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Refleksi Tahun Baru

Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ind
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َ ﱠﺎس اِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا َر ﱠﺑ ُﻜ ْﻢ ا ﱠﻟ ِﺬي ﺧﻠ َﻘ ُﻜ ْﻢ ِﻣﻦْ َﻧ ْﻔ ُﺲ واﺣ َﺪ ًة َو
ﺧﻠﻖ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َز ْو َﺟ َﻬﺎ َو َﺑ ﱠﺚ ِﻣ ْﻨ ُﻬ َام ُر ﱠﺟ َﺎﻻ
َ ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﻨ
َ َﻛ ِﺜ َريا َو َﻧ ﱠﺴﺎ َء َواِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي ُﺗ َﺴﺎ َء ُﻟ
 ﻳﺄﻳﻬﺎ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا. ﻮن ِﺑ ِﻪ واﻷرﺣﺎم إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻛ َﺎن َﻋ َﻠ ُﻴﻜ ْﻢ َرﻗﻴ َﺒﺎ
اِ ﱠﺗ َﻘ ْﻮا اﻟﻠ َﻪ َو َﻗ ﱠﻮ ُﻟﻮا َﻗ ﱠﻮ َﻻ َﺳ ِﺪﻳﺪَا ُﻳ ْﺼ ِﻠ ُﺢ ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَ ُﻋ ﱠامﻟَ ُﻜ ْﻢ َو َﻳ ْﻐ َﻔ ُﺮ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ُذ ُﻧﻮ َﺑ ُﻜ ْﻢ َو ِﻣﻦْ ُﻳ ِﻄ ْﻊ اﻟ ﱠﻠ َﻪ َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ
َ َ أَ َﻻ َﻓﺈِ ﱠن أ. َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز َﻓ ﱠﻮ َزا َﻋ ِﻈ َﻴام
َﺎب اﻟﻠ ِﻪ َو َﺧ ﱢ َري ا ْﻟ َﻬﺪْي ﻫَ ﺪﱠي ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ › َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ ﺻﺪق ا ْﻟ َﺤ
َ ﺪﻳﺚ ِﻛﺘ
َﻋ َﻠﻴﻪ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َو َ ﱠ
.ﴍ اﻷﻣﻮر ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ِﺗ َﻬﺎ َو ُﻛ ﱠﻞ › ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ َو ُﻛ ﱠﻞ › ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ًﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ﻳﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ َو ِﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ِ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻓ ْﺼ ِﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻲ ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
.  أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ.ﱢﻳﻦ
ِ اﻟﺪ
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!…

ww

w.

mi

Pada hari ini kita akan meninggalkan tahun yang mana lembaranlembarannya telah digulung. Ia tidak tersisa kecuali hanya beberapa saat saja,
kemudian kita akan menyambut tahun baru yang dibentangkan lembaranlembaran putih dan kosong. Maka, apa sajakah yang telah kita tuliskan pada
lembaran tahun yang telah lalu, dengan apa kita menutup lembaran-lembaran
itu, dan bagaimana kita akan menyambut tahun baru? Kita tidak mengetahui
apakah termasuk orang yang akan menemuinya secara sempurna atau
termasuk orang yang didahului maut? Karena itu, hendaklah kita mengoreksi
diri. Jika tahun yang telah lalu sebagai ladang amal baik dan shalih, maka
alhamdulillah. Namun, apabila kita menjadikannya untuk sesuatu yang sia-sia,
bergurau dan menyia-nyiakan berbagai bentuk ketaatan, maka hendaknya
kita kembali menilik perjalanan hidup kita, kemudian bertaubat kepada Allah
‘Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya taubat. Karena sebaik-baik perbuatan
untuk menutup tahun, yaitu dengan bertaubat kepada Allah atas segala bentuk
kelalaian dalam ketaatan atau dari perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita
454
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memuji Allah ‘Azza wa Jalla yang telah menganugrahkan kepada kita umur,
yang dengannya kita dapat memperbaiki sesuatu yang kita lalaikan padanya.
Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu meriwayatkan, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,

