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FASTABIQUL KHAIRAT SEIRING PESATNYA 
PENINGKATAN JUMLAH MUSLIM

KHUTBAH PERTAMA
 

 المد ل رب' العالي وال�عاق�ب�ة" ل�ل�م�ت�قي ول ع�د�وان� إل�ا ع�لى الظ�ال�ي وأشهد أن� ل إله إلال وحده
هد أن ممدا عبده ي وأش س�موات� وال.ر�ض� م� ال �سلي وق�ي4و �ه� ال"ر ي وإل� يك له رب� ال�عال  ل شر
ي ي' والر�شاد� والش�ك' و�ال�ي�ق� ن� ال"دى والض�لل� وال�غ� �ق� ب�ي ل"بي الفار� سوله البعوث" بالكتاب� ا  ور
ين ين و قائ�د� الاهد م� الهت�د سلي و إما �نا م�حم�دM س�ي'د� ال"ر نا و ش�ف�ي�ع�  والص�لة" والس�لم� ع�لى ح�ب�Pيب�

وعلى آله وصحبه أجعي
 فياأيها السلمون أوصيكم وإياي بتقوى ال عز وجل والت�م�س4ك� بذا الد'ين ت�م�س4كYا ق�و�يXا. فقال ال
 تعال ف كتابه الكري، أعوذ بال من الشيطان الرجيم ”ي�ا أ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آ.م�ن�وا ات�ق"وا الل�ه� ح�ق� ت�ق�ات�ه� و�ل�ا

ت�م�وت�ن� إ�ل�ا و�أ�ن�ت�م� م�س�ل�م�ون� ،
 ي�ا أ�ي4ه�ا الن�اس� ات�ق"وا ر�ب�ك"م� ال�ذ�ي خ�ل�ق�ك"م� م�ن� ن�ف�سM و�اح�د�ةM و�خ�ل�ق� م�ن�ه�ا ز�و�ج�ه�ا و�ب�ث� م�ن�ه�م�ا ر�ج�الYا

ك�ث�يqا و�ن�س�اءt و�ات�ق"وا الل�ه� ال�ذ�ي ت�س�اء.ل"ون� ب�ه� و�ال�أ�ر�ح�ام� إ�ن� الل�ه� ك�ان� ع�ل�ي�ك"م� ر�ق�يبqا 
 ي�ا أ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آ.م�ن�وا ات�ق"وا الل�ه� و�ق"ول"وا ق�و�لYا س�د�يدqا  ي�ص�ل�ح� ل�ك"م� أ�ع�م�ال�ك"م� و�ي�غ�ف�ر� ل�ك"م� ذ"ن�وب�ك"م� و�م�ن

ي�ط�ع� الل�ه� و�ر�س�ول�ه� ف�ق�د� ف�از� ف�و�زqا ع�ظ�يمqا
Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Satu  setengah  bulan  sudah  1431  H  meninggalkan  kita.  Demikian  pula  2010  M 
berlalu hampir satu bulan ini. Banyak review telah dibuat, banyak kaleodoskop telah 
dipaparkan sebagai sarana refleksi dan muhasabah untuk perubahan yang lebih baik. 
Namun, tidak banyak yang mengungkapkan bahwa tahun 1431 h atau tahun 2010 M 
juga membawa gelombang kabar gembira perkembangan Islam.

 

Banyaknya jumlah orang yang berbondong-bondong memeluk Islam masih belum 
tersampaikan  secara  proporsional  kepada  masyarakat  muslim  dan  negeri-negeri 
Islam  seperti  Indonesia.  Padahal  kabar  ini  sangat  penting  untuk  semakin 
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mengokohkan keyakinan dan memotivasi umat Islam serta membuat umat ini lebih 
optimis dan percaya diri memandang masa depannya. Keyakinan di atas keyakinan 
yang telah dibentuk oleh iman.

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Sepanjang tahun 2010 kemarin, 5.200 warga Inggris berbondong-bondong menjadi 
mualaf.  Artinya,  rata-rata  setiap  hari  ada  14-15 orang warga Inggris  yang masuk 
Islam. Hebatnya lagi, sebagian besarnya adalah orang-orang terpelajar yang usianya 
masih relatif muda, sekitar 27 tahun. Dan 1.400 diantaranya berdomisili di London, 
ibu kota Inggris. Perkembangan pesat ini kemudian berimplikasi pada peningkatan 
kebutuhan masjid. Maka banyak gedung di Inggris yang kini beralih fungsi menjadi 
masjid. Subhaanallah. Allaahu akbar.

