KHUTBAH JUMAAT

ِ
ِ
ِ
ِ ِ الحم ُد
الم ْش ِرُك ْو َن
ُ ِهلل الَّذ ْي أ َْر َس َل َر ُس ْولَوُ ب
َ اله َدى َوديْ ِن
َْ
ُ الح ِّق ليُظْ ِه َرهُ َعلَى الدِّيْ ِن ُكلِّو َولَ ْو َك ِرَه

َّ  َوأَ ْ َه ُد أ،ُأَ ْ َه ُد أَ ْن ِلَوَ ِ َّ اهللُ َو ْ َدهُ َ َ ِريْ َ لَو
.َُن َسيِّ َد َا ُ َح َّم ًدا َع ْ ُدهُ َوَر ُس ْولُو
.اَللَّ ُه َّ َ ِّل َو َسلِّ ْ َوبَا ِر ْ َعلَى َسيِّ ِد َا ُ َح َّم ٍدد َو َعلَى لِ ِو َو َ ْحِ ِو أَ ْ َم ِ ْي َن
ِ
ِ  أُو ِ ْي ُ وِيَّاي بََِب ْ وى، ااََّب ُوا اهلل،اهلل
ِ اد
.اا ال ُْمََّب ُ ْو َن
َ َ  ََب َ ْد،اهلل
َ َ ََبيَا ع،أَ َّا بََب ْ ُد
ْ َ
َ َ َْ
Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu
wa Taala dengan berusaha melaksanakan setiap perintah dan meninggalkan
larangan-Nya.
Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala,

Mutakhir ini didapati sebahagian masyarakat kita terburu-buru untuk berhutang
dan meminjam bagi mendapatkan barangan keperluan atau sesuatu yang
dihajati tanpa terlebih dahulu memikirkan kesan buruk di sebalik perbuatan
tersebut.

Terdapat sesetengah orang menjadikan berhutang itu dianggap perkara biasa
bagi menyelesaikan masalah dan juga menunjukkan kemewahan dan bermegahmegah dengan sesuatu yang mereka miliki. Perbuatan mereka itu tanpa disedari
adalah perangkap yang akan membawa kepada kesusahan hidup yang
berpanjangan. Statistik hutang yang dilaporkan melalui dada-dada akhbar dari
badan-badan yang berautoriti dalam negara, cukup menunjukkan kita betapa,
hutang sudah menjadi darah daging yang seakan tidak dapat dipisahkan dari
masyarakat dewasa ini.
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Sebagai contoh Utusan Malaysia, bertarikh 3 Mac 2011 melaporkan bahawa
ramai penjawat awam di negara ini dibelenggu masalah hutang yang serius
sehingga membawa kepada muflis. Pada 2009 sahaja, dilaporkan seramai 1,086
penjawat awam diisytiharkan muflis kebanyakkannya lelaki.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala,

Pada pandangan syarak amalan berhutang adalah diharuskan selagimana ia
bertujuan meringankan beban hidup dan bagi menyelesaikan

masalah yang

diharuskan oleh syarak. Tetapi sebaliknya, jika perbuatan berhutang untuk tujuan
maksiat atau sengaja untuk hidup mewah melampau batasan maka ia adalah
dilarang dalam Islam.

Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 282:

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ

Yang bermaksud: Wahai orang yang beriman! Apabila kamu menjalankan
sesuatu urusan hutang piutang secara tidak tunai yang diberi tempoh sehingga
ke sesuatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu mencatat (hutang dan
masa bayarannya itu).
Imam al-Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu „alaihi wasallam
bersabda yang bermaksud: “Barang siapa yang meminjam harta orang lain
dengan niat ingin mengembalikannya, Allah akan mengembalikan pinjaman itu,
namun barang siapa yang meminjamkannya dengan niat ingin merugikannya,
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Allah

akan

merugikannya”.

Berhutang adalah amalan yang tidak baik jika tujuannya semata-mata untuk
hidup mewah dan berbelanja besar sedangkan tiada kemampuan untuk berbuat
demikian. Sekarang kita dapati banyak institusi kewangan mengadakan pelbagai
kempen menggalakkan masyarakat berhutang. Akibat daripada keinginan untuk
menaikkan tahap kehidupan dan berlumba-lumba menunjukkan kemewahan
menyebabkan bertambah ramai orang berhutang tanpa memikirkan kesannya.
Lebih malang lagi apabila ada pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan
dengan menawarkan kepada masyarakat untuk berhutang secara mudah yang
kemudiannya menekan dengan bunga yang berganda-ganda kepada mereka.