َﻻ َﻳ َﺘ َﻤﻨﱠﻰ أَ َﺣﺪُ ُﻛ ْﻢ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت إِ ﱠﻣﺎ ُﻣ ْﺤ ِﺴﻨًﺎ َﻓ َﻠ َﻌ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﺰدَا ُد َوإِ ﱠﻣﺎ ُﻣ ِﺴﻴ ًﺌﺎ َﻓ َﻠ َﻌ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﺴ َﺘ ْﻌ ِﺘ ُﺐ

“
“Janganlah
salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati. Karena
apabila ia termasuk orang yang berbuat baik, barangkali ia akan menambah
amalnya dan apabila ia termasuk orang yang berbuat buruk barangkali ia akan
menyesali dan menjauhi perbuatannya.”” (HR. Bukhari dan Muslim)

ar

ind

Wahai kaum Muslimin, sesungguhnya siang dan malam merupakan ladang
untuk beramal. Tahapan umur manusia menjadikan sesuatu yang baru menjadi
usang dan yang jauh menjadi dekat. Hari demi hari berlalu dan tahun pun
akan berulang, generasi demi generasi silih berganti menyusuri jalan menuju
kampung akhirat. yang satu datang dan yang lain menghilang, ada yang
sehat dan ada yang sakit, dan semuanya berjalan menuju Allah Ta’ala. Allah
Subhanahu wa Ta’ala telah bersumpah dengan waktu yang telah Dia berikan
kepada makhluk-Nya, bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian
kecuali yang mempunyai empat sifat yaitu, orang-orang yang beriman,
beramal shalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati
dalam kesabaran. Sebagaimana firman Allah,

nb
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mi

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian,
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat
menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi
kesabaran.”(Al-Ashr: 1- 3)

w.

Imam Syafi’i Rahimahullah berkata ketika mengomentari ayat ini,
“Seandainya tidak diturunkan suatu surat kecuali hanya ini, maka sungguh
sudah cukup bagi mereka.”

ww

Berapa banyak surat dan ayat yang diturunkan Allah ‘Azza wa Jalla dengan
tujuan agar manusia menjadi sadar, memerhatikan, dan memaksa dirinya
untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Rabbnya. Allah berfirman,
“Demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Sesungguhnya beruntunglah
orang yang menyucikan jiwa itu. dan Sesungguhnya merugilah orang yang
mengotorinya.”(Asy- Syams: 910-)
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Imam Qotadah berkata mengenai ayat ini, “Sungguh beruntung orang
yang menyucikan jiwanya dengan ketaatan dan sungguh merugi orang
mengotorinya dengan kemaksiatan.”

ind

Maka lihatlah wahai saudaraku lembaran hari-harimu yang telah lalu, apa
saja yang telah Anda persiapkan darinya untuk menghadapi Hari Akhirat?
Cobalah Anda menyendiri, kemudian ajaklah bicara dirimu, “Apa yang telah di
ucapkan oleh lisan ini, apa yang telah dilihat oleh mata ini, apa saja yang telah
di dengar oleh telinga ini, ke mana kaki ini berjalan, dan siapa saja yang telah
Anda pukul dengan tangan ini? Anda dituntut untuk menahan tali kekang nafsu
lalu mengoreksinya. Maimun bin Mihran Radhiyallahu Anhu berkata, “Seorang
hamba tidak dianggap bertakwa sampai ketelitian dia terhadap dirinya melebihi
ketelitian seorang yang berserikat terhadap serikatnya.”

ar

Hendaknya kita mengoreksi kewajiban yang dibebankan kepada kita.
Marilah mengoreksi larangan yang dicegah untuk kita, mengoreksi diri atas
berbagai kelalaian, karena kita sedang berada di atas kendaraan siang dan
malam, yang menghantarkan setiap dari kita menuju kampung akhirat. Abu
Darda’ Radhiyallahu Anhu pernah ditanya seseorang perihal jenazah yang
sedang lewat, “Siapa ini?” Beliau menjawab, “Ini adalah kamu.”

nb

Ketika Abu Hazim ditanya mengenai bagaimana seseorang datang kepada
Allah, dia berkata, “Adapun orang yang taat, maka ia datang seperti orang yang
telah lama menghilang kemudian ia datang kepada keluarganya. Adapun orang
yang bermaksiat, maka ia seperti datangnya seorang budak yang melarikan diri
kepada tuannya.”

mi

Bersungguh-sungguhlah wahai saudaraku tercinta mulai dari saat ini
juga. Karena amal perbuatan itu ditentukan pada akhirnya, di mana tidak akan
bermanfaat segala ucapan. Allah berfirman

w.

