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ِ  س  الااني  الي  رسو  سووله بهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو  - دل   ُ احلد
 كره انيشركون ولو كره انينافقون.

ه.  - د بـدا دد ًدا عدب دلهل وسولو للهل الد نديب  ُّ هل الد شر يكد لهل ورشهددل رنَّ حملد رشهددل رن  الد إلدهد إ الَّ هللال وحدد
ٍد وعدلدى آله  ورص حاب ه  رمجدا  ،  عبادهللا اتقوا هللا حق تقاته وال  - َُّ س ك علدى ويّ د � حم الله َّ صد ّ  وودلّ   ودبد

 متوتن إال ورنت  مسلُون.
- Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan kesatadaran kita, untuk selalu meningkatkan 

ketakwaan kita kepada Allah SWT, dengan berkomitment untuk tetap selalu menjalankan segala 
perintahNYa dan menjauhi semua lanrangaNya. 

- Hadirin Jamah Sidang Jumat yang dimulyakan Allah. 

Kita baru saja memperingati Idul Adha / hari Raya Kurban dan pada hari-hari ini adalah 
hari-hari para jamaah Haji kita mulai meninggalkan Tanah Suci dan pulang ke kampung 
halaman. Semoga mereka mandapatkan haji yang mabrur. Amin. 
Ibadah haji dan hari Raya Kurban selalu dikaitkan dengan perjalanan religious dan 
pengorbanan hamba-hamba Allah yang shalih; yaitu nabi kita Ibrahim, bunda Siti Hajar dan 
putra tersayang Nabi Ismail As.  
Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam. Ibadah haji adalah wajib hukumnya bagi orang 
Islam yang telah mampu secara financial, kesehatan jasmani dan ruhani. Ia adalah 
penyempurna kehidupan spiritual umat Islam. 
Ibadah haji telah disyareatkan kepada kita sejak masa nabi kita Ibrahim AS: Allah SWT 
berfirman:  

ّجٍ َعِميٍق 
َ
ّلِ ف

ُ
ِت�َن ِمن �

ْ
ّلِ َضاِمٍر َيأ

ُ
� �

َ
 َوَع�

ً
وَك ِرَجاال

ُ
ت

ْ
َحّجِ َيأ

ْ
اِس ِبا� ن ِ�� النَّ ِ

ّ
 َوِأذ

Dan berserulah (wahai Ibrahim) kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka 
akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang 
datang dari segenap penjuru yang jauh. (Surah Al-Haj:Ayat 27). 
Jamah shalat jumat yang dimulyakan Allah SWT. 
Ibadah Haji menjadi warisan keagamaan yang menjadi symbol ajaran yang syarat dengan 
kesalehan dan pengorbanan tidak saja bagi papra hujjaj tapi bagi kita semua yang dapat 
memahami makna dari ajaran haji. 
1. Pertama-tama, perjalanan ibadah haji menghendaki pengorbanan harta yang tidak 

sedikit pada saat yang lain ibadah ini harus benar-benar dilaksanakan dengan niat yang 
tulus, lillahi taala, karena Allah SWT dan mendapatkan RidaNya, dan tidak karena 
manusia, mendapat gelar pak Haji, atau niat yang lain maka pengorbanan harta yang 
sedemikian itu tidak memiliki makna, naudzubillah. 

2. Dalam berhaji ada perintah untuk memakai pakaian Ihram; ajaran ini melambangkan 
bahwa sorang yang melaksnakan haji ddan juga kita semua harus dapat melepaskan 
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berbagai pakaian kemewahan dunia dan kesombongan diri. Ihram ini juga 
melambangkan persamaan, masing-masing melupakan dan menaggalakan perbedaan 
setatus sosial yang artifisal dan menjadi sama di mata Allah SWT, satu-satunya yang 
membedakan hanyalah ketakwaan masing-masing.  

3. Tawaf; artinya mengelilingi. Maksudnya mengeilingi Ka'bah. Firman Allah SWT:  

َعِتيِق 
ْ
َبْيِت ال

ْ
وا ِبال

ُ
ف وَّ

َّ
َيط

ْ
 َول

“Hendaklah mereka Tawaf di sekeliling Bait al-Atiq (Ka'bah).” (S. al-Hajj: 29)  
Kita dalam hidup ini harus seperti para hujjaj yang sedang melakukan tawaf. Berjalan 
mengikuti perputaran waktu dan peredaran peristiwa, namun tetap harus berdekatan 
dengan Allah SWT dan kita ikuti peraturannya, dan menempatkaNya sebagai Tuhan 
yang harus kita sembah, kita agungkan dan kita sucikan dengan dzikir dan tasbih dan 
kita beri ketundukan yang total, kepatuhan yang mutlak kepada aturannya dalam semua 
situasi dan kondisi.  

