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Khutbah Pertama

َق َمْن َشاَء ِمْن ِعَباِدِه لَِتْحَصْيِل املََكاِسِب  الَحْمُد للِه الربِّ الَغُفْور، الَعُفوالرَُّؤْوف الَشُكْور، الَِّذي َوفَّ
الِح، َيْرُجْوَن ِتَجارًَة لَْن َتُبْوَر، َوأْشَهُد أْن الَ  َواألُجْوِر، َوَجَعَل ُشْغَلُهْم ِبَتْحِقْيِق اإلمْيَاِن َوالَعَمل ِالصَّ
ًدا َعْبُدُه َورَُسْوُلُه،  ْيَك لَُه، الَِّذي ِبَيِدِه َتَصاِرْيُف األُمْوِر، َوأَْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ إلََه إال الله َوْحَدُه الَ َرشِ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

ٍد، َوَعَىل آلِِه َوأْصَحاِبِه َوالتَّاِبِعنْيَ لَُهْم  أْفَضُل آِمٍر َوأَجلُّ َمأُمْوٍر، اللَُّهمَّ َصلِّ َوّسلِّْم َوَبارِْك َعَىل ُمَحمَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ

ُشْوِر . ِبإِْحَساٍن إَِىل َيْوِم الَبْعِث َوالنُّ
ٍ

@)[آل   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4)44 َبْعَد: أََما 
(@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4)44 عمران:١٠٢]، َقاُل َتَعاَىل:
¢ {~ے¡ | { z y x w v u)uu  [١٠۲ عمران:  [آل 

[۷۱-۷۰ ¯)   [األحزاب: ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤¥ £
األُُموِر   َ َورشَّ َوَسلََّم  َعَلْيِه  الله  َصىلَّ  ٍد  ُمَحمَّ َهْدُي  الَهْدِي  َوَخرْيَ  اللَه،  ِكَتاُب  اْلَحِديِث  َخرْيَ  َفإِْن 

ُمْحَدَثاُتَها وَُكلَّ ُمْحَدَثٍة ِبْدَعٌة وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضَاللٌَة وَُكلَّ َضَاللٍَة ِيف النَّاِر.
ٍ ِ ِِ

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

Alhamdulillah segala puji senantiasa kita haturkan kehadirat Illahi Robbi
yang telah menganugerahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua,
melimpahkan kenikmatan iman dan kesehatan sehingga bisa menunaikan 
ibadah Jum’at yang insyaAllah dan semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa
Ta’ala. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan
Nabi agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para
sahabatnya.

Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala. Hanya dengan takwa kita akan dapat meraih rahmat Allah Subhanahu
wa Ta’ala baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

05
Bekerja dalam pandangan Islam 
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Dalam salah satu riwayat shahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
pernah bersabda, 

َألَْن َيأُْخَذ أََحُدُكْم َحْبَلُه َفَيأيِْتَ ِبُحزَْمِة اْلَحَطِب َعَىل َظْهرِِه َفَيِبيَعَها َفَيُكفَّ اللَُّه ِبَها َوْجَهُه َخرْيٌ لَُه 
ِمْن أْن َيْسأَل النَّاَس أْعَطْوُه أْو َمَنُعوُه . 

ِ ِ ِِ

“Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mengambil tambang kemudian
mencari kayu bakar dan diletakkan diatas punggungnya, hal itu adalah lebih baik 
baginya dari pada ia mendatangi seseorang yang telah dikarunai keutamaan
oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, kemudian meminta-minta padanya, adakalanya
diberi dan ada kalanya ditolak.” (HR. Bukhari, 5/320 dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan tentang betapa pentingnya “bekerja” bagi seorang 
Muslim, walau hanya dengan mencari kayu bakar.