“Ya Tuhanku kembalikanlah Aku (ke dunia), agar Aku berbuat amal yang saleh
terhadap yang Telah Aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah
perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal
hari mereka dibangkitkan”” (Al-Mukminun: 99-100)

ww

Wahai saudaraku tercinta, gunakanlah umur kalian dan janganlah siasiakan untuk sesuatu yang hina dan melalaikan. Gunakanlah saat kuatmu untuk
menambah pundi- pundi amal shalih, karena sesungguhnya siang dan malam
akan selalu berjalan terus. Lihatlah betapa berharganya sebuah waktu. Jangan
kalian habiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah. Sungguh
sangat jauh berbeda antara orang yang duduk di majelis yang di dalamnya
disebut nama Allah (berdzikir kepada Allah) dengan orang yang duduk
dalam majelis yang hanya menghabiskan waktu dengan omong kosong tidak
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bermanfaat dan dosa yang berakibat melemparkan mereka ke dalam neraka
Jahannam. Allah berfirman,

[۶۲: { | } ~ ﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎنz y x w v u t s)

“Dan dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang
ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.”(Al-Furqan: 62)

ind

Imam Ibnu Katsir Rahihamullah menjelaskan firman Allah, “Siang dan
malam saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Keduanya silih berganti
tanpa henti. Apabila yang satu pergi, maka yang lainnya datang. Allah telah
menjadikan keduanya saling bergantian bertujuan sebagai penanda waktu
untuk beribadah kepada-Nya. Barangsiapa yang luput beramal pada malam
hari, maka ia dapat menggantinya pada siang hari. Dan barangsiapa yang luput
dari beramal pada siang hari, maka ia dapat menggantinya pada malam hari.”

ar

Allah menggilirkan antara siang dan malam, dan sungguh padanya terdapat
pelajaran bagi orang yang berakal. Tahun akan selalu berganti, dan kita akan
berujar, “di depan mata kita sudah mennunggu tahun baru.” Dianggapnya ia
akan lama, tetapi betapa cepatnya ia berjalan. Abdullah bin Umar Radhiyallahu
Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam memegang pundakku
seraya bersabda,

ﻴﻞ
ٍ ﻳﺐ أَ ْو َﻋﺎ ِﺑ ُﺮ َﺳ ِﺒ
ٌ ُﻛﻦْ ِﰲ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َﻛﺄَ ﱠﻧ َﻚ َﻏ ِﺮ

nb

“Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seorang yang sedang dalam
perjalanan.”” (HR. Bukhari)

mi

Janganlah seorang mukmin cenderung kepada dunia dan merasa tenang
di dalamnya, karena sebenarnya ia sedang berada di tengah-tengah safar yang
menuntut dirinya tetap siap meneruskan perjalalan.

ww

w.

Wahai saudaraku kaum Muslimin, wahai saudaraku seiman! Suatu sikap yang
harus dimiliki oleh seseorang guna menyongsong tahun baru adalah sikap jujur
dan sungguh- sungguh untuk meluruskan arah tujuan, memperbaiki kesalahan,
dan kembali ke jalan yang benar. Karena kembali kepada kebenaran lebih baik
daripada terus-menerus dalam kubangan kebatilan. Wahai saudaraku, walau
dosa sebanyak buih di lautan. Sungguh, Allah tidak akan menghiraukannya,
apabila Anda mau memusatkan tujuan Anda kepada-Nya, apabila Anda mau
mengerakkan kaki menuju kepada-Nya. Janganlah kesalahan-kesalahan yang
telah berlalu menjadi penghalang bagi Anda untuk bertaubat dengan benar
(jujur). Allah ‘Azza wa Jalla berfirman, mengajak bicara orang-orang yang telah
melakukan dosa besar, orang-orang yang berlebihan terhadap diri mereka
sendiri. Allah berkata tentang mereka, seraya mengajak mereka dengan ajakan
seruan ubudiyah serta panggilan penuh cinta,
457
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ُّ
[۵٣: «( ]اﻟﺰ َﻣﺮy x w v u t s)

”Katakanlah, Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka
sendiri.”(Az-Zumar: 53)

Yaitu orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka dengan
perbuatan dosa dan kesalahan.

ُّ
[۵٣: «( ]اﻟﺰ َﻣﺮª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  { | } ~ ﮯz s)

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni
dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Az-Zumar: 53)

ind

Jadi apa yang harus kita perbuat selanjutnya?
Allah berfirman,

¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬)
ËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½
ُّ
[۵٤-۵۵:( ]اﻟﺰ َﻣﺮÌ
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”Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya
sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi) dan
ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum
datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya.”
(Az-Zumar: 54-55)

ww

w.

mi

Azab macam apa yang akan mendatangimu secara tiba-tiba dan kamu
dalam keadaan bermaksiat? Ia adalah kematian! Apakah kematian mengirimkan
peringatan terlebih dulu sebelum ia datang? Sekali- kali tidak! Salah seorang di
antara kita ada yang mengendarai mobilnya dan dia tidak turun dari mobil
tersebut melainkan telah menjadi mayat. Ada juga seseorang yang dapat
mengenakan baju, namun ia tidak dapat melepaskannya dengan dipotong
(telah meninggal). Ya, inilah maksud dari ayat yang berbunyi ,“Supaya jangan
ada orang yang mengatakan, ’Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam
(menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk
orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah), atau supaya jangan ada
yang berkata, ’Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku
termasuk orang-orang yang bertakwa’. Atau supaya jangan ada yang berkata
ketika ia melihat azab, ’Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku
akan termasuk orang-orang berbuat baik.” (Az-Zumar: 56-59)
Pehatikanlah ini, kata ”balaa”” (akan tetapi) untuk menyatakan kebalikannya.
Maknanya, akan tetapi sungguh kamu telah berdusta wahai hamba,
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“Sebenarnya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu kamu
mendustakannya dan kamu menyombongkan diri, dan adalah kamu termasuk
orang-orang yang kafir.”(Az-Zumar:
(
59)

ind

Maka itu, jangan Anda jadikan kemaksiatan menjadi penghalang dari
taubat, dengan berkata, ”Demi Allah! Sungguh dosaku terlalu banyak.”” Jika
kamu berkata, ”Dosa-dosaku amat besar!”” Maka ketahuilah ampunan Allah
itu jauh lebih besar dari dosa-dosamu. Meskipun dosamu sampai memenuhi
langit, kemudian Anda bertemu dengan Allah dengan memohon ampunanNya, niscaya Dia akan mengampunimu. Seandainya dosa-dosamu bagai buih
di lautan, atau sebanyak pepasir di daratan, bahkan sebanyak tetesan-tetesan
air hujan, maka ketahuilah rahmat Allah lebih luas daripada itu semua. Allah
berfirman,

[١۵۶:( ]اﻷﻋﺮافC 8 7 6 5 !)

“Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.”(Al-A’raf: 156)

mi

nb

ar

Kamu hanya dituntut untuk berubah, hanya itu yang kami inginkan.
Semua yang telah lalu Allah telah memberi ampunan untukmu, dengan
segala konsekuensi, tanggung jawab dan segala macam bentuk kesalahan di
dalamnya. Semua itu akan Allah ganti dengan kebaikan. Apakah ada yang lebih
agung daripada ini wahai saudaraku? Atau adakah anugrah yang lebih agung
dari ini? Apabila Allah memberikan ampunan bagimu, maka ini adalah sebuah
kemuliaan. Akan tetapi, jika Allah mengampuni dosa-dosamu sedangkan
kamu menanggung sejuta dosa keburukan, kemudian Dia menggantikannya
untukmu dengan dua juta kebaikan, maka ini adalah sebuah anugerah yang
tidak ada orang yang menyia-nyiakannya kecuali orang-orang yang merugi,
yang tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Semoga kita terlindung dari
keburukannya.

ww

w.