 

Perkembangan Islam di Jerman juga meningkat dengan baik sepanjang tahun 1431 H 
atau 2010 M. Kini dari 82 juta jiwa penduduk Jerman, lebih dari 4 juta diantaranya 
sudah memeluk Islam. Pemandangan kota-kota besar di Jerman pada tahun 2010 pun 
mulai  berubah.  Di  Berlin  dan  kota-kota  besar  lainnya,  kini  banyak  masjid  yang 
mengubah pemandangan negara yang pernah dipimpin Hitler itu.  Selain itu,  studi 
Islam di Jerman semakin digemari dengan bukti peningkatan jumlah pendaftar pada 
semester ini di tingkat universitas.

 

Negara-negara lain di Eropa juga mengalami tren yang sama. Bukan hanya Inggris 
dan  Jerman  yang  warganya  semakin  banyak  masuk  Islam.  Namun  juga  Prancis, 
Belgia,  Italia,  dan  Spanyol.  Bahkan sejumlah  masjid  di  Maroko pernah mendata 
orang yang masuk Islam di masjid-masjid Maroko dari empat negara itu mencapai 
2.000 orang setahun. Subhaanallah. Allaahu akbar.

 

Perkembangan  jumlah  muslim  bukan  hanya  terjadi  di  benua  Eropa.  Tetapi  juga 
benua-benua  yang  lain  termasuk  Amerika  dan  Australia.  Dari  hasil  beberapa 
penelitian, bahkan diperkirakan di Amerika ada 200 ribu orang yang masuk Islam 
setiap  tahun.  Dan  di  Amerika  Serikat  kini  sudah  ada  dua  juta  orang  muslim. 
Sementara di Australia, perkembangan jumlah kaum muslimin bukan hanya terjadi di 
kota-kota. Jika perkembangan umat Islam di kota membuat sejumlah gereja beralih 
fungsi  menjadi  masjid,  kini  Islam di  Australia  juga  telah  merambah  masyarakat 
aborigin.  Suku  asli  Australia  ini  kini  semakin  banyak  yang  masuk  Islam. 
Subhaanallah. Allaahu akbar.

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Perkembangan yang luar biasa ini menunjukkan betapa sabda Rasulullah 14 abad 

Bersama Dakwah



Khutbah Jum'at                                                  Fastabiqul Khairat Seiring Pesatnya Peningkatan Jumlah Muslim

yang lalu begitu nyata dan pasti terjadi. Beliau bersabda:

 

 ل�ي�ب�ل"غ�ن� ه�ذ�ا ال.م�ر� م�ا ب�ل�غ� الل�ي�ل" و�الن�ه�ار� و�ل� ي�ت�ر�ك� الل�ه� ب�ي�ت� م�د�رM و�ل� و�ب�رM إ�ل� أ�د�خ�ل�ه� الل�ه� ه�ذ�ا الد'ين
ب�ع�ز' ع�ز�يزM أ�و� ب�ذ"ل� ذ�ل�يلM ع�زXا ي�ع�ز4 الل�ه� ب�ه� ال�س�ل�م� و�ذ"ل{ ي�ذ�ل| الل�ه� ب�ه� ال�ك"ف�ر

 

Urusan  ini  (agama)  akan  sampai  kepada  manusia  seperti  layaknya  malam  dan 
siang. Allah tidak akan melewatkan sebuah rumah gedung ataupun gubuk Badui,  
kecuali memasukkan agama ini dengan kemuliaan orang mulia atau kehinaan orang 
yang hina, dimuliakan Allah dengan agama Islam atau terhina dengan kekufuran 
(HR. Ahmad dan Ibnu Hibban, shahih menurut Al-Albani)

 

Seharusnya fakta-fakta semacam ini juga membuat kita umat Islam menjadi lebih 
percaya diri. Menjadi lebih yakin. Bahwa masa depan di tangan Islam.  المستقبل 
ين .لهذا الد  Semakin  banyaknya  orang  yang  masuk  Islam  karena  kesadaran  dan 
pemahamannya menunjukkan bahwa Islam memang agama yang benar lagi diridhai 
Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya.

 

�إ�ن� الد'ين� ع�ن�د� الل�ه� ال�إ�س�ل�ام
 

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah adalah Islam (QS. Ali Imran : 19)

 

Realita ini juga seharusnya menyadarkan kita bahwa betapa pun Islam dihina, betapa 
pun Islam dimusuhi, bahkan berbagai stigma negatif diarahkan kepada Islam oleh 
musuh-musuhnya, Islam tetap mampu menerobos hati orang-orang terbaik diantara 
mereka  sendiri.  Bahkan  di  jantung  peradaban  yang  selama  ini  disetting  untuk 
memusuhi Islam. 

