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KHUTBAH JUMAT  

Hijrah Insaniyyah, Hijrah Tsaqafiyyah dan Hijrah Islamiyyah 

https://pcnucilacap.com/khutbah-jumat-hijrah-insaniyyah-hijrah-tsaqafiyyah-dan-hijrah-

islamiyyah   

ُهوحِر َواحاَليَ  َ الشُّ ُد هلِل الَِّذىح َفضََّل َبْيح َمح ُلُه َقدح َساعَ َاْلح َرَعاُشوحرَاِء ِمنح اَفحَضِلَهافَ َفضح ِم. َفَجَعَل َشهح  
ِر َواِسطَِة ا هح ِم الشَّ ِد اَيَّ يحِع احاَلَيِمِه َوَجَعَلُه لِِعقح َم َعُشوحرَاِء َعَلى َجَِ َ احاَلََنِم َوَفضََّل يَ وح لنِّظَامِ َبْيح  

َدُه اَلَشرِيح   آلاِلَه ِاالَّهللاُ َوحح َهُد اَنح َهُد اَنَّ َسيَِّدَنَ َاشح َواِم, َوَاشح َفرُِد ِِبلحَكَماِل َواحلبَ َقاِء َوالدَّ ُن ح
َك َلُه احمل  

َرُف ُمرحَسٍل َواَفحَضُل ِاَمامٍ  لُُه َاشح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح  .ُُمَمَّ

ٍد َوَعَلى اَلِِه َواَ   ِلَك َُمَمَّ اَلمِ اَللُِّهمَّ َفَصلِّ َوَسلِّمح َوَِبرِكح َعَلى َعبحِدَك َوَرُسوح ِة احاَلعح َحاِبِه احالَ ئِمَّ صح  
دُ   :َمَصابِيحِح الظَّاَلِم. اََمابَ عح

ُذ ِِبهلِل ِمَن ال فَ َيا  : اَُعوح َواُه, فَ َقدح قَاَل هللاُ تَ َعاىَل ِِف ِكَتِبِه الحَكرْيِح يحطَانِ ِعَباَدهللِا , اِت َُّقواهلَل َحقَّ تَ قح شَّ  
َي َُّها ٱلَِّذيَن َءامَ  َ َوۡلَتنظُۡر نَ ۡفس الرَِّجيحِم. َيَٓأ َمۡت  مَّاُنواح ٱت َُّقواح ٱَّللَّ ٱَّللََّ  ِإنَّ  ٱَّللََّه  َوٱت َُّقواح  ,لَِغد َقدَّ  

 َخِبُيُۢ ِبَا تَ ۡعَمُلونَ 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Marilah pada Jum’at di bulan Muharram ini kita selalu berusaha meningkatkan 

ketaqwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Muharram adalah salah 

satu bulan yang istimewa dan dimuliakan. Bulan Muharram dalam tradisi Islam 

memiliki keistimewaan dan sisi kesejarahan yang panjang. 

Diantara kelebihan bulam Muharram terletak pada hari ‘asyura atau hari 

kesepuluh pada bulan Muharram. Karena pada hari ‘asyura’ itulah (seperti yang 

termaktub dalam I’anatut Thalibin) Allah untuk pertama kali menciptakan 

dunia, dan pada hari yang sama pula Allah akan mengakhiri kehidupan di dunia 

(qiyamat).  
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Pada hari ‘asyura’ pula Allah mencipta Lauh Mahfudh dan Qalam, menurunkan 

hujan untuk pertama kalinya, menurunkan rahmat di atas bumi. Dan pada hari 

‘asyura’ itu Allah mengangkat Nabi Isa ‘Alaihisalam ke atas langit. 

