paling tidak hal ini dapat kita ukur dari sejauhmana empat golongan

masyarakat sebagai tiang penegak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan

bernegara, sebagaimana pernyataan Rasulullah saw. dalam sebuah haditsnya :

مر آء  وبشخاوة ا ألغنیآء  وبدعـــآء الـفقـــــر آءبعلم العلمآء وبعدل الع: قّوة البالد بأربعة 

Artinya : “Kekuatan suatu negara bergantung kepada empat golongan, yaitu

dengan ilmunya, alim ulama, dan cerdik pandai. Dengan

kebijaksanaan dan keadilan para penguasanya, dengan kemurahan

hati orang-orang kaya, dan dengan do’a, dorongan dan respon dari

kaum fakir miskin.”

Lebih jelasnya :
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1. Alim Ulama, kaum cerdik pandai dengan ilmunya bertanggung jawab

mencerdaskan rakyat agar mengerti dan sadar akan hak dan kewajibannya.

2. Kaum penguasa dengan kekuasaannya berkewajiban melindungi kepentingan

rakyat banyak, mencanangkan undang-undang dan peraturan mengedepankan

supremisi hukum dan meletakkannya berada di atas kekuasaan sehingga

keadilan benar-benar terwujud.

3. Orang kaya dengan kekayaannya seharusnya bersedia menolong dluafa’ kaum

lemah, fakir miskin dan;

4. Kaum lemah atau rakyat banyak dengan do’anya, dorongannya dan responnya

ikut serta membantu pemerintah dalam mensukseskan program dan cita-

citanya menuju masyarakat yang makmur dalam keadilan dan adil dalam

kejayaan.

5.

Dengan kata lain keempat golongan ini telah harus saling pengertian,

mewarisi watak keberanian untuk rela mengorbankan kepentingan pribadi,

kepentingan keluarga, kepentingan golongan dan seterusnya dan sebagainya

............. demi kepentingan yang lebih besar, yakni bahu membahu dan bekerja

sama melaksanakan tugas-tugas Nasional menuju cita-cita menjadi bangsa yang

besar, bangsa yang tangguh, aman sentausa, adil dan makmur penuh ampunan

Allah swt. segera akan terwujud. Amin ...... Amin ........ Amin ........ Yaa Robbal

‘Alamin.

Dari sini pula dapatlah difahami bahwa; pengorbanan diminta bukan

hanya perasaan dan sikap, tetapi juga jiwa dan raga demi kelangsungan Izzul

Islam wa al-Muslimin yang Ya’lu wa laa Yu’la ‘Alaihi dan kelangsungan hidup

berbangsa dan bernegara dengan segala tanggung jawabnya.

Pengorbanan sedemikian dari angkatan muda Islam sungguh diminta

lebih banyak, karena merekalah sebagai pemegang estafet perjuangan, dan

ditangan mereka segala urusan umat di masa mendatang sangat menentukan :

وان تقّدمتم تقّدمت وان تأخرثّم تأّخرت. فى ید الّشّبان أمر ا ألّمة
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Artinya : “Di tangan pemudalah segala urusan umat di masa mendatang. Bila

mereka maju, majulah umat, dan bila mereka mundur maka mundurl

dan hancurlah umat”.

(Demikianlah statemen/pernyataan menumental Imamuna Al Syafi’i Ra )

ALLOHU AKBAR ......... 3X WALILLAHIL HAMD

HADIRIN SIDANG JUM’AH IDUL ADHA YANG BERBAHAGIA ...........

Bukan tanpa tujuan kita berkumpul pada hari ini, - di sini – paling tidak

ada tiga ajakan suci yang perlu kami sampaikan :

PERTAMA : Kita berkewajiban mencoba menguji kembali ketaqwaan

dan ketaatan kita kepada Allah swt. untuk menanamkan kembali karakter jiwa

pada kerelaan berkorban dalam arti yang seluas-luasnya.

KEDUA : Kita berkewajiban untuk mengontrol kembali nilai-nilai

rohaniyah yang kita miliki, saat ini yang yaqin telah goyah karena cobaan

kehidupan modern, sebagai efek samping dari kemajuan sains/ilmu pengetahuan

dan tekhnologi yang mempesonakan kita.

KETIGA  : Marilah kita bangun kembali kebersamaan, persatuan dan

kesatuan, membulatkan tekad bahwa pembangunan lahiriyah dan batiniyah

sebenarnya saling kuat menguatkan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang

lainnya.

Ketiga ajakan mulia ini akan terasa sangat penting bagi kita sebagai

bangsa yang tengah membangun kembali sendi-sendi kehidupan yang telah porak

poranda, dalam rangka memenuhi kewajiban Ilahiyyah sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah Swt. :

ھو أنشاء كـــم من ا ألرض واســتعمر كــــم فـیھا
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Artinya : “Dia (Allah) telah menciptakan kalian semua (Manusia) dari bumi

(Tanah) dan aku menjadikan kalian semua sebagai

pemakmurannya.” (Qs. Hud : 61)

ALLAHU AKBAR .........3X WALILLAHIL HAMD.......

