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Khutbah I

ِ ِ
ٍ ضهُ َعلَى بَ ْع
ضائِ َل يُ َعظَّ ُم فِْي َها
َّ ض فَ َخ
َ َُّه ْوِر َواألَ ََّّيِم َوالَليَ ِاِل ِِبََز َاَّي َوف
َ َّل بَ ْع
ّ احلَ ْم ُد هلل الَّذ ْي َخلَ َق
َ ص بَ ْع
ُ ض الش
َ الزَما َن َوفَض
َّ ك لَهُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن َسيِّ َدان ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُهُ الدَّاعِي بَِق ْولِِه َوفِ ْعلِ ِه
َ ْ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري.َجَر واحلَ َسنَات
ْ األ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ َّ إِ ََل
 فَإِ ّّن، َّأما ْبع ُد.أص َحابِِه ُه َداةِ األ ََانِم ف أ َْْنَ ِاء البِالَ ِد
َ ص ِّل َو َسلّ ْم علَى َعْبد َك َوَر ُس ْول
ْ ك ُُمَ ّمد َو َعلَى آله و
َ  اللّ ُه َّم.الر َشاد
ِ َّ
ِ أ
اَّللَ َحقًّا تُ َقاتِِه َوَال َتَُوتُ َّن َّإال َوأَنْتُ ْم ُم ْسلِ ُمو َن
َّ ين َآمنُوا اتَّ ُقوا
َّ ُوصي ُك ْم َونَ ْف ِسي بِتَ ْق َوي
َ اَّلل ََّي أَيُّ َها الذ
Kaum muslimin rahimakumullah,
Sebentar lagi kita akan memasuki kurun waktu yang baru. Satu tahun sudah berlalu.
Sesuai dengan perhitungan tanggal tahun hijriyah kita akan memasuki tahun yang baru.
Tahun 1443 Hijriyah. Saatnya menata dan memperbarui iman takwa kita.
Pembahasan tanggal dalam Islam terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar ra Lalu
penetapannya dilakukan pada masa khalifah Umar ra sebagai buah dari diskusi para
sahabat. Ide yang diusulkan oleh Ali bin Abi Thalib ra yang kemudian didukung oleh para
sahabat lainnya. Dalam proses diskusi menentukan penanggalan hijriyah ini sebagian
mengajukan dimulai dari hari kelahiran Nabi Muhammad saw. Pendapat lain
mengajukan hari lahirnya Nabi saw. Ada juga yang mengusulkan hari wafat beliau.
Lainnya mengusulkan hari hijrahnya Rasulullah saw. Sayyidina Ali mengajukan hari
hijrahnya Nabi bersama kaum muslimin ke Madinah; sebuah peristiwa besar yang
mengantar pada perubahan besar.
Usulan inilah yang kemudian banyak didukung lalu disepakati hingga menjadi ijma’ di
antara mereka (Ijma’ shahabiy). Ijma’ shahabiy ini memiliki otoritas yang tinggi yang
tidak perselisihkan. Dalam hal ini ia merupakan bagian ijma’ul ummah. Generasi para
sahabat adalah generasi terbaik (khairul qurun). Maka pastilah ijma’ mereka adalah

sebuah hasil dari kebaikan yang akan menjadi rangkaian kebaikan selanjutnya. Jadi hal
tersebut mengikat. Allah Swt berfirman,

ۤ
ِ ُالرسوَل ِمن ب ع ِد ما تَب ََّّي لَه ا ْْل ٰدى وي تَّبِع غَْي سبِي ِل الْمؤِمنَِّي نُولِّه ما تَو َّٰل ون
ِ
ِ تم
ص ْ ًْيا
ء
ا
ْ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َوَم ْن يُّ َشاق ِق
َ ْ َ صله َج َهن ََّم َو َس

“Siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan
yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan
yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam
itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. An-Nisa : 115)

