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KHUTBAH PERTAMA 

 

 

 ������ �	�
����� ������� ��� �� ������ ���������� ���
������ ���������� �  ����!"# $%&
��!' (�)	�* +!, �-.�/�0�1 ��� ���!' $.�0�� +!,  # ����2�1 ���� �	
�'	���3� �4	5�6. 

�2��!���'��6��� ����83 #9�:����� $%� ��2��� ���!' �;1���� < �����=�� > # <& ��!'& < -%� ��. 

 !%����/���� �?����!��� <�& :��@����@ <�� ���@	!A�@ :B�= ��$/'# #��A:@# #��
��C ��1�D$'# 	�2E1!�	�1 

!A!/�F (�D$'# �?�G:��� #��A:@# �H	:
'# 	�2E1!�	�1 	�2�I���J 	�2�
�� �B!/�F�� KL���=#�� KM-�� ���� �?�G
 ��$/'# $%�& �N	�=��O#�� ���� !%��'PQ	���@ (�D$'# ��$/'# #��A:@#�� RQ	������ #9S�T!U <	�I�� 	���2�
�� $V����

 	98��W�� �?�G��!/�3 !%	!U 

!W #��'��W�� ��$/'# #��A:@# #��
��C ��1�D$'# 	�2E1!�	�1 #9�1���6 <�� * ������1�� �?�G!'	���3!� �?�G!' �Y�/�Z�1
 	9���[�3 #9J��!, �J	!, ��!A!, ��!'��6���� ��$/'# �\�]�1 ������ �?�G������� �?�G!'  

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah, 

Hari ini kita hampir berada di pertengahan bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan 

bertemu dengan bulan Ramadhan yang mulia. Ini merupakan bagian dari nikmat 

Allah yang besar. Bahwa kita insya Allah akan mendapatkan kesempatan berjumpa 

dengan tamu istimewa yang penuh keutamaan baik malam maupun siangnya. 

Mungkin karena itulah, sebagian orang-orang shalih berdoa agar dipertemukan 

dengan Ramadhan. 

 

%	0�� 	
�/�� %	8��� ^I� _ 	
' `�	� ?2/'#  
 

Ya Allah, berkahilan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami 

dengan Ramadhan  

 

!%	�0���� a�, 	�
!' �̀ ��	���� !%	�8������ K̂ �I�� a�, 	�
!' �̀ ��	�� :?�2$/'#  
 

Ya Allah, berkahilan kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta berkahilah kami di 

bulan Ramadhan  

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah, 

Salah satu hal yang perlu disiapkan seorang mukmin dalam menyambut Ramadhan 

adalah persiapan ruhiyah. Agar saat memasuki Ramadhan jiwa kita relatif lebih bersih 

dan tidak terkotori dengan penyakit ruhani. Tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Salah 

satunya adalah dengan jiwa pemaaf. 
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Di sini perlu ditegaskan bahwa saling memaafkan sebelum Ramadhan secara khusus 

tidak ada hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah dan para sahabat 

membiasakannya. Sebagaimana juga tidak ada hadits shahih yang menjelaskan saling 

memaafkan di awal syawal. Namun, memaafkan adalah salah satu bentuk tazkiyatun 

nafs, penyucian jiwa, yang bisa dilakukan kapan saja. Maka, memasuki Ramadhan 

dengan telah memaafkan orang lain adalah keniscayaan bagi kita, sehingga kita 

berpuasa dan beribadah di bulan Ramadhan dalam keadaan jiwa yang bersih dan 

mulia. 

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah, 

Di dalam Al-Qur'an, banyak sekali firman Allah yang memerintahkan kita untuk 

memaafkan atau menunjukkan keutamaan maaf. Setidaknya pada tujuh surat Allah 

SWT berfirman mengenai memaafkan itu. Diantaranya adalah pada surat Ali Imran 

ayat 134 dan surat An-Nisa' ayat 149. 