Pada hari ‘asyura itu, Nabi Nuh ‘Alaihisalam turun dari kapal setelah berlayar 

karena banjir bandang. Sesampainya di daratan Nabi Nuh ‘Alaihisalam 

bertanya kepada pada umatnya “masihkah ada bekal pelayaran yang tersisa 

untuk dimakan?” kemudian mereka menjawab “masih ya Nabi” Kemudian Nabi 

Nuh memerintahkan untuk mengaduk sisa-sisa makanan itu menjadi adonan 

bubur, dan disedekahkan ke semua orang. Karena itulah kita mengenal bubur 

suro. Yaitu bubur yang dibikin untuk menghormati hari ‘asyura’. 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Bubur Suro merupakan pengejawentahan rasa syukur manusia atas 

keselamatan yang selama ini diberikan oleh Allah swt. Namun dibalik itu bubur 

suro (jawa) selain simbol dari keselamatan juga pengabadian atas kemenangan 

Nabi Musa as, dan hancurnya bala Fir’aun. Oleh karena itu barang siapa 

berpuasa dihari ‘asyura’ seperti berpuasa selama satu tahun penuh, karena 

puasa di hari ‘asyura’ seperti puasanya para Nabi. Intinya hari ‘Asyura’ adalah 

hari istimewa. 

Banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah pada hari ini diantaranya 

adalah pelipat gandaan pahala bagi yang melaksanakan ibadah pada hari itu. 

Hari ini adalah hari kasih sayang, dianjurkan oleh semua muslim untuk 

melaksanakan kebaikan, menambah pundi-pundi pahala dengan 

bersilaturrahim, beribadah, dan banyak sedekah terutama bersedekah kepada 

anak yatim-piatu. 

Jama’ah Jum’ah yang dimuliakan Allah 

Semua itu adalah sejarah. Masalalu yang tersisa ceritanya untuk kita di masa 

kini. Sejarah memang perlu diingat dan dipelajari demi kemaslahatan masa 

depan. Dalam rangka menjaga ingatan yang telah melewati bentangan waktu 

yang bergitu panjang. Manusia membutuhkan tradisi. Yaitu segala macam tata 

nilai yang masih tersisa hingga kini dari masa lalu. 
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Merawat tradisi sama artinya dengan usaha menghadirkan masa lalu dalam 

kerangka kehidupan masa kini. Oleh karena itu kita sering merasakan 

kehadiran tradisi di tengah-tengah kita sebagai sesuatu yang aneh dan lain. 

Maklum saja karena tradisi merupakan potongan masa lalu yang dihadirkan 

kembali di masa kini. 

Maka menjadi wajar jika orang masa kini terheran-heran melihat munculnya 

tradisi yang nampak arkaik dan kuno. Banyak sekali orang masa kini yang 

mengacuhkan dan menyepelekan tradisi, karena dianggap sebagai sesuatu 

yang mubadzir atau tidak rasional. 

Perayaan haul, maulidan, baca diba’, dan shalawat lengkap dengan hadrohnya 

juga syuro-an dianggap sebagai bid’ah dan khurafat. Hal ini sesungguhnya 

menunjukkan betapa kesedaran orang tersebut akan sejarah sangat dangkal. 

Mereka tidak mau mengerti dan memahami masa lalunya. 

Namun, di sisi lain, tidak baik juga apabila manusia selalu menjunjung dan 

terlalu silau dengan zaman keemasan masa lalu. Karena sesungguhnya kita 

hidup pada masa kini. Oleh karena itu manusia masa kini harus mampu 

menempatkan tradisi agar tidak menggunakannya hanya sebagai asesoris 

kehidupan. 

Maka menjadi perlu bagi kita orang muslim merawat tradisi dan juga 

memaknainya kembali untuk kontekstual masa kini. Begitu pula pentingnya 

memaknai momentum hijrah Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wasallamyang 

dijadikan pedoman penghitungan masa dalam Islam. 

Jama’ah Jum’at yang berbahagia 

Ada tiga makna utama dari momentrum hijrah Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi 

Wasallam yang dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini. 

Pertama, memaknai hijrah Rasulullah sebagai Hijrah Insaniyyah. Sebagai 

transformasi nilai-nilai kemanusiaa. Perubahan paradigma masyarakat Arab 

setelah kedatangan Islam dan pola pikir mereka menunjukkan betapa sisi-sisi 

kemanusiaan dijadikan materi utama dakwah Rasulullah saw. bahwa semua 
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manusia memiliki derajat yang sama, hanya Allahlah satu-satunya Zat yang 

memiliki perbedaan dengan manusia. Itulah inti kalimat Syahadat 

 أشهد أن ال اله اال هللا 

bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. 

