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َ إِلََه  ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن ال اَْْلَْمُد لِِلَّ
َ َشِريَْك لَُه  َّ اهلُل َوْحَدُه ال َ نَبَِيّ إاِل ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال َوأَْشهَُد أََنّ ُُمََمّ

ا  ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ َُّهَمّ َصِلّ عَََل ُُمََمّ بَعَْدُه. اَلل
 َ بَعُْد؛ فَيَا ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، قَاَل اهلُل تَعَاََل: يَاأَيُّها

ََّّ ْسلُِمْوَن.ال َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل  َّ ِذيَْن ءَامَنُوا اتَّ
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada 
Allah, dengan mencermati semua perbuatan yang akan 
kita lakukan. Sekiranya itu perintah Allah, maka 
laksanakan. Jika itu larangan Allah, maka batalkan. 
Dengan bertakwa, insyallah kita akan menjadi manusia 
yang bahagia. Dunia maupun di akhirat.  
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Jamaah Jumat rohimakumullah 
Pernah tidak, kita bertanya kepada diri sendiri. 

Seberapa manfaatnya diri kita, kepada orang lain. 
Seberapa pentingnya kita, di mata orang lain. Seberapa 
kuatnya sumbangsih kita, kepada orang lain. 

Sesekali kita perlu bertanya seperti itu. Bukan 
untuk mengungkit apa yang telah kita berikan kepada 
mereka. Bukan untuk membuka prestasi-prestasi kita, 
di dalam hidup bertetangga. Juga bukan untuk 
menyuburkan benih kesombongan dalam diri kita.  

Tapi, ini kita lakukan demi untuk mengukur, di 
mana posisi kita berada. Karena sebaik-baiknya 
manusia, adalah yang membawa manfaat bagi manusia 
yang lainnya. Inilah yang dipesankan oleh Nabi kita, 

Muhammad Saw: ََِّّلنََّّاْس َّْفََّعَُّهَُّمَّْ ل ََّن    خََّْيَُّ النََّّاْسَّ أ
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Ada sebuah kisah, yang terjadi di zaman Nabi 
Muhammad. Kisah tentang kedermawanan seorang 
manusia kepada manusia lainnya.  

Suatu ketika, kota Madinah mengalami paceklik 
air. Sumur dan mata air bersih milik warga mengalami 
kekeringan. Hanya ada satu sumur yang tetap 
mengeluarkan air dengan jernih. Sumur itu bernama 
Raumah, milik seorang Yahudi. 

Oleh karena satu-satunya sumur yang tersisa, 
maka dijuallah airnya itu. Potensi bisnis yang sangat 
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menjanjikan, yang dijalankan oleh pemilik sumur, Sang 
Yahudi tersebut. Meski harus membeli dengan harga 
mahal, kaum muslimin dan penduduk Madinah 
terpaksa mengantri.  Demi untuk membeli air bersih 
itu.  
 
Jamaah Jumat rohimakumullah  

Melihat kondisi itu, Rasulullah Saw prihatin. Lalu 
beliau bersabda: “Wahai Sahabatku, siapa saja di 
antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk 
dapat membebaskan sumur itu, lalu 
menyumbangkannya untuk umat, maka akan 
mendapat surga-Nya Allah Ta’ala.” (HR Muslim). 
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Seorang sahabat yang bernama Usman bin Affan, 
lalu tergerak hatinya. Ia bangkit untuk segera 
membebaskan sumur Raumah. Lalu ia bergegas 
menemui Sang Yahudi itu. Ia tawar sumur itu dengan 
harga yang tinggi. Namun tawaran itu tidak membuat 
Yahudi tertarik. Sang Yahudi beralasan, jika sumur 
tersebut terjual, maka penghasilan yang diperolehnya 
setiap hari akan terhenti.  

Utsman tidak kehilangan akal. Ia memberi 
tawaran, akan membeli setengah dari sumur itu. Dan 
Yahudi itu pun, menerima tawaran itu. Sang Yahudi 
bersuka cita. Ia merasa bisa mendapatkan uang banyak 
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dari Utsman, tanpa harus kehilangan sumur Raumah. 
Ia mengira, ia akan kaya raya. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Usman dan Sang Yahudi lalu bersepakat untuk 
memilikinya secara bergantian. Hari ini dimiliki 
Utsman. Esoknya menjadi milik Yahudi. Begitu 
seterusnya. 

Hal yang tidak disangka-sangka oleh Sang Yahudi 
terjadi. Alih-alih menjualnya, Utsman malah 
menggratiskan air itu, kepada siapa saja yang hendak 
mengambilnya. Utsman meminta umat Islam dan 
penduduk Madinah untuk mengambil air tersebut 
dengan cuma-cuma. Ia juga mengingatkan kepada 
mereka agar mengambil air dalam jumlah yang cukup 
untuk dua hari. Karena esok hari, sumur itu bukan lagi 
milik Utsman. Tapi berganti menjadi miliknya Sang 
Yahudi.  

Keesokan harinya, Sang Yahudi mendapati sumur 
miliknya sepi pembeli. Rupanya penduduk Madinah 
masih memiliki persedian air di rumah. Setidaknya 
untuk dua hari.  

Sang Yahudi mencari penyebabnya. Akhirnya ia 
tahu bahwa Utsman telah menggratiskan air itu untuk 
semua warga. Sang Yahudi itu pun mendatangi 
Utsman. Ia meminta Utsman untuk membeli setengah 
lagi sumur itu beserta tanahnya.  
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Utsman sepakat. Dan mulai peristiwa itu, Sumur 
Raumah menjadi milik Utsman secara penuh. Utsman 
lalu mewakafkan sumur itu untuk siapa saja. Sejak saat 
itu, sumur tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun, 
termasuk oleh Sang Yahudi pemilik lamanya.  
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Cerita tidak berakhir di sini. Ternyata, setelah 
diwakafkan, di lahan tersebut tumbuh beberapa pohon 
kurma. Dan terus tumbuh hingga sekarang. Setidaknya 
ada sekitar 1.550 pohon yang tumbuh di lahan 
tersebut. Pohon itu masih berbuah hingga saat ini. 

Oleh Pemerintah Saudi, hasil dari pohon kurma ini  
kemudian dijual ke pasar-pasar. Setengah dari 
keuntungan penjualan, disalurkan untuk anak-anak 
yatim dan fakir miskin. Dan setengahnya lagi, di tabung 
dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik 
beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan.  
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, selaras 
dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Surat Al 
Baqarah ayat 261.  

ِ كََمثَِل َحبٍَّة أَنْبَتَْت َسبَْع َسنَابَِل ِِف كُّلِ  مَثَُل الَِّذيَن يُنِْفُقوَن أَْمَواََلُْم ِِف َسِبيِل الِّلَ
ُ يَُضاِعُف ِِلَْن يَشََّ نْبُلٍَة ِمائَُة َحبٍَّة ۗ َوالِّلَ ُ َواِسٌع عَلِيٌمَُّس  اُء ۗ َوالِّلَ
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Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan 
oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan 
Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus 
biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi 
Maha Mengetahui. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Ya, Utsman bin Affan memang sudah wafat, lebih 
dari 1.400 tahun yang lalu. Tetapi rekening bank atas 
namanya, masih terjaga hingga sekarang. Bahkan 
Utsman sendiri tidak tahu, jika hasil sedekahnya di 
masa lalu, masih berguna hingga saat ini. Ia tidak 
pernah mengerti, hasil wakafnya mengalir dan 
tersimpan di sebuah bank hingga saat ini. Yang ia tahu 
adalah, kondisi di saat itu, umat Muslim dan penduduk 
Madinah sedang membutuhkan air.  

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Kita bukan Utsman. Kita juga tidak sekaya Usman. 
Dan keimanan kita juga tidak sekuat Usman. Tapi, 
setidaknya kita sudah berupaya untuk berdiri 
mengambil posisi yang tepat.  

Kita memang bukan pewakaf tanah Masjid ini. 
Yang hari ini digunakan untuk sholat Jumat. Kita tidak 
mampu menjadi donatur tunggal untuk masjid ini, 
sebagaimana Utsman dengan Sumur Raumah dan 
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lahan di sekitarnya. Tapi, setidaknya kita sudah berdiri 
mengambil posisi yang tepat.  

Tanah wakaf masjid sudah ada. Bangunan utama 
masjid sudah ada. Tinggal kita perbagus isi di 
dalamnya. Kita boleh perbagus bangunannya, tapi 
jangan melupakan sumber daya manusia yang ada. 
Mari bersama menjaga iman dan akidah para 
jamaahnya. 

Tidak semua orang mampu bersedekah dengan 
harta. Tidak semua orang mampu menyumbangkan 
tenaga. Bahkan ada dari sebagian kita yang hanya 
mampu menyumbang doa.  

Yang punya uang, terkadang tidak punya tenaga. 
Yang punya tenaga adakalanya tidak punya uang. Yang 
punya ilmu, kadang tidak punya uang. Yang punya 
uang, punya tenaga, punya ilmu, adakalanya kesulitan 
membagi waktu. Semua punya peran, sesuai dengan 
kemampuannya. Semua berpotensi bisa ikut kerja 
bakti, sesuai dengan kompetensi diri. 