 

Realita ini, pesatnya perkembangan jumlah orang yang masuk Islam, setelah mereka 
mempelajari Islam dengan seksama, menemukan ketenangan dengannya, mengakui 
kebenaran di dalamnya, menunjukkan bahwa Islam memang agama yang tinggi dan 
tidak ada yang lebih tinggi darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

 

ال�س�ل�م� ي�ع�ل"و و�ل� ي�ع�ل�ى
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Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya (HR. Bukhari)

 

Karena itu ma'asyiral muslimin... jangan pesimis dan jangan minder dengan 
keislaman kita. Saatnya bagi kita untuk bangga, bersyukur, dan dengan gagah 
mengatakan apa yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Qur'an:

 

و�اش�ه�د� ب�أ�ن�ا م�س�ل�م�ون�
 

dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah muslim (QS. Al-Maidah : 111) 

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah,

Akan  tetapi,  bangga  sebagai  muslim  saja  belum  cukup.  Meningkatnya  jumlah 
saudara kita sesama muslim harus kita syukuri, dan untuk mewujudkan syukur itu 
adalah  mengawalinya  dengan  muhasabah.  Artinya,  bagaimana  kabar  gembira  itu 
membuat  keislaman  kita  semakin  baik,  kita  semakin  termotivasi  untuk  mampu 
menjawab  dengan  nyata  apa  komitmen  kita  kepada  Islam? ني إنتمائي   ماذا يع
 .للسلم

 

Kita telah diberi contoh oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallaahu 
anhum. Bagaimana mereka meningkatkan kualitas keislaman mereka setiap kali ada 
orang lain  yang masuk Islam.  Ada semangat  fastabiqul  khairat.  Berlomba-lomba 
dalam kebaikan. Keislaman orang lain adalah baik bagi kita, dan seharusnya masuk 
Islamnya orang lain juga menjadi motivasi semakin baiknya keislaman kita.

 

Mungkin  karena  pentingnya  berlomba-lomba  dalam  kebaikan  ini,  Allah  SWT 
memfirmankan kata fastabiqul khairat dua kali dalam Al-Qur'an. Pertama, pada QS. 
Al-Baqarah ayat 148:

 

 و�ل�ك"ل� و�ج�ه�ة� ه�و� م�و�ل�يه�ا ف�اس�ت�ب�ق"وا ال�خ�ي�ر�ات� أ�ي�ن� م�ا ت�ك"ون�وا ي�أ�ت� ب�ك"م� الل�ه� ج�م�يعqا إ�ن� الل�ه� ع�ل�ى ك"ل
ش�ي�ءM ق�د�ير

 

Dan bagi  tiap-tiap  umat  ada kiblatnya  (sendiri)  yang ia  menghadap kepadanya.  
Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada  
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pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya 
Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah : 148)

 

Kedua, pada Surat Al-Maidah ayat 48:

 ل�ك"ل� ج�ع�ل�ن�ا م�ن�ك"م� ش�ر�ع�ةY و�م�ن�ه�اجqا و�ل�و� ش�اء. الل�ه� ل�ج�ع�ل�ك"م� أ"م�ةY و�اح�د�ةY و�ل�ك�ن� ل�ي�ب�ل"و�ك"م� ف�ي م�ا آ.ت�اك"م
ف�اس�ت�ب�ق"وا ال�خ�ي�ر�ات� إ�ل�ى الل�ه� م�ر�ج�ع�ك"م� ج�م�يعqا ف�ي�ن�ب'ئ"ك"م� ب�م�ا ك"ن�ت�م� ف�يه� ت�خ�ت�ل�ف"ون

 

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.  
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi 
Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-
lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu  
diberitahukan-Nya  kepadamu  apa  yang  telah  kamu  perselisihkan  itu, (QS.  Al-
Maidah : 48)
 

Semangat  fastabiqul  khairat harus  ada dalam diri  kita.  Jangan sampai  orang lain 
yang  baru  masuk  Islam  kemudian  melesat  luar  biasa  komitmen  keislamannya, 
sementara kita tertinggal dan menjadi ahli maksiat. Na'udzu billah. Sungguh merugi 
jika para mualaf langsung mencintai Islam dan serius menjalankannya sementara kita 
justru terlena dan terbuai dengan berbagai dosa dan semakin jauh dari Allah SWT. 
Na'udzubillah.
 