Pernyataan syahadat ini secara langsung mengeliminir segala macam 

perbudakan dan penguasaan atas seseorang. Dan inilah yang paling ditakutkan 

oleh para bangsawan Makkah semacam Abu Jahal pada waktu itu. Karena misi 

kemanusiaan ini dapat merobohkan dominasi mereka atas para budak belian. 

Dengan demikian, sungguh Islam telah meletakkan sebuah pondasi tata nilai 

kemanusiaan. Sebagaimana dengan tegas disampaikan Rasulullah Shollallohu 

‘Alaihi Wasallamdalam khutbahnya ketika haji wada’ 

   وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إن دمائكم

"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. 

Bukhari dan Muslim). 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Kemudian kita harus memaknai momentum hijrah ini sebagai Hijrah 

Tsaqafiyyah, yaitu hijrah kebudayaan. Hijrah dari kebudayaan jahiliyyah menuju 

kebudayaan madaniyah. Kebudayaan yang sarat dengan makna dan kemuliaan 

sebagaimana diperlihatkan oleh Rasulullah dalam tata krama keseharian. 

Dalam pergaulannya, beliau menghargai dan menggauli semua orang dengan 

cara yang sama tanpa ada perbedaan. Bahkan lebih dari itu, beliau selalu 

bertindak sopan dan ramah kepada semua orang tidak pernah pandang bulu. 

Sebagaimana sabda beliau 

  إمنا البعثت ألمتم مكارم األخالق  
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Bahwasannya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq. 

Inilah sejatinya fondasi kebudayaan dalam kacamata Islam yang menjunjung 

tinggi nilai-nilai kemuliaan. Termasuk di dalamnya adalah kebersamaan, 

gotong royong dan kesetia kawanan. Inilah nilai-nilai yang kini mulai lenyap 

dari kehidupan kita digantikan dengan individualism dan kapitalime. 

Jama’ah Jum’ah yang Dimuliakan Allah 

Yang ketiga, adalah memaknai hijrah sebagai Hijrah Islamiyyah, yaitu peralihan 

kepeasrahan kepada Allah secara total. Momentum hijrah ini harus kita maknai 

sebagai upaya peralihan diri menuju kepasrahan total kepada Allah Yang Maha 

Kuasa. 

Artinya setelah modernism menggiring kita kepada rasionalisme yang tinggi, 

hingga menyandarkan kehidupan kepada teknologi. Dan mengandalkan 

struktur sebuah system. Maka kini saatnya kita berbalik kepada Allah Yang 

Maha Pencipta. Sadarlah bahwasannya berbagai pertunjukan modernisme 

semata merupakan hasil kreatifitas manusia belaka. 

Oleh karenanya, marilah di awal tahun baru ini kita memulai hidup baru dengan 

paradigma yang baru sesuai dengan makna hijrah tersebut. Demikian khutbah 

hijrah kali ini. 

ِكيحِم َوتَ َقبََّل ِمِنِّ َِبَرَك هللاُ ِلح َولَ  رِ اْلَح ِ ِبَاِ فيحِه ِمَن احآلَيِت َوالذكح ُكمح   ُكمح ِفح احلُقرحآِن احلَعِظيحِم َونَ َفَعِِن َوإيَّ
ِميحُع احلَعِليحمُ   َوِمنحُكمح ِتاَلَوَتُه إنَُّه ُهَو السَّ
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Khutbah Kedua 

ُر َلُه َعلىَ  كح َسانِِه َوالشُّ ُد هلِل َعلَى ِاحح َمح َدُه الَ  َاْلح َهُد اَنح الَ اَِلَه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ َوحح ِتَنانِِه. َوَاشح ِفيحِقِه َوِامح  تَ وح
َوانِِه. اللُهمَّ َصلِّ َعَلى  اِعى ِاىَل رِضح لُُه الدَّ ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد اَنَّ َسيَِّدََن ُُمَمَّ ٍد َشرِيحَك َلُه َوَاشح َسيِِّدََن ُُمَمَّ