 

Kita mulai dari surat An-Nisa' ayat 149. Allah SWT berfirman: 

 

#9�1��!W #b���3 !%	!U ��$/'# $%�c!, KQ��6 ���3 #�����@ ��!� �����d�@ ��!� #9����F #����8�@ -%�&  
 

Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan 

sesuatu kesalahan (orang lain), maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha 

Kuasa. (QS. An-Nisa' : 149) 

 

Menjelaskan ayat ini, Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur'an mengatakan, 

"Demikianlah manhaj tarbawi mengangkat jiwa yang beriman dari kaum muslimin ke 

tingkatan yang lain. Pada tingkatan pertama dibicarakan kepada mereka tentang 

kebencian Allah SWT terhadap tindakan mengucapkan perkataan buruk secara terang-

terangan, dan diberinya keringanan bagi orang yang dianiaya untuk menyuarakan 

perkataan jelek secara terang-terangan itu terhadap orang yang berbuat zalim 

kepadanyaagar kezaliman yang yang dilakukan terhadap dirinya diketahui orang lan.  

 

Pada tingkatan kedua, diangkatnya mereka seluruhnya untuk melakukan kebaikan dan 

diangkatnya jiwa orang yang dizalimi –kalau dapat menyadari untuk memaafkandan 

berlapang dada terhadap yang bersangkutan- sesuai dengan kemampuannya. Ini 

merupakan tingkatan yang lebih tinggi dan lebih bersih. 

 

Dengan demikian, akan tersebarlah kebaikan di kalangan masyarakat muslim kalau 

mereka mau mengutamakan hal ini. Sehingga, ia dapat memainkan peranannya di 

dalam mendidik jiwa dan menyucikannya manakala mereka menyembunyikannya, 

karena kebaikan itu adalah kebaikan di saat rahasia dan di saat terang-terangan. Pada 

waktu itu, tersebar pula rasa saling memaafkan diantara sesama manusia, sehingga 

tidak ada jalan untuk menyuarakan suara buruk. Hanya saja kepemaafan itu 

hendaknya dari orang yang mampu melakukan pembalasan namun ia memaafkannya, 

bukan timbul dari ketidakmampuan. Hendaklah yang demikian itu dilakukan karena 

meniru akhlak Allah, yang berkuasa melakukan pembalasan tetapi Dia memaafkan, 
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#9�1��!W #b���3 !%	!U ��$/'# $%�c!,  

 

 maka sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Kuasa. (QS. An-Nisa' : 149) 

 

Demikianlah. Memaafkan merupakan tingkatan kedua, tingkatan yang lebih tinggi 

dan lebih bersih. 

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah, 

Di surat Ali Imran Allah SWT berfirman: 

 

 �4:��3�� �e��!f-'#�� �4#����:�'# 	�2�g���3 Kh:
�I�� �?�Gi��� ���� KL������� a!'�& #��3��	�6��
 �j�A:���-/�' *�k	!G-'#�� �Q#:�:0'#�� �Q#:�:�'# l�, !%��A��
�1 ��1�D$'# ���3 �j�,	��-'#�� !m����-'# �j��

�j�
������-'# Ê ���1 ��$/'#�� �H	:
'#  
 

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, 

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun 

sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) 

orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran : 133-

134) 

 

Salah satu karakter orang bertaqwa yang telah disediakan ampunan dan surga bagi 

mereka adalah memaafkan sesama. 

 

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 134 tersebut menjelaskan, "Yaitu selain menahan 

diri, tidak melampiaskan kemarahannya, mereka juga memaafkan orang yang telah 

berbuat aniaya terhadap dirinya, sehingga tiada suatu uneg-uneg pun yang ada dalam 

hati mereka terhadap seseorang. Hal ini merupakan akhlak yang paling sempurna. 

Karena itulah dalam akhir ayat disebutkan, 

 

�j�
������-'# Ê ���1 ��$/'#��  

 

Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Ali Imran : 134)" 

 

Dalam tafsir yang sama, Ibnu Katsir mengengahkan tiga hadits keutamaan orang-

orang memaafkan. 
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Pertama, bertambah kemuliannya 

Rasulullah SAW bersabda, 

 

         ���� #9��8�3 ��$/'# �)#�J 	���� Kn	�� ���� oh!W���p �q�Z!A�� 	��       ��$/�' r��=!� �\�g#���@ 	���� #bs�3 $<�& K�-
��$/'# ����!,�� $<�&  

Tiada harta yang berkurang karena shadaqah, Allah tidak menambah seorang 

pemaaf kecuali kemuliaan, dan tiada orang yang tawadhu' karena Allah melainkan 

Allah mengangkat (derajat)nya (HR. Muslim) 

 

Kedua, dibangunkan bangunan mulia di surga dan diringgikan derajatnya 

 

r4	�I���) ��!' �\!,���@ -%!��� � o%	��
� ��!' �t���u�1 -%!� ��:��6 ��������!/!k ��:��3 �v����-/!, � ...  
  