Idul Adha sebagai pelambang satu kesatuan umat, kesatuan yang

merupakan syarat mutlaq bagi keberhasilan dan lancarnya setiap usaha bersama.

Hari ini tercermin di lapangan padang Arafah, jutaan kaum Muslimin dari

berbagai penjuru dunia, dari berbagai tingkat/strata sosial, dari berbagai negara

yang berbeda sistem politiknya, peradabannya, adat istiadatnya, telah terkumpul

menerima panggilan Allah. Lapangan Arofah merupakan daerah terbuka dan

daerah damai, berhentilah di sana segala macam persengketaan, terbuka daerah itu

bagi lawan dan kawan untuk melakukan ibadah yang sama, dalam satu bahasa,

dalam satu etika dan tata cara, dengan satu tekad mereka pula menyerukan :

.اّن الـحمد والّنعمة لك والملك ال شــریك لك. لبیك ال شــر یك لك لّبیك. لــبیك الّلھــّم لبیك

HADIRIN SIDANG IDUL ADHA RAHIMAKUMULLAH ......

Penyembelihan hayawan qurban sebagai salah satu bentuk realisasi dari

mengikuti tuntunan/ sunnah Nabi Ibrahim as. menjadi syari’at islam yang abadi

sampai akhir Zaman, dalam kesempatan ini pula, kiranya perlu kami sampaikan

beberapa hal yang berkaitan dengan penyembelihan hayawan qurban :

Pertama : Hukum melaksanakan penyembelihan menurut pendapat yang

di pilih adalah “sunnah mu’akkadah”, kecuali bila dinadzari, maka menjadi

wajib.

Kedua : Hayawan yang dapat dijadikan qurban adalah :
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1. Badanah (onta) baik ‘Irbiy maupun Bukhotiy (yang memiliki dua

punu’ : Jawa) .

2. Baqorun (sapi/lembu) termasuk di dalamnya adalah kerbau.

3. Kabsun (kambing) yaitu kambing, domba yang telah berumur 1

tahun, atau kambing jawa/kambing kacang yang telah berumur 18

bulan.

Ketiga : Tentang waktu penyembelihannya adalah setelah shalat Idul

Adha hingga tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari Ayyamul Al Tasyriek

(tanggal 13 Dzulhijjah).

Keempat : Ketentuan penisbatan hak uduniyyah adalah seekor kambing

untuk satu orang, dan seekor sapi, kerbau atau onta adalah untuk tujuh orang.

Kelima : Tatkala akan menyembelih qurban disunnahkan membaca

basmalah dan takbir :

Bismillahir Rohmanir Rohiem, Allahu Akbar 3x Walillahil Hamd

Terakhir : Tentang etika pembagian daging hayawan qurban adalah

sebagai berikut : Bagi orang yang mengorbankan hayawannya maka sebaiknya

membagi tiga bagian pada daging udhiyyahnya, 1/3 untuk dimakan sendiri, 1/3

untuk dishadaqahkan kepada fakir miskin. Dan 1/3 nya lagi dihadiahkan kepada

siapa saja.

Namun apabila udhiyyahnya wajibah sebab di nadzari maka semuanya

harus dishadaqahkan kepada fakir miskin, kecuali bagi yang mengorbankannya di

perkenankan mengambil beberapa kerat daging saja untuk sekedar “tabarrukan”

(ngalap berkah).

Dan dilarang menjual hayawan qurban baik berupa kulit, tulang maupun

bulunya, kecuali bila telah diserah terimakan kepada yang berhak menerimanya,
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juga tidaklah diperkenankan mengambil kepalanya atau sebagian dagingnya untuk

upah bagi penyembelihnya.

HADIRIN SIDANG IDUL ADHA YANG DIMULYAKAN ALLAH ..........

Sebagai akhir dari rangkaian khutbah kami, marilah kita sama-sama

memanjatkan do’a mudah-mudahan apa yang menjadi amal ibadah kita bersama

benar-benar diterima oleh Allah swt. Amien.

Disamping itu juga mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada

saudara-saudara kita yang tengah melakukan ibadah haji, moga-moga mereka

berpredikat sebagai

Dan mudah-mudahan pula Allah sebagai HAJJAN MABRUURON

sehinga dapat menjadi suri tauladan buat hidup dan kehidupan kita bersama,

Amin.

Dan mudah-mudahan pula Allah segera metaqdirkan kepada kita semua

untuk segera mendapat giliran dipanggil oleh Nabiyullah Ibrahim as. untuk

menyempurnakan rukun Islam kita yang kelima yaitu pergi ke Baitullah, Amien

3x Yaa Robbal Alamien ........

أقول قولى ھـذا فاســتغفر اهللا العظــــــیم لى ولكـــم فاستغفــروه ا ّنھ
.ھو الغــفو ر الّرحــــــــیم
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