Ayat di atas menerangkan bahwa bagi siapa yang tidak mengikuti ijma’ maka ia termasuk
mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang beriman. Ia berada di dalam kesesatan.
Dan pada akhirnya Allah akan menempatkan mereka di jahannam sebagai tempat mereka
kembali, nau’dzubillah.
Kaum Muslimin rahimakumullah,
Dengan demikian bisa dipahami bahwa tahun Hijriyah ini merupakan sebuah eksistensi
Islam. Sepanjang sejarah Islam ia akan selalu menjadi rujukan. Bahkan dalam tradisi dan
budaya kita di masyarakat. Masyarakat suku sunda biasa menyebut bulan hijriyah dengan
sebutan “bulan urang”. Ini menunjukkan rasa kepemilikan terhadap bulan dan tahun
Islam. Juga dengan ormas-ormas Islam banyak yang menggunakan kalender Hijriyah.
Eksistensi Islam yang sangat jelas.
Bulan-bulan hijriyah juga merupakan sebuah substansi; dari bulan Muharram hingga
Dzulhijjah. Karena di dalamnya kaum muslimin bisa dengan jelas menentukan keabsahan
pelaksanaan ibadah. Seperti misalnya tanggal 9 Muharram untuk berpuasa sunnah tasu’a.
Kemudian sehari setelahnya tanggal 10 berpuasa asyura. Kedua amal tersebut tidak bisa
dilakukan di tanggal lain karena tidak akan sah. Demikian pula dengan bulan Rajab,
Sya’ban dan terutama Ramadhan sebagai waktu diwajibkannya berpuasa yang kemudian
diikuti dengan Idul fitri. Banyak amal ibadah yang disyariatkan oleh agama pada kalender
hijriyah ini. Ihram untuk umrah dan haji pun perhitungannya memakai kalender hijriyah.
Sangat jelas substansi dari kalender hijriyah. Oleh karena itu, kalender hijriyah akan abadi
selama masih ada orang yang bersyahadat.

Kaum muslimin rahimakumullah,
Di antara anjuran agar kalender hijriyah lebih banyak digunakan adalah dengan
membiasakan pemakaian kalender tersebut. Bahkan dalam pembuatan akta kelahiran
juga jangan sampai melupakan tanggal hijriyahnya, walaupun dalam pencatatan di
pemerintahan menggunakan kalender masehi. Kita bisa meminta setelah proses kelahiran
untuk minta dicatatkan juga tanggal hijriyah kelahiran anak kita agar semakin terbiasa dan
tidak lupa.

Jika kita ingin menetukan mana yang lebih utama di antara tarikh syamsi (masehi) dan
tarikh qamari (hijri), tentu tarikh qamari atau kalender hijriyah memiliki lebih banyak
keunggulan. Walaupun tidak haram jika kita ingin menggunakan tarikh syamsi atau
kalender masehi. Allah befirman,

ِالسنَِّي وا ْحلِساب ما خلَق ٰاَّلل ٰذل
ِ هو الَّ ِذي جعل الشَّمس ِضي ۤاء َّوالْ َقمر نُورا َّوقَدَّره منَا ِزَل لِتَعلَموا ع َدد
ِ ك اَِّال ِِب ْحل ِق ي َف
ص ُل
َ
ّ ُ َّ
َ َ ًْ ََ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ
ُّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ّ َ َ ْ ُ ْ
ِ ٰاالي
ْٰ
ت لَِق ْوٍم يَّ ْعلَ ُم ْو َن
“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya
manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang
demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya)
kepada orang-orang yang mengetahui” (QS. Yunus : 5)
Ayat ini menerangkan bolehnya menggunakan perhitungan tanggal dari pergerakan
matahari yang dikenal saat ini dengan tahun masehi. Akan tetapi terkait ubudiyah
ibadah dan eksistensi ummat Muhammad saw kita menggunakan tarikh hijriyah.
Kaum muslimin rahimakumullah,
Memakanai hijriyah itu adalah pemahaman yang bervisi ke depan. Dalam hadits
disebutkan,

ِ والْمه
َّ اج ُر ِم ْن َه َجَر َما ََنَى
ُاَّللُ َعنْه
َُ َ
“Orang yang berhijrah adalah yang meninggalkan apa yang Allah larang.” (HR Muslim)
Hijrah terus berlaku hingga hari kiamat atau hingga seseorang wafat. Yaitu berhijrah dari
apa-apa yang Allah larang. Fenomena pada hari ini terlihat di tengah masyarakat
misalnya artis-artis hijrah. Ini adalah hal yang bagus. Mulai banyak artis yang berhijrah
untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka hijrah adalah melihat ke depan. Selalu
berfikir positif, konstruktif, dan maju karena bervisi ke depan.

