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َ ا حْلم ُد َهّلِلَ ج هل وع ََل أَمرََن َِب حَْلميان والته حقوى أَ حشه ُد أَ حن ََل إلَه هإَل ه
. الصدق َوالح َوفَاء
ّ اّلِلُ الهذى أ حَر َش َد ََن َإَل
َ
َ
َح
َ َ َ
ََ َ َ َ
َ
َ فَاللههم ص َل وسلَّم عل سيَ َد ََن ُُم هم ٍد الحمصطََفى وعلَى آلَه. َوث ر حْحةً لَلحباي
ُ َوأَ حش َه ُد أَ هن ُُمَ هم ًدا َر ُس
ول ه
ََ
ُ َ ّ َ َ ح َ َّ َ ُ ح
ََ َ َ ُ ُاّلِل الح َم حب ع
. ص ححبَ َه َوُك ّل التهابَعَ حي َِبَ حديَ َهم َإَل يَ حوَم اللَّ َقاء
َ َو
َ صى ه
َ
 فَ َق حد فَ َاز َم حن اته َقى. ين َِبلته حق َوى
أَهما بَ حع ُد فَ َق حد َو ه
َ اّلِلُ حاْل هَول
َ ي َو حاْلخ َر

Jamaah shalat jum’at yang dirahmati Allah,
Manusia adalah entitas yang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial. Setiap diri membutuhkan
keberadaan dan bantuan orang lain, entah kerabat atau tetangga. Bahkan ketika saudara
sendiri sulit dihubungi karena domisili yang jauh, maka tetanggalah yang menjadi pihak
pertama yang bisa diharapkan bantuannya. Karena itu, malaikat Jibril mewasiatkan supaya
bersikap baik dengan tetangga. Nabi saw bersabda,

َ
َ َ
ُ يل يُوص َيِن َِب حْلَا َر َح هَّت ظَنَ حن
ُت أَنههُ يُ َوَّرثُه
ُ َما َز َال ج حب

"Jibril alaihis salam senantiasa (terus-menerus) berpesan kepadaku (untuk berbuat baik)
dengan tetangga sehingga aku mengira bahwasanya dia akan memberikan hak waris kepada
tetangga.” (HR al-Bukhari Muslim)

Lebih kenal, dekat, dan peduli terhadap sesama menjadi salah satu tanda seseorang lebih
dekat dengan Allah. Sebab baginda Nabi saw bersabda,

َ اّلِل َِف عو َن الحعب َد ما َكا َن الحعب ُد َِف عو َن أ
َخ َيه
َح
َ َو هُ َ ح َح
َح

“Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama ia peduli mau menolong saudaranya (yakni
sesamanya). ” (HR Muslim).
Situasi pandemi saat ini mengakibatkan munculnya sejumlah kesulitan dan kelangkaan
fasilitas kebutuhan keseharian. Terlebih bagi yang terpapar sakit. Belum lagi kesulitan karena
berkurangnya penghasilan. Fasilitas rumah sakit bahkan sampai pada perihal pemakaman
kian terbatas. Antrian mengular hingga tak tertangani secara maksimal. Dalam situasi krisis
semacam itu, pesan moral dan takwa sosial dalam bentuk altruisme menjadi sangat perlu
dipupuk dan dikedepankan. Yaitu semangat empati dan mau berbagi. Puncaknya adalah
mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Dalam istilah Alquran disebut dengan “alitsar”. Itulah jalan kebahagiaan sebagaimana yang Allah nyatakan,

ََ
َ
َ
ك ُه ُم الح ُم حفلَ ُح حو َن
َ اصةٌ َوَم حن يُّ حو َق ُش هح نَ حف َسه فَاُوٰلئ
َ ص
َ َويُ حؤث ُرحو َن َع ٰلى اَنح ُفس َه حم َولَ حو َكا َن ِب حم َخ

“Mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga
memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang
yang beruntung.” (QS al-Hasyr: 9).