Barangsiapa yang menginginkan bangunan untuknya  (di surga) dimuliakan, dan 

derajatnya ditinggikan, hendaklah ia memaafkan orang yang berbuat aniaya 

kepadanya… (HR. Hakim) 

 

Ketiga, dimudahkan masuk surga 

 

      #�DF� ?Gi�� w& #��/* �H	
'# �3 %�,	�'# �1� K)	
� x)	
1 �h�	�A'# �N�1 %	U #�&
� 	3 #�& K?/��� y.G' zB=� ?U���I�!h
{# !.F�1 %  

 

Apabila hari kiamat tiba, ada seruan yang memanggil, "Di manakah orang-orang 

yang suka memaafkan orang lain? Kemarilah kalian kepada Tuhan kalian dan 

ambillah pahala kalian! Dan sudah seharusnya bagi setiap orang muslim masuk 

surga bila ia suka memaafkan. 

 

Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah, 

 

Rasulullah SAW memberitahu para sahabat bahwa sebentar lagi akan datang seorang 

laki-laki penghuni surga. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki Anshar, tanpa 

banyak bicara. Tiga kali kejadian seperti itu berulang, hingga salah seorang sahabat 

sangat penasaran dan ingin belajar darinya. 

 

Ia pun meminta izin bertamu dan bermalam. Namun setelah tiga malam, tidak ada 

yang istimewa. Shalat malamnya biasa, amal yaumiyahnya biasa juga. Merasa tidak 

berhasil menemukan rahasianya ia pun pamit pulang sambil menceritakan niat 

sebenarnya. 

 

"Tidak ada rahasia pada diri dan amalku," jawab lelaki itu dengan terus terang, "Aku 

tidak memiliki keistimewaan apapun, kecuali bahwa aku tidak pernah menyimpan 

hasrat dalam hati untuk menipu sesama dan menaruh rasa dengki kepada seseorang 

lantaran kebaikan yang telah diberikan Allah kepadanya, aku maafkan semua orang." 
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Mendengar jawaban lelaki itu, sahabat tadi berkata, "Inilah yang telah mengangkat 

derajat Anda menjadi penghuni surga sebagaimana yang disabdakan Rasulullah 

SAW". 

 

Semoga Allah memudahkan kita untuk memiliki jiwa pemaaf dan segera memaafkan 

sesama sebelum Ramadhan tiba. 

 

j|#�'# SF q�# � ?=�#� �}# ~� .W�  
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KHUTBAH KEDUA 

 

 ��!'�� ��y/�U ��1i�'# a!/�3 �����2-[���' iB��-'# ��1�)�� x���2-'	�� ��!'��6�� !.�6��!� (�D$'# ��$/�' ������-'#
!%��U���u��-'# ����!U  

��'��6��� ����83 #9�:����� $%� ��2��� ���!' �;1���� < �����=�� > # <& ��!'& < -%� ���2��!�. 

�1 !%����/���� �?����!��� <�& :��@����@ <�� ���@	!A�@ :B�= ��$/'# #��A:@# #��
��C ��1�D$'# 	�2E1!�	  
 #9�1���6 <��!W #��'��W�� ��$/'# #��A:@# #��
��C ��1�D$'# 	�2E1!�	�1 * ������1�� �?�G!'	���3!� �?�G!' �Y�/�Z�1

 �\�]�1 ������ �?�G������� �?�G!' 	9���[�3 #9J��!, �J	!, ��!A!, ��!'��6���� ��$/'# 

  

 

�nC a!/�3�� K�:����� a!/�3 �?y/�6� y.�p :?�2$/'#   a�!/�3 �q���/�6� �q��$/�p 	��!U �K�:�����
a!/�3 �̀ ��	���� ��?���*#�����& �nC a!/�3�� �?���*#�����& �q-U��	�� 	��!U �K�:����� �nC a!/�3�� K�:����� 

l�, ��?���*#�����& �nC a!/�3�� �?���*#�����& a!/�3  :?�2$/'# �e��#�� �r������� r������= �;:��& ������!'	��'#
���3 �4	�2:��� ���I#���J!� ���3�� ����1����#:�'# ����	!!/�F    �h��	��:Z�'# ����	��6 ���3�� ������
������#

���3�� ����������I!� �� �����
������#	:
�3�� ����1i�'# �N���1 a!'�& �4	�
������#    	��1 �;������=���� �?�2����
�������=#:�'# �?�=��!�.  