ِبرَك هللا ِِل ولَ ُكم ِِف اْل ُقر ِ
آن اْ َلع ِظْي ِمَ ،ونَ َف َع ِِن َوإِ ََّّي ُك ْم ِِبَافِْي ِه ِم ْن اآلَّيت َوال ِذ ْك ِر ا ْحلَكِْي ِم َوتَ َقبَّ َل ِمِن َوِمْن ُك ْم تِالََوتَهُ إِنَّهُ ُه َو
ْ
َ ْ
ََ
ِ
ِ
العلْي ُم
َّ
السمْي ُع َ
Khutbah II

ِ
الشكْر لَه ع ِ ِ ِ
اَ ْحلم ُد هللِ ع ِ ِِ
ك لَهُ َوأَ ْش َه ُد َّ
أن َسيِّ َد َان
لى تَ ْوفْيق ِه َوا ْمتِنَانِِهَ .وأَ ْش َه ُد أَ ْن الَ الَهَ إِالَّ هللاُ َوهللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِريْ َ
َْ
لى إ ْح َسانه َو ُّ ُ ُ َ َ
َ َ
ضوانِهِ.
ِ
ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ وَر ُس ْولُهُ الدَّاعى ِ
َ
إَل ر ْ َ
َ
ِ
ِ
لص َالةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللُ الْ َعل ُّي الْ َعظي ِم َو ْاعلَ ُموا أ َّ
َن َّ
أ ََّما بَ ْع ُد فَيَا أَيُّ َها الْ ُم ْسل ُمو َن أُوصي ُكم َونَ ْفسي بتقوي َّ
اَّللَ أ َْمَرُك ْم ِِب َْم ٍر َعظي ٍم أ ََمَرُكم ِِب َّ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
اَّللَ َوَم َالئِ َكتَهُ يُ َ ُّ
يما
الس َالِم َعلَى نَبِيِّ ِه الْ َك ِرِمي فَ َق َ
ال إِ َّن َّ
َو َّ
آمنُوا َ
ين َ
صلُّوا َعلَْيه َو َسلّ ُموا تَ ْسل ً
َّب ََّي أَيُّ َها الذ َ
صلو َن َعلَى النِ ِّ
الله َّم ص ِل علَى سيِ ِد َان ُُم َّم ٍد ِوعلَى اَلِِه وأ ِِ ِ ِ ِ
ثْيا
ُ َ ّ َ َّ َ َ
َ ْ
َص َحابه َو َسلّ ْم تَ ْسلْي ًما ك ْ ً
ات ْاألَحي ِاء ِمْن هم و ْاألَمو ِ
ات والْم ْؤِمنَِّي والْم ْؤِمنَ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ات
اَللَّ ُه ّم ا ْغف ْر ل ْل ُم ْسلم َ
َّي َوالْ ُم ْسل َم َ ُ َ َ ُ
َْ ُ ْ َ َْ
اللَّه َّم ادفَع عنَّا اْلبالَء واْلوِبء وال َفحشاء والش َ ِ ِ
خآصةً َو َسائِِر
َت َواملِ َح َن َما ظَ َهَر ِمْن َها َوَما بَطَ َن ِمن بَلَ ِد َان اِنْ ُدونِْي ِسيَّا َّ
َّدائ َد َوالف ََ
ُ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
البُ ْل َد ِان َع ّامة ،إن َ
َّك َعلَى ُك ّل َشيئ قَدير َربَّنَا آتناَ ِِف الدُّنْيَا َح َسنَةً َوِِف اْآلخ َرِة َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
تآء ِذي اْل ُقرىب وي ْن هى ع ِن اْل َفح ِ
ان وإِي ِ
عِبادهللاِ ! إِ َّن هللا َيْمر ِِبْلع ْد ِل واْ ِإلحس ِ
شآء َواْملْن َك ِر َواْلبَ ْغي يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرْو َن
َ
ََ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ َ ُُ َ َ ْ َ
َ
ُ
ِ
لى نِ َع ِم ِه يَِزْد ُك ْم َولَ ِذ ْك ُر هللاِ أَ ْك َ ْب
َواذْ ُك ُروا هللاَ اْ َلعظْي َم يَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُرْوهُ َع َ