Pada posisi berlawanan terdapat sikap egoisme atau ananiah; cara pandang dan mentalitas
akuisme. Hanya peduli pada diri sendiri; tidak melihat kebutuhan orang lain.
Hari-hari ini kita masih dalam masa yang sulit. Dunia masih sekuat tenaga menangani wabah
yang menyebar. Pandemi telah membuat krisis yang terasa sangat menyulitkan bagi
masyarakat luas. Di berbagai wilayah fasilitas medis untuk penanganan penyembuhan dan
pengobatan sangat terbatas. Beberapa bahkan terisi penuh oleh pasien. Juga kebutuhan yang
menjadi semakin sulit diperoleh dan langka. Seperti oksigen, obat, dan lainnya. Dampak krisis
ini menggerakkan hati nurani kita untuk senantiasa peduli sesama. Saling mendukung dan
mendoakan. Tolong menolong dan saling menguatkan.
Jamaah shalat jum’at yang dirahmati Allah,
Islam telah memberikan arahan untuk menjadi yang terbaik. Ada beberapa hadits yang
menerangkan profil dan karakter orang yang terbaik. Di antaranya yang pertama,

َ الناس أَن َفعُ ُهم لَلن
َ َُخ حي
هاس

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR ath-Thabrani)

Termasuk yang paling bermanfaat adalah mereka yang memiliki semangat dan memiliki
kepedulian untuk memberi, membantu meringankan beban sesama.
Kemudian yang kedua,

َُخ حيُُك حم َم حن يُحر َجى َخ حيُهُ َويُ حؤَم ُن َشُّرهُ َو َشُّرُك حم َم حن ََل يُحر َجى َخ حيُهُ َوََل يُ حؤَم ُن َشُّره
“Sebaik-baik kalian adalah yang bisa diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya.
Dan seburuk-buruk kalian adalah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak dirasakan
aman dari keburukannya.” (HR at-Tirmidzi)
Orang yang bisa diharapkan kebaikannya adalah termasuk yang terbaik. Orang-orang punya
harapan kepada mereka. Karena apabila mereka datang, akan direspon dan diterima secara
baik. Kalaupun tidak bisa langsung dipenuhi, paling tidak berusaha membantu. Kalaupun juga
tidak bisa membantu, minimal mengeluarkan kata-kata yang melegakan. Orang-orang yang
diharapkan kebaikannya ini akan merespon sesama minimal dengan bahasa dan tutur kata
menenangkan. Kemudian semampunya ia akan berusaha merealisasikan untuk manfaat
orang banyak. Mereka tidak bersikap jelek ataupun buruk kepada orang lain.

Kriteria anfa’uhum lin naas (bermanfaat bagi orang lain) tentu tataran tertingginya adalah
sikap itsar atau altruisme. Mendahulukan yang lain dan menangguhkan untuk diri sendiri
karena rasa persaudaraan dan kebersamaan.
Sebaliknya, sikap ananiyah atau egoisme hanya mementingkan diri sendiri tidak peduli
dengan yang lain. Padahal berada dalam masa dan ruang kesulitan yang sama.
Secara psikologis, ada dua karakter dari ananiyah. Pertama, tidak menyadari bahwa yang ia
miliki adalah amanah dari Allah Swt untuk semua; bukan hanya untuk diri sendiri melainkan
untuk kebaikan semua. Allah titipkan kepada dirinya untuk bisa diteruskan kepada yang lain.
Agar menjadi pihak yang tangannya di atas; bukan di bawah. Kedua, ia kurang menyadari
bahwa orang lain membutuhkan. Ia kurang bahkan tidak memiliki sifat sensitif. Karena yang
ada dalam benaknya hanya dirinya seorang.
Lebih dari itu, sifat orang egois memiliki karakter eksploitatif. Posisi ataupun kesempatan
yang ada pada dirinya ia eksploitir. Sehingga peluang-peluang yang ada untuk orang banyak
ia eksploitasi untuk pribadi. Termasuk misalkan memborong bahkan menimbun barangbarang kebutuhan umum dieksploitasi karena ia memiliki kelebihan waktu dan dana di masa
pandemi seperti saat ini. Yang paling parah adalah sampai menzhalimi orang lain. Hak orang
lain dirampas dan diambil dengan cara menzhalimi dan mengganggu (az-zhulm wa al-I’tidaa’)
hanya demi kepentingan diri semata.
Jamaah jum’at yang dirahmati Allah,
Dalam situasi seperti saat ini, sudah sepatutnya kita menjadi sosok terbaik. Yaitu menjadi
bermanfaat bagi manusia yang diharapkan kebaikannya serta aman dari keburukannya. Serta
menjauhi sifat ananiyah (egois). Semoga Allah menjadikan kita hambanya yang bisa memberi
banyak manfaat kepada.