Selain Allah mengampunimu, Allah juga bergembira denganmu! Dalam
hadits yang terdapat dalam Shahih Bukhari, disebutkan, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya
seorang hamba melebihi senangnya seseorang yang berada di gurun pasir, yang
bersafar bersama hewan tunggangannya dan di atasnya terdapat perbekalan dan
air. Kemudian hewan itu menghilang darinya dan ia pun berusaha mencarinya,
namun tidak mendapatkannya. Ketika ia telah berputus asa dan menyerah
untuk menghadapi kematian, lalu ia mendatangi sebuah pohon dan tergeletak
di bawahnya untuk menunggu kemaatian, sudah tidak ada lagi sarana untuk
selamat, dan di kala ia tertidur untuk menanti kematiannya tiba-tiba ontanya
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kembali dan berdiri di hadapannya. Ketika ia membuka mata, ia mendapati
ontanya berada di depannya (artinya ia kembali menemukan hidupannya!) Maka,
ia pun segera beranjak dengan sangat senang. dan di karenakan sangat senangnya
ia salah berucap, “Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabb-Mu.”” di
saat itu, ia tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan, karena ketika itu ia sangat
yakin kalau ia akan mati dan binasa, dan sekarang Allah telah menggembalikan
sesuatu yang menjadi sarana hidupnya, maka ia mengucapkan kata-kata yang
salah disebabkan kegembiraan yang meluap-luap.

nb

ar

ind

Demi Allah wahai saudaraku, sungguh Allah sangat bahagia dengan
taubatmu melebihi kebahagiaan laki-laki yang ontanya kembali kepadanya!
Apakah Anda tidak mau membuat Rabbmu gembira? Apakah Anda tidak mau
Allah menjadi senang karenamu wahai saudaraku? Atau Anda lebih suka kalau
musuhmu, syetan, bahagia karenamu, agar kamu di jadikan seorang budak
dan keledai baginya. Syetan akan naik di atas punggung dan lehermu, dan
menggiringmu ke neraka jahannam, melemparmu kedalamnya, kemudian
meninggalkanmu di dalam neraka. Dan syetan berkata padamu, “Sekali-kali
tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu.” (Ibrahim: 22) Sungguh tidaklah
aku menarikmu dengan suatu kitab dan tidak pula dengan sebuah tongkat,
“Melainkan (sekadar) aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku.”
(Ibrahim: 22) “Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku akan tetapi cercalah
dirimu sendiri.”(Ibrahim: 22). Ini adalah suatu kehinaan, demi Allah ini sangatlah
hina! Jadi, kemuliaan dan keagungan apa yang melebihi dari senangnya
Allah karenamu. Dia memuliakan dan menjagamu di dunia, kemudian Dia
memasukkanmu ke dalam surga-Nya di akhirat nanti?

mi

Wahai saudaraku seiman, apakah kamu tidak merasa senang dengan
sambutan dan kebahagiaan ini datang dari Rabbmu? Apakah kamu mengetahui
ada suatu kesenangan dan kebahagiaan yang menyamai kegembiraan yang
murni datang dari Allah ‘Azza wa Jalla.

ww

w.

Wahai saudaraku yang tercinta, sesungguhnya siang dan malam yang telah
berlalu menjauhkan Anda dari dunia dan mendekatkanmu kepada akhirat.
Maka, beruntunglah orang mengambil manfaat dari umurnya dan menyambut
tahun baru dengan mengoreksi dirinya atas apa yang telah berlalu. Kemudian
ia bertaubat kepada Allah dan bertekad tidak akan menghabiskan sedetikpun
umurnya melainkan dalam kebaikan. Karena ia selalu mengingat sabda Nabinya,
“Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya.”
Ia selalu tekun berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam, “Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini menjadi tambahan bagiku
setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian itu sebagai istirahat dari setiap
keburukan.”
460
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Suatu hari Yazid Ar-Ruqasyi menangis ketika telah dekat ajalnya. Kemudian
ada yang berkata padanya, “Apa yang membuatmu menangis?” Ia menjawab,
“Aku menangisi shalat malam dan puasa di siang hari yang aku lakukan.”
Kemudian tangisannya semakin kuat sembari mengulang- ulang perkataan,
“Siapakah yang akan menshalatkanmu wahai Yazid, siapa yang akan berpuasa
untukmu, dan siapa yang akan memintakan taubat atas dosa-dosamu?”

ind

Wahai kaum Muslimin, lembaran-lembaran telah dibukakan dan roda
hari pun akan terus berputar. Maka, apa yang membuat kita masih senang
menghabiskan umur kita pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Betapa banyak
orang yang tidak pernah absen dari tayangan sinetron, namun betapa banyak
orang yang luput dari shalat fardhu dan tasbih? Maka mereka akan menanggung
dosa-dosanya sendiri dan dosa-dosa orang yang mengikuti mereka.