Dalam banyak firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta’ala memotivasi manusia
agar senantiasa bekerja dalam kehidupannya,

(J I H G)   [اجبأ:١١]
 “Kami telah membuat waktu siang untuk mengusahakan kehidupan (bekerja).” 
(An-Naba’: 11)

(ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬)   [األعراف:١٠]
“Kami telah menjadikan untukmu semua di dalam bumi itu sebagai lapangan 
mengusahakan kehidupan (bekerja). Tetapi sedikit sekali di antaramu yang 
bersyukur.” (Al’raf: 10)

 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8)
[اجلمعة:١٠]   (G

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan “
carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu 
beruntung.” (Al-Jumu’ah: 10)

(C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4)   [الُملك:١۵]
“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagimu, maka berjalanlah di segala 
penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya lah 
kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Al-Mulk: 15)

Bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan menjadi 
kewajiban setiap manusia, semenjak masa Nabi Adam as hingga Nabi 
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam. Nabi Daud Alaihissalam tidak makan
melainkan dari hasil jerih payah kerja tangan beliau sendiri, Nabi Zakaria adalah 
seorang tukang kayu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah seorangw
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pedagang. Beliau juga pernah bersabda,

َما َبَعَث اللَُّه َنِبيٍّا إِالَّ رََعى اْلَغَنَم َفَقاَل أَْصَحاُبُه َوأَْنَت َفَقاَل َنَعْم ُكْنُت أَْرَعاَها َعَىل َقرَاِريَط ِألَْهِل 
َة .  َمكَّ

“Tidak seorang Rasul pun diutus Allah kecuali ia bekerja sebagai penggembala
domba. Para sahabat bertanya, “bagaimana dengan dirimu, wahai Rasulullah? 
Beliau menjawab, “Ya, saya dulu mengembala domba untuk penduduk Makkah.” 
(HR. Bukhari, 8/21) 

Ma’asyiral Muslimin rakhimakumullah,

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai seorang teladan selalu
memberikan motivasi kepada semua sahabatnya untuk selalu giat dan bekerja
dengan benar, seperti dalam penuturan beliau,

َهَداء  ْيِقنْيَ َوالشُّ دِّ ِبيِّنْيَ َوالصِّ ُدْوُق األَِمنْيُ َمَع النَّ التَّاِجُر الصَّ
“Pedagang yang lurus dan jujur kelak akan tinggal bersama para Nabi, Shiddiqin,
dan Syuhada’,” (HR. Tirmidzi 1209 dan Al-Hakim 2143)  ”

Nasihat ini ditujukan untuk sahabatnya yang mempunyai pekerjaan
sebagai pedagang (wirausahawan) . Sedangkan untuk mereka yang bekerja
sebagai petani dan tukang kebun, beliau bersabda, 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغرُِس َغرًْسا أَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُه َطرْيٌ أَْو إِْنَساٌن أَْو َبِهيَمٌة إِالَّ َكاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة
“Setiap Muslim yang menanam satu tanaman atau menyemai satu semaian
lalu (buahnya) dimakan oleh manusia atau binatang, maka ia dianggap telah
bersedekah.” (Muttaffaqqun ‘alaih, Bukhari, No. 2/5 dan Muslim, No. 1552, 1553) 

Bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad, jika sang konsisten terhadap
hukum Allah, suci niatnya, serta dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri,
keluarga bahkan masyarakat dan negara. Disabdakan,

أََبَوْيِن َشْيَخنْيِ  َفُهَو ِيف َسِبْيِل اللِه َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَىل  إِْن َكاَن َيْسَعى َعَىل َولَِدِه ِصَغارًا 
َها َفِفي َسِبْيِل اللِه َوإِْن َكاَن َخَرَج  َكِبرْيَْيِن َفِفي َسِبْيِل اللِه َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَىل َنْفِسِه لَِيِعفَّ

ِِ

اُغْوِت َيْسَعى َعَىل أهله َفِفي َسِبْيِل اللِه َوإِْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َتَفاُخرًا َوَتَكاُثرًا َفِفي َسِبْيِل الطَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

“…kalau ada seseorang keluar dari rumahnya untuk bekerja guna membiayai 
anaknya yang masih kecil, maka ia telah berusaha Fisabilillah. Jikalau ia keluar 
bekerja untuk kedua orangtuanya  yang sudah tua, maka ia Fisabilillah. Jikalau ia
bekerja untuk dirinya sendiri agar tidak sampai meminta-minta pada orang lain,
itupun Fisabilillah. Jikalau ia bekerja untuk keluarganya, maka ia Fisabilillah. Tetapi 
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apabila ia bekerja untuk pamer atau untuk bermegah-megahan, maka itulah
Fisabili Syaithan atau karena mengikutu jalan Syaithan.” (HR. Thabrani 2/148)

Di samping itu seorang Muslim juga harus senantiasa menjaga amanah
serta melakukannya dengan profesional. 