َ َ
ٍ هب الح َك َرمي ونَ َفع َِن وإَ هي ُكم تََلَوتَه َِف ُك َل وقح
َ
َ
ت َو َحي إَنههُ ُه َو ال هس َمحي ُع
َّ
َ َ َحَ ح
َِب َرَك هللاُ َ ح
َّ َِل َولَ ُك حم ِبَا َجاءَ ِف الح ُق حرآن َو ُسنهة الن
َ
. إَنههُ ُه َو الحغَ ُف حوُر الهرَححي ُم،ُاستَغح َف ُرحوه
 و ح.الح َعلحي ُم
Khutbah II

َ ب ال هسماو
َ ات َو حاْل حَر
إ هن ا حْلَ حم َد َهّلِلَ َْحح ًدا َكثَ ًيا َك َما أََم َر أَ حش َه ُد أَ حن ََل إلَهَ هإَل ه
ُض َوأَ حش َه ُد أَ هن ُُمَ هم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُسولُه
َ َ ُّ اّلِلُ َر
ََ
َ َ َ َ  فَاللّ ُهم. َسيَّ ُد ا حْلَََلئَق والحبَ َشر
 أَهما بَ حع ُد. َص َحابَه حاْلَ حغيَار
هِب الح ُم حختَار َو َعلَى آله حاْلَطح َهار َوأ ح
َ
ّ
ّ َص ّل َو َسلّ حم َوَِبرك َعلَى الن
َ ُفَأ
َ َوصحي ُكم وإ هيي بَتَ حقوى ه
َ وَِف الح َعلَن و ح. هها َر
ُّ َ ُاّلِلَ َوَم ََلئَ َكتَهُ ي
هِب
 َو حاعلَ ُموا أَ هن ه. اْل حسَرار
َ
َ َ اّلِل ِف اللهحي َل َوالن
َ
َ
َّ َصلو َن َعلَى الن
َ
َ َ
َ
. يما َكثَ ًيا
َ َف
ً صلُّوا أَيُّ َها الح ُم حؤمنُو َن َعلَحيه َو َسلّ ُموا تَ حسل
َ ات حاْلَحي َاء َمنح هم و حاْلَمو
َ َات والحم حؤَمنَي والحم حؤَمن
َ َ
ََ َ َ
ات
َ اَلله ُه ّم ا حغف حر للح ُم حسلم
ُ َ َ ُ َ ي َوالح ُم حسل َم
َحَ ُ ح َ ح
َ َ واجعلحنا من ع،اللّهم إَنه نَسألُك ر حْحتك
.باد َك الح ُم حح َسنَي
َ َ َ ََ َ َ ح
ُّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
صائَب الدُّنحيَا َوال ّدي َن
َ اَلله ُهم َسله حمنَا َوالح ُم حسلمي َو َعافنَا َوالح ُم حسلمي َوا حكفنَا َوإَ هي ُهم م حن َشَّر َم

َ
ََ
َ
َ
َ
ب الح َعالَ َمي
اب النها َر َ .وآخر َد حع َو َاَن أَن ا حْلَ حم ُد هّلِل َر َّ
َربهنَا آتنَا َِف الدُّنحيَا َح َسنَةً َوَِف حاْلخَرةَ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ

