Khutbah Jumat Peringatan 1 Muharram 1441 H.

1 MUHARRAM ADALAH MOMENTUM
INTROSPEKSI DIRI

Oleh :

H.M. SHAFWAN S. ALI, M.HI
PENYULUH AGAMA ISLAM

KABUPATEN BONE BOLANGO
2019

2

1 MUHARRAM ADALAH MOMENTUM
INTORSPEKSI DIRI
Oleh : H.M. Shafwan S. Ali, M.HI

السالم عليكم ورحمة هللا وركاته
ف َونَـ َهتنَت َع ِن ْال ُم ْن َك ِك
ِ ال َح ْمدُ ِهللِ الَّذِى ا َ َم َكنَت ِرت ِل ِب ِك َو ْال َم ْع ُك ْو
 ا َ ْش َهدُ ا َ ْن الَ اِلـ َ اِالَّ هللا َو ْحدَهُ الَ ش َِكي َْك لَ ُ الَّذِى. تصى
ِ ََو ْال َمع
َّ َر
ْ َش َك ْال ُمؤْ ِمنِيْنَ رِأ َ َّن لَـ ُه ْم ف
ُضالا َابِي اْكا َوا َ ْش َهدُ ا َ َّن ُم َح َّمداا َع ْبدُه
تر ْك
ُ َو َر
َ ص ِل َو
َ  اَلَّل ُه َّم. س ْولُ ُ الَّذِى ذَ َا َكهللاَ ِذ ْا اكا َاثِي اْكا
ِ َس ِل ْم َور
ِ َس ِي ِدنَت َو َح ِب ْي ِبنَت ُم َح َّم ٍد خَته َ ِم اْآل ْن ِبي
ِ س ِليْنَ َو َعلَى ا َ ِل
َ تء َو ْال ُم ْك
َ َعلَى
َص َحت ِر ِ ا َ ْج َم ِعيْن
ْ َ َوا
ْ  فَيَـتاَيـ ُّ َه. ُا َ َّمترَ ْعد
تي ِرت َ ْق َوى هللا َح َّق
ِ تال ُم ْس ِل ُم ْونَ أ ُ ْو
َ َّ ص ْي ُك ْم َو ِإيـ
. َهُقَتهِـ ِ َوالَ ه َ ُم ْوهـ ُ َّن إِالَّ َوا َ ْنت ُ ْم ُم ْس ِل ُم ْون
Sidang Jumat Rahimakumullah
Segala Puji bagi Allah SWT., atas rahmat dan ridha-Nya kita semua
berada dalam keadaan sehat wal-afiat. Semoga limpahan berkah dan karunia
yang tiada pernah putus dari-Nya, senantiasa meliputi suasana kita semua
dalam melaksanakan segala aktifitas di alam dunia ini.
Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw. senantiasa kita
teguhkan dalam hati dan akal kita. Semoga kita semua akan mendapatkan
syafaat darinya di alam akhirat kelak nanti.
Momen 1 Muharram adalah memperingati awal hijrahnya Rasulullah
Saw. dari Mekah ke Yatsrib (Medinah). Rasulullah dan sahabat-sahabatnya
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berhijrah bukan karena ingin beristirahat dan hidup tenang, atau mencari dunia,
atau mencari tempat yang aman karena takut serangan kaum kafir Quraisy.
Akan tetapi, hijrahnya Rasulullah semata-mata karena perintah Allah Swt.
Kandungan ayat 89 surat al-Nisa, memberi makna bahwa : “orang-orang kafir
hendak menjadikan kamu menjadi kafir sebagaimana mereka. Maka
berhijrahlah dengan ketentuan Allah dan berjihadlah melawan mereka”.
Dengan ayat ini Umar Ibn Khattab mengancam kaum kafir jika mereka
menghalangi perjalanan hijrah Rasulullah bersama para sahabat. Ketaatan
Rasulullah Saw. bersama para sahabatnya didalam menjalankan perintah
inilah yang menyebabkan turunnya pertolongan Allah Swt., sehingga lahirlah
kejayaan Islam.
Dengan peristiwa ini, khalifah Umar Ibn Khattab pada masa 4 tahun
beliau berkuasa atau 17 tahun setelah peristiwa hijrah tersebut, beliau
menetapkan Tahun Hijrah bagi umat Islam sebagai tahun yang resmi
digunakan untuk semua urusan dalam pemerintahannya.
Jama’ah yang berbahagia
Kita yang masih hidup di zaman ini, di alam yang serba aman, dengan
lingkup kemoderenan yang hampir tiada batas, perkembangan ilmu
pengetahuan yang sangat terbuka, kemajuan teknologi dan informasi yang
menjadikan dunia ini kecil dan sempit, masihkah hijrah itu perlu untuk kita
lakukan ?. Ini sebuah pertanyaan yang harus mendapat jawaban.
Kenyataan kehidupan yang sering tersaji untuk pendengaran dan
pandangan kita saat ini,