Fenomena ini adalah amat membimbangkan kerana akibat daripada peningkatan
sara hidup yang tinggi maka ada di kalangan umat Islam yang mengambil jalan
pintas dengan mencari peminjam seperti Ah Long yang melakukan penipuan dan
peras ugut terhadap peminjam. Ramai individu yang tertekan kehidupannya
disebabkan berhutang dengan Ah Long yang hutangnya yang jadi bergandaganda. Mereka memaksa peminjam dengan menggunakan samseng bagi
memeras ugut jika lambat membayar .

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala,

Semakin ramai individu berhutang dan terbelenggu dengan tekanan membayar
hutang khususnya yang berhutang dengan Ah long yang jelas mengamalkan
riba. Amalan riba jelas haram kerana melanggar perintah larangan Allah swt
sebagaimana firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 278 hingga 279:

ﮥﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲﮳﮴﮵ ﮶

﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂   
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Yang bermaksud: Wahai orang yang beriman! Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dan
menjauhi saki baki riba (yang masih ada pada orang yang berhutang) itu, jika benar kamu orang
yang beriman. Jika kamu tidak mahu melakukan (perintah mengenai larangan riba‟ itu), maka
ketahuilah bahawa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu (akibatnya kamu tidak selamat),
dan jika kamu bertaubat (menghentikannya), maka hak kamu (yang sebenarnya) ialah pokok
harta kamu. (Dengan yang demikian) kamu tidak menganiaya (kepada sesiapa), dan kamu juga
tidak teraniaya;

Ingatlah, mereka yang berhutang dan sengaja tidak membayar hutang
hukumnya haram dan menjadi halangan untuk memasuki syurga. Maka dengan
ini jauhilah daripada berhutang jika tidak ada keperluan yang benar- benar
mendesak seperti berhutang dengan menggunakan kad kredit. Sabda Rasulullah
Sallallahu „alaihi wasallam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

ِ لش ِه
َّ أ
َّ ِال يَبُ ْ َ ُر ل
َّ َِّ يد ُك ُّلل َ ْ ٍد
الديْ َن
َ َ َ َّول اللَّ ِو َلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسل
َ َن َر ُس
Yang bermaksud: “Diampunkan bagi orang yang mati syahid setiap dosanya ,
kecuali hutang.”
Mereka juga lupa bahawa Rasulullah Sallallahu „alaihi wasallam sentiasa berdoa
dilepaskan dari belenggu hutang sepertimana yang diriwayatkan oleh Imam alBukhari: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada dosa dan hutang.” Lalu
baginda ditanya: “Mengapa engkau sering meminta perlindungan daripada
hutang, wahai Rasulullah?” Baginda menjawab: “Jika seseorang berhutang,
apabila berbicara dia dusta, apabila berjanji dia mengingkari.”

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
4

Yang bermaksud : Dan nafkahkanlah (apa yang ada pada kamu) kerana
(menegakkan) agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkanlah diri
kamu ke dalam bahaya kebinasaan dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya
Allah menyukai orang yang berbuat baik.

ِ
ِ  وََب َ نِى وِيَّا ُك بِما ِ ْي ِو ِ ن ا ي، ِ بار َ اهلل لِى ولَ ُ ِى ال ُر ِن ال ِظ ْي
ِّ ات َو
ِ ِ َ الذ ْك ِر
ِّى
َ ْ ْ ْ َ ْ ُ ََ
َ َ
َ ْ َ َ َ
ْ  َواََب َ َّ َل ن، الح ْي
ِ ُ ُ َ أ، الس ِميع ال لِي
ِ ِ ول، ُ ََسََب ْ ِ ر اهلل ال ِظ ْي لِى ول
ِ ِ
ِ
الم ْسلِ ِم ْي َن
ُ سائ ِر
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ول ََب ْولى َى َذا َوأ
ُ ْ َ ُ ْ َّ َو ْن ُ ْ االَ َواَوُ َّوُ ُى َو
ِ َ ،ات
ِ َ والم ْ ِ نِْين والم ْ ِ ن،ات
ِ والمسلِم
.الم ْسََب ْ ِ ِريْ َن َويَا َ َ ااَ الَّائِِْي َن
ْ
ُ اسََب ْ ُروهُ ََبيَا ََب ْوَا
ُ َ
ُ َ
َ ُْ َ
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