4. Sa’I; Sa’i adalah berjalan/ juga jalan cepat tujuh kali di antara bukit Safa dan Marwah. Sai 
memberikan makna sikap optimis dan usaha yang keras serta penuh kesabaran dan 
tawakkal kepada Allah SWT. Seperti kesungguhan yang dilakukan oleh Siti Hajar dalam 
mencari air sebagai nyawa kehidupan membuat ia sampai mondar-mandir antara bukit 
Shafa dan Marwah. Sa’i mengisaratkan bahwa dalam hari-hari kita yang berjumlah tujuh 
hari dalam seminggu harus kita isi dengan penuh usaha dan kerja keras. Ajaran Sa'I 
dalam haji mengajarkan kepada kita sikap-sikap positif menghadapi berbagai tantangan 
yang terjadi, antara lain: kesungguhan, keikhlasan, sabar, tawakkal, disiplin, 
kebersamaan dan sebagainya.  

5. Wukuf: Wukuf artinya berhenti, diam tanpa bergerak. Yaitu berkumpulnya semua jamaah 
haji di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari itu adalah puncak ibadah haji dan 
wukuf adalah rukun haji yang paling utama. Seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW:  

 ا�حج عرفة 

Haji adalah (wukuj) di Arafah. (H.R. Bukhari dan Muslim).  
Setelah kehidupan diwarnai dengan tawaf /gerakan, maka pada suatu saat gerakan itu 
akan berhenti. Manusia suatu saat jantungnya akan berhenti berdetak, matanya akan 
berhenti berkedip, kaki dan tangannya akan berhenti melangkah dan berkeliat. Ketika 
semua yang bergerak itu berhenti, maka terjadilah kematian, dan manusia sebagai mikro 
kosmos pada saatnya nanti akan dikumpulkan di Padang Mahsyar, maka Padang Arafah 
menjadi lambang dari Padang Mahsyar itu. 

6. Jumrah; melempar batu kerikil ke tempat jamarat. Syareat melontar jamarat mengingatkan 
jamaah haji dan kita semua bahwa iblis senantiasa berusaha menghalangi orang mukmin yang 
akan melakukan kebaikan, dan kita diharuskan selalu waspada dan selalu bersikap agresif untuk 
memerangi godaan dan serangan syaitan dalam kehidupan kita sehari-hari. 

 
Sementara itu hari Raya dan ibdah Kurban yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu 
hendaknya dapat menjadikan kita menjadi orang yang sabar dan selalu siap berkurban. 

 
Hadirin jamah jumaat. 
Hidup adalah cobaan yang memerlukan pengurbanan. Allah berfirman: 

ْرَجُعوَن 
ُ
ْيَنا ت

َ
 َوِإل

ً
ْ�ِ� ِفْتَنة

َ
خ

ْ
ّرِ َوا�

َّ
م ِبالش

ُ
وك

ُ
ْبل

َ
 َون

Kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cobaan; dan 
kepada Kamilah kamu semua akan dikembalikan. (21: 35) 

 
Allah SWT menguji kita dengan kesusahan dan kesenangan. Nab Ibrahim dulu ketika 
sudah tua dan belum memiliki anak adalah cobaan, dan ketika memiliki anak yang 
disayang kemudian disuruh Alllah SWT untuk menyembelihnya adalah cobaan. Kesulitan 
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yang dihadapi Siti Hajar untuk mendapatkan air dan mengharuskannya mondar mandir 
antara safa dan Marwah adalah cobaan. Nabi Ismail yang harus menerima kenyaaan 
harus disembelih adalah cobaan. Namun ketika mereka degan sabar sukses menerima 
cobaan tersebut, mereka mendapatkan kemulyaan, dan menjadi model pengorbanan 
yang diwarisi sejarah manusia. Demikian juga kesulitan hidup kita; bencana, kemiskinan, 
kematian, kecelakaan, sakit dan berbagai masalah dalam hidup kita adalah cobaan dari 
Allah SWT. Jika kita sukses melewatinya Allah SWT menjajikan pahala yang besar dibalik 
itu semuanya: 