menggambarkan suasana yang telah menafikan

kondisi zaman yang sedang kita jalani.
Kesejahteraan umat manusia seolah lenyap di tangan penguasa yang
sejahtera. Peraturan dan pengatur tidak lagi memiliki keteraturan. Hukum dan
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agama tidak berada dalam ranah keteladanan. Sistem perekonomian lebih
condong melatih orang untuk hidup meterialistis. Karakter budaya dan sosial
hilang dari semangat kepedulian. Ilmu pengetahuan seolah telah membelenggu
kearifan, dan masih banyak lagi ketimpangan yang membuat hidup ini tidak
nyaman di alam yang serba aman.
Sungguh, dalam peristiwa hijrah Rasulullah terdapat suri teladan yang
sangat tinggi nilainya, diantaranya adalah mengajarkan kesabaran dari segala
kesulitan hidup, mengajarkan semangat perjuangan melawan hawa nafsu, dan
mengajarkan umat manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kehidupan.
Dengan sabar kita akan beroleh keteguhan jiwa, dengan jihad melawan
hawa nafsu kita akan beroleh keteguhan iman, dan dengan bersyukur kita akan
beroleh keduanya sekaligus menegakkan rasa hidup bersama di bumi Allah ini.
Barangkali ketiga pelajaran ini, yakni sabar, jihad, dan syukur yang
terkandung di dalam peristiwa hijrah Rasulullah Saw. dapat dijadikan modal
utama di dalam menghadapi tantangan yang sedang kita hadapi sekarang ini.
Jama’ah yang berbahagia
Dengan memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriyah,
bertepatan dengan tanggal 1 September 2019 Masehi, marilah kita semarakkan
semangat persatuan demi tegaknya ukhuwah insaniyah dan ukhuwah
wathoniyah di NKRI.
Kita lahirkan kembali sikap keteladanan yang seolah musnah ditelan
gelombang egoisme sektoral yang telah melanda kondisi kita. Dengan
semangat saling mengingatkan, kita suburkan nilai-nilai kebenaran, dalam
bingkai syukur yang mendalam atas karunia Allah, Tuhan Rabbul ‘Alamin.
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Barangkali patut untuk kita renungkan kembali makna yang dikandung
oleh ayat 7 surat Ibrahim :

ٞش ِديد
َ َش َككهُم ََل َ ِزيدَنَّ ُك ۖۡم َولَئِن َافَكهُم إِ َّن َعذَارِي ل
َ َوإِذ هَأَذَّنَ َررُّ ُكم لَئِن
Dan (ingatlah), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"
Ayat ini menggambarkan secara jelas bahwa syukur itu berlawanan
dengan kufur. Orang yang bersyukur pastilah tidak kufur, sebaliknya orang
kufur pastilah tidak bersyukur. Di sisi lain syukur itu sangat dekat dengan
kenikmatan, sedangkan kufur sangat dekat azab. Oleh karena itu, dengan
memperingati Tahun Baru Hijriyah marilah kita gemarkan bersyukur sekaligus
untuk menghindarkan kekufuran.
Bersyukurlah dengan cara menjalankan ketentuan yang telah Allah Swt.
tetapkan dalam risalah para Nabi dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Saw.
seraya menjaukan kekufuran dengan cara meninggalkan perbuatan yang
merusak tatanan ajaran Islam, yang pada gilirannya hanya akan mendatangkan
murka dan azab Allah Swt.
Yaa Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami,
tuntunlah kami dengan hidayah-Mu setelah datangnya ampunan-Mu, agar kami
senantiasa gemar bermohon kepada-Mu.
“Selamat Tahun Baru Islam – 1 Muharran 1441 Hijriyah”. Semoga
Allah Swt. senantiasa menerima amal bhakti dan perjuangan kita selama ini,
dan melindungi dengan rahmat dan karunia-Nya terhadap niat dan langkah kita
kedepan. Amin, ya mujibassailin.
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ـظي ِْم َ.ونَـفَـ ْعنِى َواِيـَّـت ُا ْم
آن ْالـعَ ِ
تر َك هللاُ ِلي َولَ ُكم فِى ْالـقُ ْ
رـ َ َ
ـك ِ
ـب ََ َل ِم ِني َو ِم ْن ُكـ ْم
ت َو ِ
ِرـ َمت ِفيـْ ِ ِمنَ اْآليــَت ِ
الذ ْا ِك ْال َح ِكـي ِْم َوهَقَ َّ
س ِمع العَـ ِل ِيم َوا ْست َ ْغ ِف ُك ْوهُ اِنَّـ ُه َو ْالغَفُ ْو ُر
هِالَ َوهَــ ُ اِنَّـ ُ ُه َو ال َّ
الك ِحـي ِْم
َّ
KHUTBAH KEDUA

