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اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ وﻋﻠﯿﻜﻢ ورﺣﻤﺔ ﷲ وﺑﺮﻛﺎﺗﮫ

ﺷﮭﯿﺪا .اﺷﮭﺪ ان ﻻإﻟﮫ ﷲ وﺣﺪه ﻻﺷﺮﯾﻚ ﻟﮫ ,ﻟﮫ اﻟﻤﻠﻚ وﻟﮫ اﻟﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ وﯾﻤﯿﺖ وھﻮ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﯿﺊ ﻗﺪﯾﺮ وﻟﮫ اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺒﯿﻦ .وأﺷﮭﺪ ان ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﮫ ﺻﺎدق اﻟﻮﻋﺪ
اﻷﻣﯿﻦ ,وﺧﺘﻢ اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ .ﻓﯿﺎ ﻋﺒﺎد ﷲ اوﺻﯿﻨﻰ وإﯾﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﻮى ﷲ,
إﺗﻘﻮا ﷲ ﺣﻖ ﺗﻘﺎﺗﮫ وﻻ ﺗﻤﻮﺗﻦ إﻻ واﻧﺘﻢ ﻣﺴﻠﻤﻮن.اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ
وﻋﻠﻰ أﻟﮫ واﺻﺤﺎﺑﮫ اﺟﻤﻌﯿﻦ ,وﻣﻦ ﺗﺒﻊ ھﺪاه ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﺪﯾﻦ .ﻓﻌﻠﻤﻮا أن ﷲ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ,

 ,ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

أﻻﯾﺔ ,ﺻﺪق ﷲ اﻟﻌﻈﯿﻢ.
Jamaah Jumat rahimakumullah,
terlebih dahulu, kita musti memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas nikmat, karunia,
rahmat, dan ridha-Nya sehingga kita tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakqaan sejauh kita

mampu, yang dengan itu semoga menyelamatkan kita baik sejak di dunia ini hingga di akhirat
kelak.
Marilah kita juga senantiasa berdoa kepada Allah secara langsung dan tulus semoga rahmat dan
salam terlimpahkan dari hadirat Allah swt kepada junjungan agung nabi, Rasul, syafi’, dan
pemimpin kita Muhammad saw sepajang masa yang dengan itu, menurut sabda beliau, justru kita
akan memperoleh rahmat dan kasih saying dari Allah 10 kali lipat daripada shalawat kita kepada
beliau.
Sidang Jumat yang berbahagia,
Kalau kita mengingat tentang pandangan hidup menurut filsafat atau agama non Islam tentang
manusia, semuanya merendahkan derajat manusia serendah-rendahnya dan otomatis tidak
manusiawi. Demikian penuturan mereka tentang manusia
1. Kaum filsafat sejak era Yunani purba, bertolak dari Aristoteles hingga sekarang, yang
juga dipegangi oleh para filosof muslim di masa klasik Islam menyatakan bahwa
“manusia adalah binatang yang berpikir, al-insanu hayawanun natiqun, terjemahan dari
animal rational. Bagaimanapun benarnya pendapat ini tetap mendudukkan manusia
hanyalah binatang.
2. Kaum nicomachiavelinianisme mengatakan bahwa manusia adalah homo homini lopus
yang berarti manusia adalah serigala yang satu bagi yang lain. Prinsip antar manusia
sepanjang hayat adalah musuh. Tingkat permusuhan sedemikian tajam sebuas binatang
buas serigala. Sudah barang tentu, logika kita tidak bisa menerima kalau kita yang
beriman islamiyyah dikatakan serigala atau minimal sederajat dengan serigala. Hanya
orang yang terlalu bodoh saja yang menerima pendapat hakikat manusia adalah serigala.
Islam mengatakan bahwa manusia adalah ahsanu taqwim. Begitu jelasnya perbedaan
keterciptaan manusia dengan serigala. Kita tetap berpendapat bahwa pendapat
nicolomachiavelianisme adalah sesat dan batal jika diukur dari paham Alquran tentang
hakikat manusia.
3. Para ahl ekonomi sekuler mengatakan bahwa manusia adalah homo economicus. Maksud
paham ini mengatakan bahwa manusia, sepanjang pergerakannya hanyalah untuk
mememnuhi tuntutan ekonomi, lainnya tidak. Kalaupun toh tampaknya sedang

melakukan kegiatan non ekonomi, sebenarnya hanyalah sebagai sarana, media, atau yang
sebangsanya demi tuntutan ekonomi. Paham ini tampak jelas bahwa betapa rakusnya
yang namanya makhluk manusia. Manusia adalah makhluk yang paling rakus diantara
makhluk hidup. Sudah barang tentu, kegiatan puasa, haji, zakat, zikir, tahajjud yang
dilakukan secara benar baik level ajaran hingga dimensi praksisnya tentu tidak tergambar
sebagai perbuatan rakus atau dalam rangka memenuhi tuntutan ekonomi. Pendapat kaum
ekonomi sekuler pun harus kita tolak karena begitu jelas kebatalannya.
4. Kaum sosiolog. Mereka ini masih seakar dengan filosof besar Yunani, Plato, guru
Aristoteles. Dia mengatakan bahwa manusia adsalah zoon politokon. Arti ungkapan ini
adalah “manusia itu adalah binatang yang membutuhkan teman’. Plato hanya berpikir
setelah melihat kehidupan semut. Lalu, secara analogis, ia menyamakan anara kehidupan
semut dan kehidupan manusia yang tidak bisa hidup sendirian seperti semut. Untuk itu, ia
berkesimpulan bahwa manusia adalah binatang yang berteman. Demikian rendahnya
derajat manusia dimata Plato. Tetapi, anehnya, pendapat ini menjadi paradigm dalam
ilmu-ilmu social, yang salah satunya adalah sosiologi. Bagaimana kita sebagai seorang
mukmin-muslim bisa menerima pendapat bahwa manusia hanyalah semut. Memang,
Islam, melalui sabda nabi sebagaimana riwayat at-Turmuzi menyatakan bahwa nanti di
akhirat, khususnya di padang mashsyar, orang-orang yang sombong di dunia, akan
diubah wujudnya menjadi semut merah yang sangat kecil dan terinjak-injak oleh manusia
yang bingung mencari syafaat. Jadi manusia sebagai semut bukan di kehidupan dunia ini,
melainkan di akhirat kelak sebagai balasan kesombongannya.
5.

Hinduisme-Budhisme, kedua agama ini menyatakan bahwa hanusia itu tak ubahnya
hanyalah bayangan yang mereka istilahkan sebagai maya. Pendapat ini berakar dari
konsep cosmologi bahwa alam semesta ini hanya dunia maya. Manusia adalah salah satu
isi dari alam semesta ini, sehingga termasuk sebagai maya pula. Pengertian yang paling
jelas tentang maya adalah bukan wujud asli. Tentu, logika kita tidak akan menerima,
terlebih jika diukur dari ajaran Islam bahwa seluruh perbuatan kita adalah nyata dan akan
dimintai pertanggungjawan kelak di hari akhirat.

6. Nashraniyyah, agama ini sebenarnya sudah mendudukkan manusia sebagai manusia,
tetapi manusia yang tidak manusia. Manusia menurut ajaran agama ini adalah manusia
terpenjara, hidup dalam penjara, tidak menikmati hidup yang sbenarnya, meskipun

mereka juga bisa merasakan kenikmatan hidup di dunia. Sungguh betapa kufurnya
mereka, diberi nikmat Allah mengatakan hidup dalam penjara, dalam pengasingan. Itulah
kesesatan mereka, di samping kesesatan-kesesatan yang lain. Pendapat ini sebenarnya
sinergi juga dengan pendapat Plato yang semakin tidak konsisten. Di satu sisi
mengatakan sebagai semut, di sisi lain sebagai bayangan. Jadi kalau dikomromikan dua
pendapat ini menjadi bahwa “manusia itu hanyalah binatang yang berteman laksana
semut, tetapi hakikatnya hanya bayangan shadow). Anehnya pendapat ini masuk dalam
ranah intelektual Islam, justru kepada orang yang disebut filosof, syeikh sufi besar,
dengan julukan syeikh Islam, hujjatul Islam, atau gelaran pengagungan yang memelebihi
kapasitas manusia. Dan, kuburannya hingga sekarang menjadi pusat-pusat pencari
berkah.
7. Kaum eksistensialisme, mengatakan bahwa manusia tak ubahnya sampah, dalam arti tak
diketahui dari mana, sebagai apa, dan akan ke mana setelah mati. Dalam tigfa ala mini
tidak jelas hakikatnya, sehingga berkesimpulan manusia sebagai sampah. Hadirin tentu
tidak mau kalau kita dikatakan sebagai sampah. Apa makna ketika kita beribadah dengan
khusyu’ yang terkadang hingga menangis, bersimpuh di depan ka’bah, beri’tikaf di
masjid-masjid hanya berakhir sebagai sampah ? alangkah bodohnya mengatakan manusia
yang agung ini hanya dikatakan sebagaisampah.
Islam sendiri bagaimana? Setelah menolak seluruh paham yang kita katakana sesat dan
tidak manusiawi? Islam member jawaban yang sangat manusia tentang manusia, bahkan
bukan hanya sekedar manusia, melainkan sangat menghormati manusia setinggi-tingginya.
Dalam surat al-Baqarah/2: 30 disebutkan bahwa hakikat manusia adalah khalifatullah fil ard
yang secara praktis padanan dalam bahasa Indonesia adalah wakil Tuhan di muka bumi ini.
Alangkah bedanya konsep Islam dan non Islam tentang manusia. Hanya konsep islam ini
yang benar baik secara empiris,logika, maupun imaniyyah. Untuk itu, kita sebagai manusia
harus mempertahankan diri dalam posisi sebagai wakit Tuhan di alam semesta ini, jangan
menurunkan derajatnya ke lefel binatang. Jiak kita hidup di dunia ini memenuhi ajaran
sebagaimana ditunjukkan dalam Alquran maupun as-sunnah, tentu kita tetap dalam posisi
hakiki sebagai manusia, bahkan kalau dalam melaksanakan ajaran ini disertai dengan
ketulusan, kemurnian, kesungguhan, dan ridha Allah, tentu akan lebih tinggi derajatnya
melebihi derajat malaikat, makhluk suci yag tidakj pernah bermaksiat kepada Allah.

