
KJHUTBAH JUM'AT 

AGAMA MEMPERBAIKI MASYARAKAT1 
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Sidang Jumat Yang Dimuliakan Allah 

Mari Lah kita tingkatkan takwa kita kepadaAllah 
~ . Karena dengan takwa, akan terwujud tatanan 
masyarakat bermartabat. Kebaikan akan menjad i 
nafas masyarakat yang konsisten dengan agama • 
ini. Namun syaitan pasti akan terus menghalangi 

manusia dari kebaikan agama ini. Ketika manusia , 
berhasil digoda, pada Hari Kiamat syaitan akan 
berlepas diri dari manusia. Sehingga sedari dini, I 
manusia harus menjadikan syaitan sebagai musuh '
abad i. Allah 1111 berfirman: 

/ ,J/ ""'> . ~ > t--: ·1 ,... < 
~~\...-' ~ (" ........ .... 

Ji 

0 
~ j. // / ~ ,I / , / 

~} y l..1; r-"8J ~~!.~· t;H 0l j.::i 
Don berkotoloh syoiton totkolo perkora (hisab) teloh 
diselesoikon: ·sesungguhnyo Allah teloh menjonjikon 
kepodomu jonji yang benor, don okupun teloh 
menjonjikon kepodomu tetopi oku menyolohinyo. Sekoli
koli tidok ado kekuosoon bogiku terhodopmu, meloinkon 
(sekedor) oku menyeru kornu Lolu komu memotuhi 
seruonku, oleh sebob itu jongonloh komu mencerco oku 
okon tetopi cercoloh dirimu sendiri. Aku sekoli-koli tidok 
dopot menolongmu don komupun sekoli-koli tidok dopot 
menolongku. Sesungguhnyo oku tidok membenorkan 
perbuotonmu mempersekutukan oku (dengon Allah) 
sejok dohulu." Sesungguhnyo orang-orang yang zolim itu 
mendopot siksoon yang pedih. (QS. lbrahlm/14: 22) 

Dan orang-orang yang mengikuti syaitan akan 
menyesal. Mereka mengatakan sekiranya saja kami 
dulu mau mendengar atau memahami seruan 

Allah, tentu kami tidak akan menjadi penghuni 
neraka. No'Odzu bill6h min dz6lik. 

1) Diadaptasikan dari Adh-Dhiya' al-Lami' karya Syaikh Muhammad Bin Shalih bin al-Utsaimin ~. • 
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Kaum Muslimin, rahimakumulldh{ 

Dan untuk mencegah manusia dari agama ini, 
syaitan menggambarkan Islam sebagai agama yang 

buruk dan keras; Sebagai agama yang sempit dan 
mengekang kebebasan; Yang menghalangi kemajuan 
dan kemakmuran; Agama yang tidak sejalan dengan 
perkembangan zaman; Dan lain-lain. 

Demikianlah diantara polesan syaitan, agar 

kita tidak lagi antusias kepada agama ini,Agar kita 
' tidak lagi berpegang kepada agama ini. Padahal 

seorang yang berakal dan obyektif,akan mendapati 

agama ini bersih dari segala tuduhan ini. 

.1 

Marilah kita lihat sekelumit keindahan Islam, 
yang akan mewujudkan perbaik.an dan kebaikan, 
bagi personil maupun masyarakat secara umum. 

Kita tahu wahai saudara-saudaraku seiman! 

bahwa Islam dilandasi oleh 5 pilar; yaitu syahadat 
(persaksian) bahwa tidak ada yang berhak diibadahi 
dengan benar selain Allah; dan Muhammad ~ 
adalah utusan Allah. Juga mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke 

Baitullah al-Haram. 

Semua pilar ini sejatinya mudah,dan semuanya 
bentuk penyucian akhlak dan perbaikan hati. Dan 
itu akan menjadikan tatanan masyarakat menjadi 

baik dan teratur. 

· Syahadat tauhid, ini memurnikan hati dari 
segala bentuk peribadatan dan penyembahan 
kepada sesama makhluk, siapapun dia. Dan bahwa 

peribadatan ini hanya ditujukan kepada Allah 
Rabb semesta alam. Jadi, kita ini hamba (budak) 
Allah; namun bila disandingkan dengan sesama 
makhluk, maka kita orang yang merdeka, bukan 
budak. Maka sangat naif sekali, bila kita berlepas 
diri dari peribadatan kepada Allah; pan justru 

membelenggu diri dengan menghamba kepada 
~ hawa nafsu, atau kepada dunia, atau menghamba 

kepada sesama makhluk. 