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Khutbah Kedua

ar

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ

mi

nb

Wahai saudaraku seiman, sesungguhnya perbaikan kondisi diri setelah
adanya proses muhasabah merupakan sebuah pembaharuan dalam hidupmu,
sebuah loncatan tajam untuk mengubah jalan hidupmu. yang demikian itu
bukan berarti Anda harus memaksakan masuk amalan baik ke tengah-tengah
kebiasaan buruk, serta dalam perilaku dan akhlak yang buruk dalam dirimu,
karena hal tersebut tak layak untuk dilakukan.

ww

w.

Sesungguhnya kembali kepada Allah menuntut Anda untuk mengatur
ulang semua jalan hidup Anda, supaya Anda memulai kembali hubungan
dengan Allah secara baik dan sempurna, dengan amalan yang lebih sempurna.
Begitu juga dengan janji dan akidah yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta’ala
mengajak Anda kepada hal ini sebagaimana terdapat pada sayyidul istighfar.
Dijelaskan dalam Shahihain, diriwayatkan dari Al-Barra’ bin Azib Radhiyallahu
Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Maukah kamu
aku tunjukkan sayyidul istighfar?” Aku menjawab, ”Ya, wahai Rasulullah.”
kemudian beliau bersabda, ’Ucapkanlah, “Ya Allah Engkau adalah Rabbku,
tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Engkau menciptakan aku,
aku adalah hambamu, aku tetap berada dalam janjimu semampuku, aku
berlindung kepada-Mu dari kejahatan yan aku perbuat, aku mengakui nikmat461
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Mu yang Engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui segala dosaku, maka
ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan
ampunan melainkan Engkau.”

Sesungguhnya kembali kepada Allah menuntut Anda agar kembali
mengantur seluruh kehidupan Anda, melaksanakan perubahan yang sempurna,
mengganti semua kaset yang dulu selalu Anda dengarkan, mengganti majalah
yang dulu Anda beli, mengubah cara dan waktu tidur Anda, mengubah waktu
bangun tidur! Mengubah teman-teman! Mengubah waktu aktivitas Anda. Jika
Anda dulu biasa datang jam 9, akan tetapi ketika telah bertekad untuk tidak
akan datang ke kantor melainkan setengah 8, karena Anda mau makan dari
makanan yang halal, mau mengubah cara bekerja.

ind

Dulu biasanya Anda masuk kantor dengan sombong dan membentak para
pegawai dan para pemeriksa, akan tetapi ketika Anda telah bertekad untuk
berubah, Anda akan masuk kantor dengan wajah tersenyum. Karena senyuman
adalah sedekah, dan karena Anda tidak meremehkan dari kebaikan sekecil
apapun, walau hanya bertemu dengan saudaranya wajah yang berseri-seri.

nb

ar

Bagaimana mengubah cara kerja Anda, dan mengubah lisann Anda, yang
biasa bicara sembarangan dan tidak tahu apa yang diucapkannya? Mengubah
urusan perutmu dari apa yang biasa kamu makan? dan mengubah urusan
kemaluan Anda di mana Anda biasa meletakkannya? Mengubah urusan tangan
Anda, mengubah hati Anda dan mengubah segala sesuatu dalam hidup Anda!
Mengapa?? Karena Anda telah mengoreksi diri, telah memperbaharui hidup
dengan segala yang baik.

ww

w.

mi

Wahai saudaraku seiman, sikap yang selanjutnya bertepatan dengan
pembukaan dari bulan-bulan dalam setahun, yaitu bulan Muharram. Bulan
Muharram termasuk bulan Allah ‘Azza wa Jalla yang paling agung, mempunyai
kedudukan yang mulia, kehormatannya sudah ada sejak zaman dulu. Ia adalah
penghulu tahun dan termasuk dalam bilangan bulan haram. Pada bulan ini
Allah telah menolong Musa dan para pengikutnya dari Fir’aun beserta bala
tentaranya. Amal shalih yang dikerjakan pada bulan ini mempunyai keutamaan
yang agung, apalagi jika amal tersebut berupa puasa. Telah diriwayatkan oleh
Imam Muslim, dalam Shahih-nya dari hadits Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebaik- baik puasa setelah
puasa di bulan Romadhan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baik shalat
setelah shalat wajib adalah qiyamul lail.” (HR. Muslim)
Hari yang paling utama pada bulan ini, adalah hari Asyura’.

