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Alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada

Alloh swt atas nikmat iman dan lslam sehingga

kita masih memPrioritaskan untuk

metaksanakan ibadah Jumat di masjid

Darussalam ini dan meninggalkan sejenak

aktivitas di tempat kerja masing-masing dan

juga bersyukur atas nikmat terbesar kedua

setelah iman dan islam adalah nikmat kesehatan

dan panjang umur, beberapa hari yang lalu

segenap jaamaah Darussalam ikut berduka atas

wafatnya dua anggota dari keluarga jamaah

Darussalam, Alloh berkehendak lain dan taqdir

Alloh sudah ditetapkan pada masing-masing

kita atas ajalnya , 2 almarhumah wafat dalam

usia yang sangat berbeda yang satu berusia 81

tahun manula sedangkan yang satu berusia

sangat muda pada usia produktif kurang lebih

23 tahun semua sama kembali kepada Alloh

memenuhi panggitan takdirnya , artinya azal tak

pilih kasih baik muda ataupun tua tidak bisa

ditawar-tawar lagi.

Kemudian khotib mewasiatkan taqwa

khususnya kepada khotib sendiri umunya

kepada jamaah sekalian, marilah kita kuatkan

taqwa kita dengan meneguhkan hati kita bahwa

Alloh maha segala-galanya, maha berkehendak,

maha kuasa termasuk yang menyembuhkan

berbagai macam penyakit, berobat ke rumah

sakit ke dokter adalah salah satu bentuk ikhtiar

kita akan tetapi yang maha rnenyembuhkan

hanyalah Alloh swt, seperti yang diungkapkan

seorang dokter senior dan cukup terkenal

dengan menamatkan pendidikan kedokteran di

Amerika serikat, kemudian melanjutkan

pendidikan kedokteran China dan Kedokteran

tslam semua ilmu kedokteran telah diselami dan

dokter tersebut sudah mengabdikan

pengobatan kepada pasiennya selama 30 tahun

dan sukses setiap mengoperasi pasiennya,akan

tetapi dibalik kesusksesan sang dokter , beliau

dicoba dengan sakit anak tunggalnya sekaligus

anak kesayangannya menderita penyakit DBD

seperti masyarakat biasa ternyata anak

tunggalnya nyawanya tidak bisa di tolong lagi,

akhirnya sang dokter duduk lemas dan

rnereflungT kesuksesan dia sebagai dokter

terkenal dengan berbagai ilmu kedokteran dan

pengalaman 30 tahun menjadi dokter ternyata

tidak dapat menghadang atau menambah umur

anaknya sang kholik sang khalik berkehendak

lain , akhirnya anaknya meninggal dengan

penyakit DBD, hadirin sekalian dari kisah nyata

tadi marilah kita teguhkan kembali akan kuasa

Alloh dan selalu merendhakan diri dihadapnnya'

Hadirin jaamaah sekalian itulah pembukaan dan

wasiat taqwa khotib, untuk selanjutnya tema

khotib pada jumat ini adalah sedekah membawa

efek positif pada jiwa kita

Hadrin jamaah sekalian

Menurut salah satu sumber bahwa orang mulia

salah satu sikapnya dia selalu berhasrat pada

jiwanya yaitu senang sebagai seorang pemberi ,

akan tetapi karena keterbatasan sumber daya

kadang-kadang bersifat sebagai penerima 
'

sehingga antara penerima dan pemberi

keberadaanya sebagai hukum alam yang tidak

bisa dipungkiri, dimana ada pemberi disana

pasti ada penerima, begitulah Alloh

menggilirkan kita pada suatu saat kita akan

memberi disaat yang lain kita bertindak sebagai

penerima.

Hadirin sekalian karena keterbatasan sumber

daya maka kita dihadapkan kepada 2 pilihan

mau rnenjadi seorang pemberi atau penerima ,

bersyukurlah orang yang mampu memberi

karena orang yang memberi kata nabi adalah

lebih baik,

Alyaddul ulya min yads sufla

Hadirin jamaah sekalian sodakaoh adalah

aktivitas dari seorang pemberi , sadagoh

memberikan sesuatu yang kita miliki kepada

orang lain mulai dari yang paling mudah seperti

senyum sampai yang paling berat memberikan



)
sesuatu materi yang paling kita cintai /baik

L

adalah bernilai ibadah dimata Alloh swt.

