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KHUTBAH JUMAT HARI SANTRI  

“HARI SANTRI DAN RESOLUSI JIHAD MASA KINI” 
https://pcnucilacap.com/khutbah-jumat-hari-santri/ 

Khutbah I 

ّبّه َوَمنح َواَل  ، َوالصَََّلُة َوالسَََّلُم َعَلى َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد َرُسوحّل هللّا، َوَعَلى آلّّه َوَصحح ُد لِّلٰه َمح َهدُ  هُ َاْلح َوَأشح  
لُُه، َل َنّبَّ  َأنح  َهُد َأنَّ َسيَّٰدََن ُُمَمًَّدا َعبحُدُه َوَرُسوح َدُه َل َشرّيحَك َلُه، َوَأشح بَ عحَدهُ  لَّ إّلَه ّإلَّ هللاُ َوحح  

ّصيحُكمح َونَ فحّسيح بّتَ قحَوى هللّا الحَعّليّٰ الحَقّديحّر الحَقاّئّل ِفح ُُمحَكّم ّكَتابّ   ّه: َواذحُكُرواأَمَّا بَ عحُد، فَّإِنٰ أُوح  
َواَنً  ُتمح بّّنعحَمّتّه ّإخح َبحح َ قُ ُلوّبُكمح فََأصح ُتمح أَعحَداًء فَأَلََّف َبْيح  نّعحَمَت الِلَّّ َعَليحُكمح ّإذح ُكن ح

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,  

Di hari yang mulia, pada Jumat yang dijuluki sebagai sayyidul ayyam (rajanya 

hari) ini, marilah kita bersyukur atas nikmat tak terhitung dari Allah yang telah 

dilimpahkan kepada kita terutama nikmat iman dan kesehatan.  

Melalui mimbar ini pula, kami ingin mengajak dan berwasiat khususnya kepada 

diri khotib pribadi dan Jamaah pada umumnya.  

Marilah kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhânahû wa 

ta’âlâ dengan cara menjaga dan melaksanakan semua perintah dan pada saat 

yang sama kita tinggalkan aneka macam larangan-larangan Allah dan Rasul-

Nya. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,  

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, pada tanggal 22 Oktober, kita telah 

memperingati Hari Santri Nasional. Hari bersejarah tersebut ditetapkan 

berdasarkan momentum Resolusi Jihad yang telah difatwakan oleh 

Hadlrotusssyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari dan diikuti para Ulama, 
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Santri, dan masyarakat untuk melawan dan mengusir pasukan kolonial dari 

bumi Indonesia. 

Hari Santri merupakan refleksi bersama, agar kita selalu ingat bahwa sebelum 

lahirnya negeri ini, kita telah menjadi bagian dari perjuangan para pahlawan, 

para kiai, para santri, dan pendahulu kita.  

Oleh sebab itu, mari kita jaga semangat perjuangan mereka dengan melakukan 

sinergi positif yang dapat membangun negeri ini ke arah yang lebih baik, 

terutama dalam merawat keberagaman, menjaga kerukunan serta rasa aman 

antar sesama. Hal itulah yang menjadi modal penting bangsa kita agar menjadi 

bangsa yang besar. 

Allah Swt mengingatkan di dalam QS. Ali Imran ayat 103: 

يًعا َوَل تَ َفرَُّقواَواعحَتّصُموا ِّبَبح  ّل الِلَّّ َجَّ    

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai-berai” 

ُتمح بّّنعحَمّتّه  َبحح َ قُ ُلوّبُكمح فََأصح ُتمح أَعحَداًء فَأَلََّف َبْيح َواَنً َواذحُكُروا نّعحَمَت الِلَّّ َعَليحُكمح ّإذح ُكن ح ّإخح  

“dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) 

bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu karena nikmat 

Allah, menjadilah kamu orang yang bersaudara;” 

َرٍة ّمَن النَّاّر فَأَن حَقذَ  ُتمح َعَلىه َشَفا ُحفح َها وَُكن ح ُكمح ّمن ح    

“dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan 

kamu daripadanya.” 

ُ َلُكمح آََيتّّه َلَعلَُّكمح ََتحَتُدونَ  ُ الِلَّ ّلَك يُ َبْيّٰ  َكذَه
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“Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk.” 

Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya kita menjaga tali kerukunan, 

dengan kerukunan yang terjaga maka tidak akan terjadi gejolak dan perang 

saudara (berpecah belah) di antara kita, sebagaimana yang telah terjadi di 

Afghanistan, Irak, Yaman, dan Suriah. 

Menjaga persatuan Indonesia yang terjalin dari ratusan suku bangsa, puluhan 

bahasa daerah dan 267 juta jiwanya tentu tidaklah mudah. Oleh sebab itulah, 

kita semua jangan mudah terkompori dengan isu SARA dan isu pemecah belah, 

terutama di media sosial.  

Kita harus selektif dan berhati-hati. Pandai pandailah dalam membaca dan 

melihat informasi yang muncul, pandai pandailah dalam mimilih dan memilah 

apa yang kita lihat dan kita baca. 

Hadirin Sidang Jumat yang Berbahagia 

Mengenai Resolusi jihad dalam konteks pada waktu perjuangan melawan 

penjajah, tentu sangat berbeda untuk kita hadirkan dalam konteks saat ini. 

Makna jihad tidak lantas kita artikan sebagai perang dan pemahaman sempit 

yang siap mati supaya mendapatkan tujuh puluh bidadari, sebagaimana 

penerapan yang salah dalam memahami hadits Nabi. 

Di negeri aman dan damai seperti Indonesia ini, jihad bisa berbentuk berbagai 

macam. Seperti Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan narkoba, jihad 

melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan, jihad melawan Kemalasan, 

jihad melawan korupsi dan sebagainya. 