Mungkin  kita  bertanya-tanya  mengapa  mereka,  orang-orang  Inggris,  Jerman, 
Perancis,  Belgia,  Italia,  Spanyol,  Amerika,  dan Australia  yang baru  masuk Islam 
langsung berubah kehidupannya dan serta merta memperbaiki diri menjadi muslim 
yang sebenarnya? Ternyata jawabannya adalah karena mereka masuk Islam dalam 
kondisi  paham.  Semula  mereka  mempelajari  Islam,  lalu  dengan  pengetahuan  itu 
secara sadar mereka memilih Islam. Semangat belajar, mengkaji, mengaji, itu tidak 
berhenti di sana. Mereka berusaha memahami Islam secara komprehensif. Dan dari 
pemahaman itu mereka menjalankan dan mengamalkannya.
 

Kita pun semestinya demikian. Jika selama ini kita terlena karena sudah "menikmati" 
Islam sejak lahir  lalu tidak berusaha memahami Islam, tidak serius mengkaji  dan 
mengaji  Al-Qur'an,  tidak  bersemangat  membaca  dan  mengkaji  hadits-hadits 
Rasulullah  SAW,  kini  kita  perlu  berubah.  Kita  perlu  berbenah.  Kita  perlu 
memperbaiki diri. Fastabiqul khairat.

وقل رب اغفر وارحم و انت خي الراحي
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 KHUTBAH KEDUA
 

ال�ح�م�د� ل�ل�ه� ال�ذ�ي أ�ر�س�ل� ر�س�ول�ه� ب�ال�ه�د�ى و�د�ين� ال�ح�ق' ل�ي�ظ�ه�ر�ه� ع�ل�ى الد'ين� ك"ل�ه� و�ل�و� ك�ر�ه� ال�م�ش�ر�ك"ون�
.أ�ش�ه�د� أن� ل إل�ه� إل ال� و�ح�د�ه� ل ش�ر�يك� ل�ه�، وأشهد� أن� م�ح�م�دqا عب�د�ه ور�س�ول"ه

] 102: آل عمران} [ي�اأ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ات�ق"وا الل�ه� ح�ق� ت�ق�ات�ه� و�ل ت�م�وت�ن� إ�ل و�أ�ن�ت�م� م�س�ل�م�ون� { 
 ي�ص�ل�ح� ل�ك"م� أ�ع�م�ال�ك"م� و�ي�غ�ف�ر� ل�ك"م� ذ"ن�وب�ك"م* ي�اأ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ات�ق"وا الل�ه� و�ق"ول"وا ق�و�ل س�د�يدqا { 

].71، 70: الحزاب} [و�م�ن� ي�ط�ع� الل�ه� و�ر�س�ول�ه� ف�ق�د� ف�از� ف�و�زqا ع�ظ�يمqا 
 

Jama'ah jum'at yang dirahmati Allah,

Dari semangat  fastabiqul khairat yang melahirkan pembelajaran kita tentang Islam 
dan memahaminya, secara umum komitmen kita sebagai muslim harus memenuhi 
tiga aspek.

 

Pertama, menjadi bagian dari Islam. Artinya, menjadikan apa saja yang muncul dari 
dirinya, baik perasaan, pikiran, perkataan, gerakan, perbuatan, atau kinerja, sebagai 
pengamalan  ajaran  Islam.  Kita  menjadikan  diri  sebagai  etalase  Islam  yang 
menunjukkan  segala  keindahan  dan  kebaikan  Islam.  Siapa  pun  yang  melihatnya 
dapat merasakan dan melihatnya.  

 

ي�ا أ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آ.م�ن�وا اد�خ�ل"وا ف�ي الس'ل�م� ك�اف�ةY و�ل�ا ت�ت�ب�ع�وا خ�ط"و�ات� الش�ي�ط�ان� إ�ن�ه� ل�ك"م� ع�د�و� م�ب�ي�
 

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, dan 
jangalah kalian ikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu musuh yang nyata  
bagimu. (QS. Al-Baqarah : 208)

 

Kedua, menjadi bagian dari umat Islam. Setelah memastikan diri sebagai bagian dari 
Islam,  komitmen  seseorang  kepada  Islam juga  dibuktikan  dengan  memposisikan 
dirinya sebagai bagian dari umat Islam. Umat Islam yang bertambah banyak dengan 
angka-angka masuk Islam di atas adalah satu tubuh. Maka, sekitar 1,4 milyar umat 
Islam di  bumi  ini  adalah  satu tubuh.  Jika yang satu terluka,  dizalimi  orang lain, 
seperti yang terjadi di Palestina hari ini, maka tubuh yang lain juga merasakan sakit. 
Rasulullah SAW bersabda :
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 م�ث�ل" ال�م�ؤ�م�ن�ي� ف�ى ت�و�اد'ه�م� و�ت�ر�اح�م�ه�م� و�ت�ع�اط"ف�ه�م� م�ث�ل" ال�ج�س�د� إ�ذ�ا اش�ت�ك�ى م�ن�ه� ع�ض�و� ت�د�اع�ى ل�ه� س�ائ�ر
ال�ج�س�د� ب�الس�ه�ر� و�ال�ح�م�ى