 
Hadirin yang berbahagia: Demikia juga sebaliknya Allah menguji kita dalam bentuk 
kesenangan; Harta berlimpah yang kita miliki adalah ujian, rumah megah, mobil mewah, 
iseri cantik, suami ganteng, dkedudukan dan jabatan adalah ujian dan bahkan anak-anak 
kita adalah cobaan dari Allah SWT: 
Allah berfirman:  

ْجُر َعِظيُمُ◌ 
َ
نَّ َهللا ِعنَدُه أ

َ
ُ◌ َوأ

ُ
ْم ِفْتَنة

ُ
ُدك

َ
ْوال

َ
ْم َوأ

ُ
ك

ُ
ْمَوال

َ
َمآ أ نَّ

َ
ُموا أ

َ
 َواْعل

Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi 
ujian, dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. (al-Anfal:28) 

 
Anak kita adalah cobaan dari Allah SWT. Kecintaan kita kepada anakk-anak kita sering 
kali menjadikan kita tidak dapat berbuat adil dan menjadikan kita mengabaikan hak-hak 
orang lain. Berapa banyak dan berapa sering kita paksakan anak kita untuk diterima di 
universitas, di instansi-instansi tenpat kita bekaja padahal ia tidak kompeten dan tidak 
layak sementara banyak ana-anak orang lain yang lebih baik dan lebih layak. Naudzu 
billah. 

 
Nabi Sulaiman adalah orang yang lulus dan sukses dalam mengahadapi 

ujian bentuk ini. 
ُفُر 

ْ
ك

َ
ْم أ

َ
ُر أ

ُ
ك

ْ
ش

َ
َوِ�ي َءأ

ُ
ي ِلَيْبل ْضِل َرّ�ِ

َ
ا ِمن ف

َ
اَل َهذ

َ
 ق

berkatalah ia: "Ini ialah dari limpah kurnia Tuhanku, untuk mengujiku adakah aku 
bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberianNya.”  (al-Naml: 40) 

 
Konsep keimanan mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Maha Pengasih lagi 

Penyayang, apa yang Ia takdirkan kepada kita memiliki motif dan tujuan yang baik. Kita 
harus menerima dengan tulus dan prasangka baik, walaupun seringkali kita tidak faham 
dan tidak dapat memahaminya, atau bahkan kita rasakan ia adalah nista dan 
kesengsaraan.  
 
Manusia muslim harus menerima itu semua dengan lapang dada dan keyakinan yang baik 
karena ilmu manusia adalah terbatas dan pikirannya hanya bersifat individul, sementara 
Ilmu Allah adalah luas dan tidak terbatas rencana dan takdirNYa adalah universal. 

 
Jamaah Jumat yang dimulyakan Allah. 
Semagat ajaran Haji dalam agama kita dan semangat hari raya Kurban yang baru saja kita 
peringati, dapat menjadikan kita sebagai individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan 
spiritualitas / keagamaan kita, dan menjadi individu dan masyarakat yang dapat 
menghadapi cobaan dan ujian hidup ini dengan penuh kesabaran dan kesyukuran.  

بارك هللا لي ولكم فى القرأن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من اآليات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفرهللا العظيم لي ولكم، 
 .ولوالدّي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

========================================== 

الحمد � رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين . أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن دمحما عبده ورسوله ، 
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا دمحم وعلى أله وأصحابه أجمعين، أما بعد. 
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َ َحقَّ  فياعباد هللا أوصيكم وإياي بتقوى هللا فقد فاز المتقون. قال هللا تعالى : أعوذ با� من الشيطان الرجيم : يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا اتَّقُوا ا�َّ
 )102تُقَاتِِه َوَال تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُموَن (آل عمران :

قال عز من قائل: إن هللا ومالئكته يصلون على النبي يآأيها الذين ءامنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 

 اللهم صل على دمحم وعلى آل دمحم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم و بارك على دمحم وعلى آل دمحم كما باركت على إبراهيم 
 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء منهم واألموات.

اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، اللهم أعز اإلسالم والمسلمين، اللهم أعز اإلسالم والمسلمين وأهلك الكفرة الظالمين . ربنا هب لنا من 
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد هللا، إن هللا يأمر 

باالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.  ولذكرهللا أكبر 

 