ق ِليُ ْ
ظ ِه َكهُ َعلَى
س َل َر ُ
ا َ ْل َحمدُ ِ ِ
هلل الَّذِى ا َ ْر َ
س ْولَ ُ ِر ْتل ُهدَى َو ِدي ِْن ْال َح ِ
ْال ِدي ِْن ُا ِلـِ َولَ ْو َا ِكهَ ْال ُم ْش ِك ُا ْونَ  ِ .ا َ ْش َهدُ ا َ ْن الَ اِلـ َ اِالَّ هللا َو ْحدَهُ
ص ِل
الَ ش َِكي َْك لَ ُ َواَ ْش َهدُ ا َ َّن ُم َح َّمداا َع ْبدُهُ َو َر ُ
س ْولُ ُ .اَلَّل ُه َّم َ
س ِليْنَ َو َعلَى
س ِي ِدنَت ُم َح َّم ٍد خَته َ ِم اْآل ْن ِبيَ ِ
تء َو ْال ُم ْك َ
س ِل ْم َورَ ِك ْك َعلَى َ
َو َ
ص َحت ِر ِ ا َ ْج َم ِعيْنَ  ,ا َ َّمترَ ْعدُ  .فَيَت ِعبَتدَ هللا ِإهَّقُ ْوا هللا َح َّق
ا َ ِل ِ َوا َ ْ
هُقَـت ِه ِ َوالَ ه َ ُم ْوه ُ َّن ِإالَّ َوأ َ ْنتـ ُ ْم ُم ْس ِل ُم ْونَ َ .وا ْعلَ ُموا أَ َّن هللا هَعَتلَى
صلُّ ْونَ
تلى ِ :إ َّن َ
هللا َو َمالَ ِئ َكـت َ ُ يُ َ
َ
صلَّى ْ َعلَى نَ ِب ِي َ ِ قَ ِد ْي امَّت فَقَت َل هَعَ َُّ
س ِل ُموا ه َ ْس ِل ْي امت .
صلوا َعلَيْـ ِ َو َ
َعلَى النَّ ِب ِى  ,يَتأيُّـ َهت ال ِذيْنَ آ َمنُوا َ
ت
ت َو ْال ُمؤْ ِمنِيْنَ َو ْال ُمؤْ ِمنَت ِ
اَلَّل ُه َّم ا ْغ ِف ْك ِل ْل ُم ْس ِل ِميْنَ َو ْال ُم ْس ِل َمت ِ
ص ْك َم ْن
ي ْال َحتجـَت ِ
تء ِم ْن ُه ْم َواَْل َ ْم َوا ِ
أَل َ ْحيَ ِ
ت  .اَلَّل ُه َّم ا ْن ُ
ت َويَتقَ ِ
ـتض َ
الديْنَ َو ْ
ص َك ِ
اخذُ ْل َم ْن َخذَ َل ْال ُم ْس ِل ِميْنَ َ .ررَّنَت ا ْفت َ ْح رَ ْينَنَت َورَيْنَ
نَ َ
ت َخي ُْك ْالفَتهِ ِحيْنَ .
ق َوا َ ْن َ
قَ ْو ِمنَت ِر ْتل َح ِ
َررَّنَـتن َِجنَت ِمنَ ْالقَ ْوم َّ
سنَةا َّوفِى
الـظت ِل ِمي ِْن َررَّنَـت آهِنَـتفِى الدُّ ْنيَـت َح َ
ــتر
اْ ِ
سنَ ا َّوقِنَـت َعذَ َ
آلخ َكةِ َح َ
اب النَّ ِ
تء ذِى
ِعبَتدَ اللَّـ ِ ,إ َّن هللا يَأ ْ ُم ُك ام ِر ْتلعَ ْد ِل َو ْ
ستنَ َو ِإ ْيت َ ِ
اإلح َ
تر .
ْالقُ ْكرَى َويَ ْن َهى َع ِن ْالفَ ْحش ِ
َتء َو ْال ُم ْن َك ِك َ ,ولَ ِذ ْا ُك هللاِ أ َ ْابَ ُ