Jamaah Uumat yang berbahagia,
Marilah sekuat tenaga, seikhlas-ikhasnya membuang jauh-jauh kualitas kebinatangan
dalam diri kita kemudian meraih sebanyak-banyaknya kulaitas khalifatullah fil ard. Hanya
dengan ini, bumi ini akan makmur karena diatur dengan hukum-hulum Allah untuk
,memanusiakan manusia.
Barakallhu li walakum fil Qur’anil Karim, wanafa’ani wa iyyakum bi ma fihi minal ayati
wadzikril hakim. Fastaghfiruhu, Innahu Huwal-ghafurrrahim.
Khutbah kedua

,

 ,واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﷲ ,اﻟﻠﮭﻢ ﺻﻞ وﺳﻠﻢ وﺑﺎرك

إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ :ﻓﯿﺎ ﻋﺒﺎد ﷲ ,اوﺻﯿﻨﻰ وإﯾﺎﻛﻢ ﺑﺘﻘﻮى ﷲ ,إﺗﻘﻮا ﷲ
واﻓﻌﻠﻮا اﻟﺨﯿﺮ واﺟﺘﻨﺒﻮا ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺌﺎت .ﻓﻌﻠﻤﻮا أن ﷲ ﻗﺪ ﻗﺎل ﻓﻰ ﻛﺘﺎﺑﮫ اﻟﻜﺮﯾﻢ ,وھﻮ
اﺻﺪق اﻟﻘﺎﺋﻠﯿﻦ,

ﻣﻦ اﻟﺸﯿﻄﺎن اﻟﺮﺟﯿﻢ ,ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ .إن ﷲ

وﻣﻼﺋﻜﺘﮫ ﯾﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ ﯾﺎاﯾﮭﺎ ﻟﺬﯾﻦ اﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﯿﻤﺎ.
اﻟﻠﮭﻢ إﻏﻔﺮﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﺎت ,واﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت اﻻﺣﯿﺎء ﻣﻨﮭﻢ واﻻﻣﻮات,
إﻧﻚ ﺳﻤﯿﻊ ﻗﺮﯾﺐ ﻣﺠﯿﺐ اﻟﺪﻋﻮات وﯾﺎﻗﺎﺿﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت .اﻟﻠﮭﻢ اﻋﺰ اﻹﺳﻼم
واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واھﻠﻚ اﻟﻜﻔﺮة اﻋﺪاﺋﻚ واﻋﺪاء اﻟﺪﯾﻦ ,ﯾﺎ ﺣﻲ ﯾﺎ ﻗﯿﻮم ﯾﺎ ﻣﺘﯿﻦ ,إﻧﻚ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﺷﯿﺊ ﻗﺪﯾﺮ .رﺑﻨﺎ اﺗﻨﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﻓﻰ اﻻﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر ,ﯾﺎ ﷲ
ﯾﺎ ﻋﺰﯾﺰ ﯾﺎ ﻏﻔﺎر ﯾﺎ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ,

 .ﻋﺒﺎد ﷲ ! إن ﷲ

ﯾﺄﻣﺮﻛﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن وﯾﻨﮭﻰ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ واﻟﺒﻐﻲ ﯾﻌﻈﻜﻢ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮون ,وﻟﺬﻛﺮ ﷲ أﻛﺒﺮ,
وﷲ ﯾﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻌﻮن.