Sedangkan syahadat Rasul adalah memurnikan 
mut6ba'ah; memurnikan upaya kita dari mengikuti 

··I siapapun kecuali kepada R.asu~ yang diu~us 
. Allah. Kita wajib untuk meng1kut1 nsalah Bel1au 
~ . Sesungguhnya Nabi akan ditanya tentang 
penyampaian risalah ini, sedangkan kita akan 

' ditanya tentang seberapa besar kadar kita 

mengikuti Beliau ~ ? Seperti firman Allah 

Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat 
yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka don : 
sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) rasul-rasul 
(Kamij. (QS.Al-A'raf/ 7: 6) I 

Dan masing-masing orang akan berjalan sesuai 
dengan alur yang ia pilih. Apakah ia mengambil 
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jalan Nabi, ataukah mengambil alur orang~orang 
yang sesat. Maka tentunya jalan Nabi, itulah jalan 

yang selamat dan mendapat petunjuk. 

Adapun mendirikan shalat, ini mudah lagi 
bermanfaat bagi hati dan badan; baik untuk individu, 
maupun untuk masyarakat. Shalat adalah tali 
penghubung antara manusia dengan Rabbnya. Kita 

berdiri di hadapan Allah penuh khusyuk dan tunduk; , 
dengan bertaqarrub kepada-Nya melalui hal-hal i · 
yang Allah syariatkan. Seraya memohon kepada-Nya 1 

berbagai keperluan akhirat dan dunia. Memohon hal
hal yang bisa menyuburkan agama dan sekaligus ' 
menggugurkan dosa; dan membuat kita bisa 
berhimpun bersama orang-orang shalih. Dan shalat 

mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. 

Kaum Muslimin, rahimakumulldh! 

Rukun Islam berikutnya adalah zakat. lbadah 
ini merupakan bentuk bantuan dan empati kepada 

saudara-saudara kita, atau juga untuk kepent ingan 
Islam. Dan sungguh indah bentuk ibadah ini. 
Di mana pemberi zakat membersihkan diri dari 
berbagai perangai tercela dan berbagai dosa. Dan · 
sedekah bisa memadamkan dosa, sebagaimana air 
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. 
bisa memadamkan api. Dan kadar zakat pun hanya · . 
sekedar bagian kecil dari harta kita, bukan kadar · 
yang banyak dan memberatkan. 

Rukun Islam selanjutnya yaitu puasa Ramadhan. 
lbadah puasa yang menjadi rukun Islam itu hanya , . 
berlangsung satu bulan dari rentang waktu satu 
tahun. Kita menahan diri dari berbagai hal yang 

dilarang, sebagai bentuk taqarrub kita kepada 
Allah 6.-4r • Dan jug~ untuk lebih mendahulukan 
rid ha Allah daripada kesenangan diri. Dan sungguh 
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banyak faidah yang bisa diraih melalui ibadah ini. 

Sedangkan haji, hanyalah satu kali sepanjang 
hayat bagi yang mampu. Dengan menuJu 

Baitullah; mengagungkan Allah dan meminta 
segala keperluan baik untuk akhirat juga dunia. 
Terlebih lagi betapa ini adalah luapan kerinduan 
seorang hamba kepada seruan Allah untuk menuju 
ke Baitulldh al-Haram; menuju rumah-Nya Yang 
suci. Dan di sana ia bisa merasakan betapa agung 

ibadah ini, di samping berbagai manfaat haji yang 
lain berupa manfaat agama maupun dunia. 

[ KHUTBAH KEDUA] 

Sidang Jumat Yang Dimuliakan Allah. 

Islam merupakan kemuliaan dan kebanggaan 

agung bagi kaum Muslimin. Karena Islam 
memerintahkan segala perilaku mulia, dan 
menc.egah dari segala hal yang hina dan 
rendah. Islam memerintahkan kemajuan yang 
bisa mewujudkan kebaikan dunia dan akhirat. 
RasOlullah ~ bersabda, 
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Sesungguhnya Allah mencintai hal-hol yang luhur 
lagi mulia, don membenci hal-hal yang rendah nan 
hina. (HR. Thabrani ) 

Dari sedikit pemaparan ini, bisa disimpulkan 
bahwa Islam agama yang hak, mudah,dan menyeru 
pada kemajuan yang menuju pada kebaikan sejati. 
Tak ada yang batil dalam agama ini. Islam tidak 

menyerukan untuk mundur dan terbelakang. Akan 
tetapi ia adalah agama yang hak, mudah, selalu 

. 

menu ju kepada kebaikan dan menyingkirkan segala 
keburukan. Kalau masih ragu, lihatlah pada sejarah 
yang silam dari Umat ini. Lihatlah keagungan dan 
kejayaan umat ini pada masa lampau. Mereka telah 

membuka hati manusia dengan keimanan dan 
ilmu. Dan mereka telah membuka berbagai negeri ' 

dengan kebenaran dan keadilan. Kita memohon 
agar Allah berkenan membukakan mata hati kita 
untuk mengikuti agama ini. Dan agar kita diberi 

anugerah untuk berpegang erat pada agama • 
ini, dan agar diwafatkan dalam keadaan Islam. 
Sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Mulia. 
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