إِنَّ الله ُيِحبُّ إَِذا َعِمَل أَحُدُكْم َعَمًال أَْن ُيْتِقَنُه 
“Sebaik-baik pekerjaan ialah usahanya seseorang pekerja apabila ia berbuat 
sebaik-baiknya (profesional) ” (HR. Baihaqi 5312)  

Ma’asyiral Muslimin rakhimakumullah,

Sudah amat  jelas dan gamblang, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan
seseorang untuk bekerja. Lantas kenapa seseorang diharuskan untuk bekerja? 

Pertama,  Seorang Muslim diperintahkan bekerja, untuk memenuhi 
kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan 
meminta-minta, dan menjaga tangannya agar tetap berada di atas.

Kedua, Bekerja diwajibkan demi terwujudnya keluarga yang sejahtera.
Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga adalah memberikan 
nafkah yang halal dan thayib bagi istri serta anak-anaknya. Dalam hadits di atas
digambarkan bahwa seorang yang mencari nafkah untuk anaknya yang kecil 
itu sama dengan fisabilillah.

Ketiga,   Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan, karena 
kebutuhan diri dan keluargannya telah terpenuhui, ia tetap wajib  bekerja 
untuk masyarakat sekitarnya. Suatu ketika ada seorang tua renta bernama 
Abu Darda sedang menanam pohon kenari. Saat itulah lewat seseorang dan 
bertanya kepadanya, “Untuk apa kamu menananm pohon itu? Kamu sudah tua, 
sedangkan pohon itu tidak akan berbuah kecuali sesudah sekian tahun” Abu 
Darda menjawab,”alangkah senangnya hatiku bila mendapatkan pahala darinya, 
karena orang lain yang akan makan hasilnya.” Inilah pemahaman seorang
Muslim tentang kehidupannya.

ِدْيَن، أَُقْوُل َقْوِيلْ َهَذا اْلَفاِئِزْيَن اآلِمِننْيَ َوأَْدَخَلَنا َوإِيَُّاكْم ِىف زُْمرَِتِه اْلُمَوحِّ َجَعَلَنا اللُه َوإِيَّاُكْم ِمَن 
َوأْسَتْغِفُر اللَه اْلَعِظْيَم ِيلْ َولَُكْم. َواْسَتْغِفُرْوُه، إِنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيُم.

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
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Khutbah Kedua

اَمِء ُبُرْوًجا َوَجَعَل ِفْيَها ِرسَاًجا  اَْلَحْمُد لِلَِّه الَِّذْي َكاَن ِبِعَباِدِه َخِبرْيًا َبِصرْيًا، َتَبارََك الَِّذْي َجَعَل ِيف السَّ
ًدا َعْبُدُه ُورَُسوُلُه الَِّذْي َبَعَثُه ِباْلَحقِّ َبِشرْيًا  َوَقَمرًا ُمِنرْيًا. أْشَهُد اَْن الَ إِلََه إِالَّ اللُه وأْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َوَنِذْيرًا، َوَداِعَيا إَِىل اْلَحقِّ ِبإِْذِنِه َوِرسَاًجا ُمِنرْيًا. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلْيِه َوَعَىل آلِِه َوَصْحِبِه َوَسلِّْم َتْسِلْياًم 
ِ ِ ِِ

ا َبْعُد؛ َكِثرْيًا. أَمَّ
ِ ِ

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . -. )
:شر:١۸] ششاحل ]   (@

Ma’asyiral Muslimin rakhimakumullah,h

Keempat, Dalam Islam bekerja diharapkan dapat memakmurkan bumi.
Sedangkan memakmurkan bumi adalah bagian dari maqasidus syari’ah ajaran
islam. Apa yang kita kerjakan seyogianya juga untuk kemanfaatan seluruh
makhluk hidup, termasuk hewan. Nabi bersabda, 

َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغرُِس َغرًْسا أَْو َيْزَرُع َزْرًعا َفَيْأُكُل ِمْنُه َطرْيٌ أَْو إِْنَساٌن أَْو َبِهيَمٌة إِالَّ َكاَن لَُه ِبِه َصَدَقٌة
“Siapakah dari kaum Muslimin yang menanam tananam atau tumbuhan
lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan, kecuali baginya sedekah,.” 
(Muttaffaqqun ‘alaih, Bukhari, No. 2/5 dan Muslim, No. 1552, 1553) 

Kelima, Bekerja untuk kerja. Pada hakikatnya setiap Muslim diminta untuk 
bekerja meskipun hasil pekerjaanya belum dapat dimanfaatkan satupun
makhluk Allah, termasuk hewan. Ia tetap wajib bekerja karena bekerja
merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hadits
Nabi yang diriwayatkan oleh Anas dikatakan,

اَعُة َوِىف َيِد أَحِدُكْم َفِسْيَلًة َفإِْن اْسَتَطاَع أَْن الَ َتُقْوَم َحتىَّ َيْغرَِسَها َفْلَيْغرِْسَها إِْن َقاَمْت السَّ
“Apabila hari kiamat telah datang dan pada tangan seseorang di antara kamu
ada biji untuk ditanam, maka jika ia bisa menanam, tanamlah sebelum datang
hari kiamat” (HR. Bukhari,, Adab al-mufrod 479) 

Ma’asyiral Muslimin rakhimakumullah,

Ia adalah lambang pemberian seorang Muslim bagi kehidupan ini walaupun
ajal sudah di ambang pintu. Tidak kita temukan dalam ajaran agama mana pun
sanjungan terhadap pekerjaan yang lebih tinggi daripada agama kita.

Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan semangat untuk selalu
bekerja keras dalam menjalani kehidupan ini, semoga kita senantiasa berada
dijalan yang diridhai olehNya. Amin.
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   (P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B)
[األحزاب:۵۶]

َيْوِم إَِىل  ِبإِْحَساٍن  َتِبَعُهْم  َوَمْن  َوَصْحِبِه  آلِِه  َوَعَىل  د،  ُمَحمَّ َسيِِّدَنا  َعَىل  َوَبارك  َوَسلم  اللَُّهمَّ َصلِّ   
ين. الدِّ

َسِمْيٌع اِنََّك  َواألَْمَواِت  ِمْنُهْم  اَألَْحَياِء  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِننْيَ  َواْلُمْسِلاَمِت  لِْلُمْسِلِمنْيَ  اْغِفْر  اَللَُّهمَّ 
ْعَوات .  َقِرْيٌب ُمِجْيُب الدَّ

اللَُّهمَّ أِعنَّا َعَىل ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك.
َربَّناَ أْوزِْعناَ أْن َنْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتى أْنَعْمَت َعَلْيناَ َوَعَىل َوالِِدْيناَ، َوأْن َنْعَمَل َصالًِحا َترَْضاُه، َوأْدِخْلناَ

 . الِِحنْيَ ِبَرْحَمِتَك ِىف ِعباَِدَك الصَّ
)   [آل عمران:۸] Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½

ِ ِ ِ ِ ِ ِ
)

   (q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g)
[اكقرة:۲۵٠]

اَللَُّهمَّ أَْصِلْح لََنا ِدْيَنناَ الَِّذى ُهَو ِعْصَمُة أَْمرَِنا َوأَْصِلْح لََنا ُدْنَياَن الَِّتى ِفْيَها َمَعاُشَنا َوأَْصِلْح لََنا آِخرََتَنا
الَِّتى ِفْيَها َمَعاُدَنا َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة لََنا ِىف ُكلِّ َخرْيٍ َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ رشٍّ
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ِعباََد اللِه، إنَّ اللَه َيأُمُر ِبالَعْدِل َواإلْحَساِن َوإْيتاَِء ِذي الُقْرىَب، َوَيْنهَى َعن الَفْحَشاِء َواملْنَكِر َوالَبْغي،

ُرْوَن. َيِعُظُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ
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