 Perumpamaan  persaudaraan  kaum  muslimin  dalam  cinta  dan  kasih  sayang 
diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh  
merasakan  sakit,  maka  akan  dirasakan  oleh  bagian  tubuh  yang  lainnya,  seperti  
ketika tidak bisa tidur atau ketika demam. (HR. Muslim)

 

Ketiga, menjadi bagian dari perjuangan Islam. Sebagai umat Islam kita perlu menjadi 
bagian  dari  dakwah.  Bagian  dari  perjuangan  Islam.  Amar  ma'ruf  nahi  munkar. 
Tengoklah kembali data orang-orang yang masuk Islam di atas. Dari mana mereka 
bisa masuk Islam? Tentu semuanya adalah hidayah Allah. Namun jalannya adalah 
melalui dakwah saudara-saudara kita  kepada mereka.  Baik dakwah bil  qalam, bil 
lisan, maupun bil ahwal. 

 

م �ك� ه ن� ال�م�ن�ك�ر� و�أ"ول�ئ� ن� ع� �ف� و�ي�ن�ه�و ن� ب�ال�م�ع�ر�و ن� إ�ل�ى ال�خ�ي�ر� و�ي�أ�م�ر�و م� أ"م�ة� ي�د�ع�و ن� م�ن�ك"  و�ل�ت�ك"
ال�م�ف�ل�ح�ون

 Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada  
kebajikan,  menyuruh  kepada  yang  ma'ruf  dan  mencegah  dari  yang  munkar; 
merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104)

إ�ن� الل�ه� و�م�لئ�ك�ت�ه� ي�ص�ل|ون� ع�ل�ى الن�ب�ي' ي�ا أ�ي4ه�ا ال�ذ�ين� آم�ن�وا ص�ل|وا ع�ل�ي�ه� و�س�ل�م�وا ت�س�ل�يمqا 
م م� و�آل� إ�ب�ر�اه�ي ص�ل�ي�ت� ع�ل�ى إ�ب�ر�اه�ي م�ا  ص�ل�ى ع�ل�ى م�ح�م�دM الن�ب�ى' ال�م'ى' و�ع�ل�ى آل� م�ح�م�دM ك� م�  � الل�ه

و�ب�ار�ك� ع�ل�ى م�ح�م�دM الن�ب�ى' ال�م'ى' ك�م�ا ب�ار�ك�ت� ع�ل�ى إ�ب�ر�اه�يم� و�ع�ل�ى آل� إ�ب�ر�اه�يم� إ�ن�ك� ح�م�يد� م�ج�يد
ن�ا إ�ن�ك ن�ا غ�ل ل�ل�ذ�ين� آم�ن�وا ر�ب� ن�ا ال�ذ�ين� س�ب�ق"ون�ا ب�الي�ان� و�ل ت�ج�ع�ل� ف�ي ق"ل"وب� ن�ا و�لخ�و�ان� ن�ا اغ�ف�ر� ل�  ر�ب�

ر�ء�وف� ر�ح�يم
ر�ب�ن�ا اغ�ف�ر� ل�ن�ا ذ"ن�وب�ن�ا و�إ�س�ر�اف�ن�ا ف�ي أ�م�ر�ن�ا و�ث�ب'ت� أ�ق�د�ام�ن�ا و�ان�ص�ر�ن�ا ع�ل�ى ال�ق�و�م� ال�ك�اف�ر�ين�

ر�ب�ن�ا ه�ب� ل�ن�ا م�ن� أ�ز�و�اج�ن�ا و�ذ"ر'ي�ات�ن�ا ق"ر�ة� أ�ع�ي�نM و�اج�ع�ل�ن�ا ل�ل�م�ت�ق�ي� إ�م�امqا
ر�ب�ن�ا آت�ن�ا ف�ي الد4ن�ي�ا ح�س�ن�ةY و�ف�ي الخ�ر�ة� ح�س�ن�ةY و�ق�ن�ا ع�ذ�اب� الن�ار�
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