Dari Utsman bin Affan, kita belajar. Dari Utsman 

bin Affan, kita mengambil teladan. ََِّّلنََّّاْس َّل َّْفََّعَُّهَُّمَّْ ََّن   خََّْيَُّ النََّّاْسَّ أ
Sebaik-baik manusia, adalah yang membawa manfaat 
untuk sesamanya. 
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َّاُكْم ِِبَا فِيِْه مَِنَّ  بَاَرَك اهلُل ِِلْ َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، َونَفَعَِِنْ َوإِي
ْكِر اْْلَِكيِْم. ْ َولَُكْم   اآْليَاِت َوالِذّ أَُقوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِل

ِحيُْم.  فَاْستَغِْفُرْوُه اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

  

َّ اهلُل َوْحَدُه الَ  اْْلَْمُد ِهلِل ََحًْدا كَثِْيًا َكَما أَمََر. َوأَْشهَُد أَْن آل إِلََه إاِل
ْ عَِن اِْلَُشاَركَِة َواِْلَُشاكَلَِة لَِساِئِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد َشِريَْك لَُه،  اِْلُتَعَاِِل

َّبُِيّ اِْلُعْتَََبُ. اللَُّهَمّ  ن ََلّ اهلُل عَلَيِْه َوَسلََّم عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال ًدا َص أََنّ ُُمََمّ
ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَّ ِدنَا ُُمََمّ َحابِِه َومَْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن َصِلّ َوَسلِّْم عَََل َسيـِّ

ا بَعُْد( يِْن )أَمَّ  إََِل يَْوِم الِدّ
ْسلُِمْوَن.  َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل فَيَا ِعبَادَ اهلِل اِتَّ

اهللَ َوماَلَِئَكتَُه َواعْلَُمْوا أََنّ اهللَ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ 
َ الَِّذيَْن آمَنُْوا َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِيًْما.  ، يَاأَيُّها َّبِِيّ ن يَُصلُّْوَن عَََل ال
َّيَْت عَََل  ٍد كََما َصل َََل آِل َسيِِّدنَا ُُمََمّ ٍد َوع اَللَُّهَمّ َصِلّ عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ

ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إَِّ بَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ
ٍد كََما بَاَرْكَت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِِف الْعَاَِلِْْيَ إِنََّك  ُُمََمّ

يٌْد ََمِيٌْد. اَللَُّهَمّ اغِْفْر لِلُْمْسلِِمْْيَ َواِْلُْسلَِماِت َواِْلُْؤمَِّ نِْْيَ ََحِ
يٌْع قَِريٌْب َُمِيُْب  َواِْلُْؤمِنَاِت اأْلَْحيَاءِ مِنُْهْم َواأْلَْمَواِت، إِنََّك ََسِ
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نُْوِب َواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ  عََواِت َويَا قَاِضَي اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ الَدّ
. ْْيَ اَِحِ  أَْرَحَم الَرّ

ْساَلمََّ َّ .اِْلُسلِِمْيَّوََّ اللَُّهَمّ أَِعَزّ اْْلِ ََّ انُْصْرَّ اللَُّهَمّ  وََّ اِْلُسلِِمْي إِْخَواننَا
َّ سورياه. ِِفَّ فِلِْسِطْي ِِفَّ اِلَُجاِهِديَنَّ  أَنِْزِلَّ وََّ إِْيَاََنُمَّْ ثَبِّْتَّ اللَُّهَمّ

ِكينَةََّ دَّْ وََّ ُقلُوبِِهم عَََلَّ الَسّ َّ ُصُفوفَُهْم. َوِحّ  وََّ الَْكفََرةََّ أَْهلِِكَّ اللَُّهَمّ
ََّّ . اِلُْشِرِكْيََّ َّالل ين. أَعَْداءََّ أَعَْدائِنَا عَََلَّ اِلَُجاِهِديَنَّ انُْصْرَّ ُهَمّ   الِدّ

ْيََّ أَْرَحمََّ يَآ بَِرَْحَتَِكَّ َِحِ َّ الَرّ َُّ َوَصََلّ نَّبِِيَّّ عَََلَّ الَِلّ دٍَّ ال َُُّمََمّ
ْ ُقلُوَّْ َ ََتْعَْل ِِف َّنَا اغِْفْر لَنَا َوِْلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاِْْلْْيَاِن َوال ًّ َرب بِنَا ِغال

َّلِّلَِّذيَْن آمَنُْوا َّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَّْم , ِحيٌْم. َرب َّنَا إِنََّك َرُؤْوٌف َرّ َرب
نْيَا َحَسنَةً َوِِف  َّنَآ أَتِنَا ِِف الُدّ تَغِْفْر لَنَا َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ ِمَن اْلَْاِسِريَْن. َرب

قِنَا . اآْلِخَرِة َحَسنَةً َوّ َّاِر. َواْْلَْمُد ِهلِل َرِبّ الْعَاَِلِْْيَ  عََذاَب الن
 

ِعبَادَ اهلِل إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواِْْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ِذي الُْقْرََب َويَنََْه عَِن 
ُرْوَن. فَاذُْكُروا  اهللَ الْفَْحَشاءِ َواِْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ

 ُ  الْعَِظيَْم يَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَِزدُْكْم َولَِذْكُر اهلِل أَكََْبَّ