Seperti alquran yang menganjurkan untuk

bersedekah :

Orang yang menafkahkanhartanya di waktu

malam dan siang secara sembunyi dan terang-

terangan maka mereka mendapatkan pahala

disisi tuhannya, tidak ada kekhawatiran

terhadap mereka dan tidak pula mereka

bersedih hati (Al Baqarah 274)

Hqi 4npk adam kalau engkau mendermakan

,^W{ff t"uil.r baik bagimu dan apabila

engkau tahan saja itu berbahaya bagimu

Hadirin jamaah sekalian, ada seorang hamba

Alloh yang ingin mendapatkan sesuatu yang

paling diidam- idamkan semua orang , sesuatu

itu adalah hidup yang berkah, hidup sukses dan

yang paling penting memiliki rasa ketenangan

dalam hidup, setelah ditanya kira-kira apa

resepnya untuk mendapatkan keinginan

tersebut, hamba Alloh menjawab perbanyak

sedekah, gemar lah bersedekah, selanjutnya

hamba tadi mengungkapkan ada tiga kunci

kesuksesan hidup yang pertarna bersedekahlah

kepada lbu, yang kedua bersedekahlah kepada

anak yatim piatu, dan ke tiga sedekahlah

kepada fisabilillah

Jamaah sekalian dari uraian yang disampaikan

hamba tadi menunjukkan bahwa salah satu

1
hikmah sedekah adalah membawa keberkahan

dalam hidup bagi orang yang gemar

bersedekah, dan sedekah juga menunjukkan

sikap syukur kita kepada Alloh bagi yang

bersyukur Alloh akan melipatkan ganjarannya.

Hadirin jamaah sekalian kemudian hikmah yang

lain bersedekah juga mampu menjadi wasilah

untuk dikabulkannya doa , dalam kisah hikma

ada seorang wartawan menuju suatu tempat

untuk memotret suatu kegiatan karna medan

cukup jauh dan sulit maka wartawan tersebut

berangkat pagi sehingga tidak sempat untuk

sarapan tetapi penggantinnya dia membawa

roti kering, setiba dilokasi perut pun berbunyi

minta diisi maka roti pun dikeluarkan baru

beberapa suap dikunyah maka datanglah seekor

anjing yang lemah dan kurapan seolah olah

minta makan, maka satu roti pun dilalap habis

oleh anjing kurapan tersebut, kemudian roti

dikunyah belum habis dimulut datang lagi

kawan anjing yang lain , akhirnya makan roti

bersama 2 ekor anjing.

Setelah acara selesai maka berencana dia pun

kembali kerumah melalui tanjakan , tikungan

dan jalan berlumpur, setelah melewati

beberapa tanjakan motor yang dikendarai

mogok, kemudian hidup kembali tetapi baru

beberap saat motor kembali mogok akhirnya

motor pun di dorong melewati beberapa

tanjakkan, bengkel pun tidak ditemukan,

keringat bercucuran, napas tersengal, dia

menarik nafas, mencoba mengingat kembali

yang telah dilakukan seraya berdoa : Ya Alloh

jadikan kebaikan yang mana saja yang aku

lakukan dengan ikhlas karenamu, menjadi

wasilah untuk untuk menolong kesusahan yang

menimpakku "

Setelah berdoa mencoba menghidupkan motor,

alhamdulillah motor hidup dan siap difungsikan

dan aman sampaidirumah

Hadirin jamaah sekalian , sesuai dengan hadits

Nabi salah satu hikmah sadaqoh adalah
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menghindarkan dari balai ataupun kesusahan

dan dapat menjauhkan diri dari api neraka

Untuk itu marilah kita budayakan hidup dengan

gemar bersedekah dan beramal baik,

jaminannya bukan hanya diakherat tetapi

diduniapun Alloh akan menjamin hidup berkah,

sukses dan memperoleh ketenangan, kemudian

kita sempurnakan amal baik dan sedekah ini

hanya karena Alloh bukan karena manusia

ataupun yang lainnya,

Demikianlah khutbah ini mudha-mudahan

bermanfat bagi kita semua.