ًا ِوَعَلى اَلِِه وَ  ِليحًما ِكثيح َحابِِه َوَسلِّمح َتسح  َاصح

ا ََنَى َواعحَلُموحا اَنَّ هللاِّ اََمَر  ِسِه  اَمَّا بَ عحُد فَياَ اَي َُّها النَّاُس اِت َُّقواهلَل ِفيحَما اََمَر َوان حتَ ُهوحا َعمَّ ٍر َبَدأَ ِفيحِه بِنَ فح ُكمح ِِبَمح
نَ  ِسِه َوقَاَل َتعَاىَل ِانَّ هللاَ َوَمآل ِئَكَتُه ُيَصلُّوح َعلَى النَِّب آي اَي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا َصلُّوحا   َوثَ ََن ِبآل ِئَكِتِه ِبُقدح

ٍد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَسلِّمح َوَعَلى آِل َسيِّ  ِليحًما. اللُهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدََن ُُمَمَّ ٍد َعَليحِه َوَسلُِّموحا َتسح ِدَنَ ُُمَمَّ
َقرَّبِ 

ُ
رٍَوُعَمرَوُعثحَمان َوَعَلى اَنحِبيآِئَك َوُرُسِلَك َوَمآلِئَكِة احمل َض اللُِّهمَّ َعِن احخلَُلَفاِء الرَّاِشِديحَن َاِِب َبكح َ َوارح ْيح

يحِن َوا ِم الدِِّ َساٍن اِلَىيَ وح َ ََلُمح ِبِِحح َ َوََتبِِعي التَّاِبِعْيح َض َعنَّا َمَعُهمح  َوَعِلى َوَعنح بَِقيَِّة الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعْيح رح
َِتَك َي اَرحَحمَ  َ ِبَرْحح ْيح   الرَّاِْحِ

َواِت ال ُهمح َواحاَلمح يآُء ِمن ح ِلَماِت ااََلحح ُسح
َ َواحمل ِلِمْيح ُسح

ِمَناِت َواحمل ؤح
ُ

َ َواحمل ِمِنْيح ِفرح لِلحُمؤح اَلَم اَللُهمَّ اغح لُهمَّ اَِعزَّ احاِلسح
َوحِّ 

ُ
َ َوانحُصرح ِعَباَدَك احمل رِِكْيح ُشح

رحَك َواحمل َ َوأَِذلَّ الشِّ ِلِمْيح ُسح
ُذلح َمنح َخَذَل  َواحمل يحَن َواخح ِديََّة َوانحُصرح َمنح َنَصَر الدِِّ

َفعح َعنَّا احلَباَلَء   يحِن. اللُهمَّ ادح َم الدِِّ يحِن َواعحِل َكِلَماِتَك ِاىَل يَ وح َداَءالدِِّ َ َو َدمِّرح اَعح ِلِمْيح ُسح
َواحلَوَِبَء َوالزَّاَلزَِل  احمل

َنِة َواحملِحَ  َها َوَما َبَطَن َعنح بَ َلِدََن اِنحُدونِيحِسيَّا خآصًَّة َوَسائِِر احلبُ لحَداِن َواحملَِحَن َوُسوحَء احلِفت ح َن َما َظَهَر ِمن ح
ن حَيا َحَسَنًة َوِِف احآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا عَ  . َرب ََّنا آتِناَ ِِف الدُّ َ َ عآمًَّة َي َربَّ احلَعاَلِمْيح ِلِمْيح ُسح

َذاَب النَّاِر.  احمل
َننَّ ِمَن احخلَاِسرِيحَن. ِعَباَدهللِا ! ِانَّ هللاَ ََيحمُ َرب ََّنا ظََلمح  ِل َنا اَن حُفَسَناَوِانح َلَح تَ غحِفرح لََنا َوتَ رحَْححَنا لََنُكوح ُرََن ِِبحلَعدح

ُنحَكِر َواحلبَ غحي يَِعُظُكمح َلَعلَّكُ 
شآِء َواحمل َهى َعِن احلَفحح َساِن َوِإيحتآِء ِذى احلُقرحَِب َويَ ن ح َن  َواحاِلحح ُروح مح َتذَكَّ

َبح  ُر هللِا اَكح ُه َعلَى نَِعِمِه يَزِدحُكمح َوَلذِكح ُكُروح  َواذحُكُرواهلَل احلَعِظيحَم َيذحُكرحُكمح َواشح

 