 

 :?�2$/'#  	��
!WE�!�@ -.���I#�� �	9����=���� 	9����I #!D�* 	�
�����I -.���I#     	��WE�!�@ ��������� �����
	�
���� <�� 	�
���, �����@ <�� �	9����Z���� b��A��	9��������� <�� 	.  

a�
��'#�� �t	!��'#�� a!AE�'#�� x���2-'# �;�'!f���� 	:��& :?�2$/'#. 

 

 	9�	���' 	:
�� �+�U ���J���@ -%!� �;�'!f���� 	:��& :?�2$/'#   �	�98���
�� 	9���	�F 	98-/!W�� �#9��U#!� 	�W�)	�p
	9��'	�p �+���3�� 9��,	�� 	9�-/�3�� �	9��U#�J�	9���	!� 	9d�6#�� 	9�	���1�&�� �	9��,#�� 	   	�W�)	��p 	9
���A�1��

�	9����6#�� 	��98i�!� P�<!+���= 	���W�J���� �	9Z���'	�F �N#����-U��#�� �n!+����-'# #!� 	���1. 
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 �N!+�6��# :s�3!� :?�2$/'# �\���I!��� ��?�2!,����p :?�2$/'# ��i=���� ��������/����-'#�� �?�2�����/!U a!/�3 
�̂ ��-U#�� ��j���'	$['# !h!U���� ����-U#�� �iB!"# �j�����I!� �̀ �)	8���' ����PO#�� �N!+:�'#.  

 

 	�
:��� :?�2$/'# iB��-'	�� ����i1!��� 	�
��	!]-/�6 :s�3!��� 	�
��	!���!� -m!�=#  :~�� 	��1 :B��-'# ���� ��i1!��� 

������!'	��'# 

 :?�2$/'# ���� 	�
-/���I#�� ���#������-'# �;�0��!, ���� 	�
�A�6# 	�
:���    �.���!/'# _ �;�!' ���1���U#$D'#
�;!' ���1�����������-'# ���	�2:
'#�� ��	���6PO#�� il�u��-'	��  

 	�
!' �����F!��� Q	��:�'# �4	!U���� ���� 	�
��!/�3 -n�s��!� :?�2$/'# ��PO# �4#�����F ���� �̀ ��	���� ��e
	�
�3�����J�� 	����	���� _ 	�
!' �N#��-U��#�� �n!+��-'# #!� 	�1 	�
�W#�J�!� y.�U�.  

 ��	:
'# �~#!D�3 	�
�W�� �h�
���= �L���F�# _�� �h�
���= 	����E�'# _ 	�
�@C 	�
:���.  
         !' �̂ �*�� �	�
���1���* -��& ������ 	�
�����/�W -��s�@ < 	�
:���        �q���!� �;�:��& ��h���=�� �;����!' ���� 	�


�~	:*��'#.  
 ���1���6	!�# ���� :������G�
!' 	�
���=���@�� 	�
!' ������@ �?!' -%�&�� 	�
�����!� 	�
��!/!k 	�
:���.  
 �������/����-'#�� ��4	�
������-'#�� �����
������-/�' ���-}# :?�2$/'# PO# ��4	���/����-'#��  �?�2�
��� �Q	���=

r\�����6 �;:��& ��4#����PO#�� �Q	�3E�'# �̂ ������ r̂ �1��!W.  
 

 � # �)	�8�3 :P # $%�&   a��2�
�1�� a������A'# (�� �Q	���1�&�� �%	���=��#�� �n����-'	�� ����-f�1   ����3
�?�G$/��!' �?�G�[���1 �l���8-'#�� ��!G�
��-'#�� �Q	�u��!-'# ��$U!D�@!%��  

 