Disebutkan dalam Shahihain dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu ia berkata,
”Ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau mendapati
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orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura’, kemudian beliau
bertanya kepada mereka, “Hari apakah ini sehingga kalian berpuasa?” Mereka
menjawab, ”Ini adalah hari yang agung di mana Allah telah menyelamatkan
Musa dan para pengikutnya serta menenggelamkan Fir’aun dan bala tentaranya.
Kemudian Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur kepada Allah
dan kami pun ikut berpuasa padanya.” Lantas Rasulullah bersabda, ’Sungguh
kami lebih berhak atas Musa daripada kalian.’ Beliaupun puasa di hari itu dan
memerintahkan umatnya untuk berpuasa pula.”

ind

Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari Abu Qotadah Radhiyallahu Anhu
berkata, Rasulullah ditanya tentang perihal puasa Asyura’, maka beliau
menjawab, “Aku berharap agar Allah berkenan untuk mengampuni dosa
setahun yang telah lalu.”
Allahu Akbar! Betapa besar keutamaannya. Tidak akan ada yang menyianyiakannya kecuali orang yang diharamkan kebaikan padanya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam telah berazam untuk berpuasa
sehari sebelum Hari Asyura’ untuk menyelisihi orang– orang Ahli Kitab. Beliau
bersabda,

ar

ْ ِ َﻟ
ﱠﺎﺳ َﻊ
ِ ﱧ َﺑ ِﻘ َﻴ ُﺖ إِ َﱃ َﻗﺎ ِﺑ ٍﻞ ﻷَ ُﺻﻮ َﻣﻦﱠ اﻟﺘ

nb

“
“Apabila
aku masih di beri kesempatan pada tahun mendatang, sungguh aku
akan berpuasa pada tanggal 9.” (HR. Muslim)

mi

Karena itu, sudah sepatutnya bagi kaum Muslimin supaya berpuasa
pada hari tersebut (Asyura’) sebagai bentuk meneladani para Nabi Allah, dan
mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hendaknya kalian berpuasa
juga pada sehari sebelumnya untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, dan
sebagai bentuk pengamalan apa yang telah ditetapkan dari sunnah Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam. Sungguh itu adalah amalan yang mudah, namun
mempunyai pahala besar lagi banyak dari Sang Pemberi nikmat yaitu Allah
Jalla wa Ala’.

ww

w.

Sesungguhnya itu hanya ditujukan bagi orang yang mensyukuri nikmatnikmat Allah. Membuka tahun baru ini dengan amalan shalih yang paling utama
yang diharapkan mendapat pahala dari Allah. Maka seorang yang cerdas lagi
sadar, dan orang yang bijaksana lagi cerdik, ia mengetahui bahwa ini adalah
suatu amalan yang agung yang jangan sampai luput dari simpanan amalnya.
Maka, di manakah orang-orang yang dermawan lagi ikhlas?
Kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kami dan kalian semua termasuk
dari mereka, dengan anugrah dan kedermawanan-Nya.
463
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Sesungguhnya Allah memerintahkan kita agar senantiasa memperbanyak
shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi
seluruh alam, yaitu Nabi yang memberi petunjuk lagi dapat di percaya, yang
memiliki mukjizat, dan ayat-ayat yang jelas. Sebagaimana Allah berfirman,

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ﻮن َﻓ َﻘ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ)L K J I H G F E D C B

(P O N M

]اﻷﺣﺰاب.[۵٦:

ar

ind

اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ

mi
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ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذى ا ْﻟﻘﺮىب َو َﻳ ْﻨ َﻬﻰ ﻋَﻦْ ا ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ِﺮ
َوا ْﻟ َﺒ ْﻐﻲ َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ َ
ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن.