Dengan demikian, mari kita maknai arti kata Jihad yang tidak sebatas perang 

di medan peperangan yang begitu sengit. Karena makna jihad yang 

sesungguhnya adalah melawan hawa nafsu, supaya tidak merugikan diri sendiri 

dan mengorbankan orang lain.  
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Dan makna jihad juga bisa berarti bersungguh-sungguh untuk membenahi 

kejelekan yang ada pada diri kita, agar lebih baik daripada kemarin. Dengan 

demikian, kita bisa memaknai jihad yang lebih membumi. 

Kita berusaha mengerem diri agar tidak terhanyut dalam melakukan 

keburukan, keburukan pada diri sendiri maupun pada orang lain. Juga kita jauhi 

memfitnah orang lain, mengkompori umat, membuat atau menyebarkan isu 

SARA dan strategi pecah belah, dengan tujuan-tujuan tertentu agar rakyat 

menjadi kacau balau, inilah yang dikhawatirkan saat ini.  

Semoga semangat resolusi jihad menjadi inspirsi bagi kita untuk berjuang 

memajukan bangsa dan agama. 

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,  

Demikian Khutbah Jum’at Hari Santri dan Resolusi Jihad Masa Kini. Kita berdoa. 

Semoga kita semua direkso (dijaga, red) oleh Allah SWT dari segala fitnah di 

dunia dan akhirat.  

Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, yang selalu 

mendapatkan hidayah dari-Nya. Amin ya rabbal ‘alamin. 

ّر اْلحَ  ُكمح ِبَا ّفيحّه ّمَن اآلََيّت َوالذّٰكح ّكيحمّ ََبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح ِف الحُقرحآّن الحَعّظيحّم, َونَ َفَعِّنح َوّإَيَّ , 
تَ غحّفُر هللاَ الحَعّظيحَم ِلح ُم. أَقُ وح َوتَ َقبََّل ّمِنّٰح َوّمنحُكمح ّتََلَوتَُه ّإنَُّه ُهَو السَّّميحُع الحَعّليح  ُل قَ وحِلح َهَذا َواسح  

تَ غحّفُروحُه، إّنَُّه ُهَو الحَغُفوحُر الرَّّحيحمُ   َوَلُكمح فَاسح
 Khutbah II 

لّ   َحاّبّه أَهح ُد هلّل وََكَفى، َوُأَصلّٰيح َوُأَسلُّٰم َعَلى َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد الحُمصحطََفى، َوَعَلى آلّّه َوَأصح َمح  َاْلح
َهُد َأنَّ َسيَّٰدََن ُُمَمًَّدا َعبحُدُه وَ  َدُه َل َشرّيحَك َلُه، َوَأشح َهُد َأنح لَّ إّلَه ّإلَّ هللاُ َوحح لُهُ َرُسوح الحَوفَا. َأشح  
ّصيحُكمح َونَ فحّسيح بّتَ قحَوى هللّا الحَعّليّٰ الحَعّظيحّم َواعحَلُموحا أَ  ّلُموحَن، أُوح نَّ هللاَ أََمرَُكمح أَمَّا بَ عحُد، فَ َيا أَي َُّها الحُمسح  
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ٍر َعّظيحٍم، أََمرَُكمح َّبلصَََّلّة َوالسَََّلّم َعَلى نَّبيّّٰه الحَكرْيّح فَ َقاَل: ّإنَّ الِلََّ    َوَمََلّئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى ِّبَمح
ّليًما ، ََي أَي َُّها الَّّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليحّه َوَسلُّٰموا َتسح   ،النَّّبّٰ

َوَعَلى آلّ اَللٰهُهمَّ َصلّٰ َعَلى َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آّل َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد َكَما َصلَّيحَت َعَلى َسيّّٰدََن ّإب حرَاّهيحَم   
َت َعَلى َسيّّٰدََن ّإب حرَ َسيّّٰدَنَ  اّهيحمَ  ّإب حرَاّهيحَم َوََبرّكح َعَلى َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آّل َسيّّٰدََن ُُمَمٍَّد َكَما ََبرَكح  

يحٌد َمَّيحدٌ  َ ّإنََّك َحَّ  .َوَعَلى آّل َسيّّٰدََن ّإب حرَاّهيحَم، ِفح الحَعاَلّمْيح

َواّت، اللهم ادحَفعح اَللٰهُهمَّ اغحّفرح لّلحمُ   َمح ُهمح َواْلح َياّء ّمن ح َحح َ َوالحُمؤحّمَناّت اْلح ّلَماّت والحُمؤحّمّنْيح َ َوالحُمسح ّلّمْيح سح  
َتّلَفَة َوالشََّدا َشاَء َوالحُمنحَكَر َوالحبَ غحَي َوالسُّيُ وحَف الحُمخح ئَّد َوالحّمَحنَ َعنَّا الحَبََلَء َوالحَغََلَء َوالحَوََبَء َوالحَفحح ، 

َ َعامًَّة، ّإنََّك َعَلى ُكلّٰ  ّلّمْيح َها َوَما َبَطَن، ّمنح بَ َلّدََن َهَذا َخاصًَّة َوّمنح بُ لحَداّن الحُمسح  َما َظَهَر ّمن ح
شَ  َساّن َوّإي حَتاّء ّذي الحُقرحََب ويَ ن حَهى َعّن الَفحح حح ّل َواْلح ٍء َقّدي حٌر ّعَباَد هللّا، إنَّ هللَا ََيحُمُر َّبلحَعدح اءّ َشيح  

ُر هللّا أَ  َن. فَاذُكُروا هللاَ الحَعّظيحَم َيذحُكرحُكمح َوَلذّكح َبُ َوالحُمنحَكّر َوالبَ غحّي، يَّعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَُّروح كح  
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