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Khutbah Pertama

ْوِر أَْنُفِسـَنا َو ِمْن َسيِّـَئاِت اَْلَحْمُدِ للِه  الَِّذْي َنْحَمُدُه َو َنْسَتِعْيـُنُه َو َنْسـَتْغِفرُُه، َو َنُعْوُذ ِباللِه ِمْن ُرشُ
أَْعاَملَِنـا، َمْن َيْهِد اللُه َفَال ُمِضلَّ لَُه   َو َمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي لَُه. أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إِالَّ اللُه َوْحَدُه  الَ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٍد الَُم َعَىل رَُسْوِل اللِه َنِبـيَِّنا ُمَحمَّ الَُة  َو السَّ ًدا َعْبُدُه  َو رَُسْوُلُه. َو الصَّ ْيَك لَُه،    َو أَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ َرشِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ

َو َعَيل آلِِه َو أَْصَحاِبِه َو َمْن َواالَُه. 
ِ

ـا َبْعُد َفيـَا ِعَباَد اللِه، ُأْوِصْيِني َو إِيَّـاُكْم  ِبَتْقَوى اللِه َحقَّ َتَقَواُه،  لََعـلَُّكْم ُتْفِلُحْوَن. َقاَل َعزَّ أَمَّ
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[۷۱-۷۰ ¯)   [األحزاب: ® ¬ « ª © ¨ § ¦
Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanya kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala. di hari dan tempat yang mulia ini, kita kembali
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk bisa hadir berkumpul
bersama menjalankan kewajiban shalat Jum’at dengan penuh kekhusyukan. 
Kita niatkan semua ini dalam rangka ketaatan sekaligus  mengagungkan hari 
Jum’at  sebagai salah satu syiar dalam agama kita. Sebagaimana firman Allah 
Subhanahu wa Ta’ala,

(A @ ? > = < ; : 9 8)   [احلج:٣۲]
“Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar (agama) Allah, maka itu adalah 
bukti ada ketakwaan dalam hatinya.” (Al-Hajj: 32)”

Selanjutnya, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi
junjungan kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, begitu
pula kepada keluarga beliau dan para sahabat ridhwanullahi ‘alaihim, bahkan
kepada kita semua, seluruh pengikut dan penerus risalah Islam yang Istiqamah 
hingga akhir nanti.

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

Sabar dan syukur adalah dua pilar iman yang akan mengantarkan kita
sebagai hamba Allah yang paling mengagumkan. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam bersabda,
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َعَجًبا ِألَْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمرَُه ُكلَُّه َخرْيٌ َولَْيَس َذاَك ِألََحٍد إِالَّ لِْلُمْؤِمِن إِْن أََصاَبْتُه َرسَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا 
اُء َصَربَ َفَكاَن َخرْيًا لَُه رواه مسلم لَُه َوإِْن أََصاَبْتُه َرضَّ
ٍ ِ ِ ِ ِ

“Sungguh mengagumkan perihal seorang mukmin. Semua urusannya menjadi 
baik, dan hal itu tidak terjadi pada seorangpun kecuali orang mukmin. Jika
mendapatkan kegembiraan, ia bersyukur, dan hal itu adalah suatu kebaikan
baginya. Jika mendapatkan musibah, ia bersabar, dan hal itu adalah suatu
kebaikan baginya.” (HR. Muslim)

Sabar, menurut Ibnul Qayyim rahimahullah adalah menahan diri jangan
sampai panik dan sedih yang berlebihan, menahan lisan jangan sampai
berkeluh-kesah, dan menahan anggota badan jangan sampai melakukan
tindakan jahil seperti menampar pipi dan menyobek-nyobek baju.

Sabar merupakan anugerah terbesar dan terbaik yang diberikan Allah
kepada seorang hamba. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,

ْربِ(رواه البخاري ومسلم ) َوَما أُْعِطَى أََحٌد َعَطاًء َخرْيًا َوأَْوَسَع ِمَن الصَّ
“Tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan
lebih luas daripada kesabaran.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

Berkat kesabaran, seorang hamba akan meraih berbagai kebaikan dan
kesuksesan di dunia. Karenanya Allah memerintahkan kita agar menjadikannya
sebagai sarana bantu untuk mewujudkan berbagai kebaikan seraya berfirman,

)   [اكقرة:١۵٣]   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  Â)
“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan
sabar dan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (Al-
Baqarah: 153)

Berkat kesabaran, seorang hamba akan mendapatkan pahala yang
sempurna tanpa batas Allah Ta’ala berfirman,

َمر:١٠] )   [الزُّ    ë  ê  é  è  ç   æ   å)åå
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala
mereka tanpa batas.”(Az-Zumar: 10)

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

Kita harus mampu mewujudkan tiga bentuk kesabaran. Pertama, sabar
menghadapi musibah, melaksanakan ketaatan dan sabar menjauhkan diri dari
kemaksiatan. Ali bin Thalib radhiyallahu ‘anhu berkata,
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اَعِة َوَصْربٌ َعِن املَْعِصَيِة  الََثٌة َفَصْربٌ َعَىل اُملِصْيَبِة َوَصْربٌ َعَىل الطَّ ْربُ ثـَ الصَّ
“Sabar ada tiga. Sabar atas musibah, sabar atas ketaatan, dan sabar dari 
kemaksiatan.” (Uddatu shabirin/1/57)

Kesabaran menjadikan kita mampu menghadapi musibah dan ridha
terhadap ketetapn Allah atas diri kita. Kesabaran juga menjadikan kita mampu  
melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Pada saat 
itulah derajat kita di sisi Allah akan mengalami kenaikan yang luar biasa. Ali 
radhiyallahu ‘anhu berkata,

المََثِاَئِة َدرََجٍة َها ِبُحْسِن َعزَاِئَها َكَتَب اللُه لَُه ثـَ َفَمْن َصَربَ َعَىل اُملِصْيَبِة َحتَّى َيرُدَّ
“Barangsiapa bersabar atas musibah hingga Allah mengembalikannya dengan
kebahagiaan, Allah akan menuliskan untuknya tiga ratus derajat.” 

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu juga berkata,

َيَها َكاَم أََمَر اللُه َكَتَب اللُه لَُه ِستَّاِمَئِة َدرََجٍة اَعِة َحتَّى ُيَؤدِّ ”َوَمْن َصَربَ َعَىل الطَّ
“Barangsiapa bersabar atas ketaatan sehingga ia menunaikannya sebagaimana 
diperintahkan Allah, Allah akan menuliskan untuknya enam ratus derajat.”

Kesabaran akan menjadikan kita mampu menghindarkan diri dari
kemaksiatan dan semua yang diharamkan Allah meski nafsu syahwat kita
sangat menginginkannya. Kesabaran ini juga akan  meninggikan derajat kita di 
sisi Allah. Ali radhiyallahu ‘anhu. berkata,

َوَمْن َصَربَ َعِن املَْعِصَيِة َخْوًفا ِمَن اللِه َورََجاَء َما ِعْنَدُه َكَتَب اللُه لَُه ِتْسَعاِمَئِة َدرََجٍة 
“Barangsiapa bersabar dari kemaksiatan karena takut kepada Allah dan
mengharap apa yang ada di sisi-Nya, Allah akan menuliskan untuknya sembilan 
ratus derajat.”

Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

di samping merealisasikan kesabaran, kita juga harus mampu menghiasi
diri kita dengan sikap syukur kepada Allah Ta’ala. Syukur pada hakikatnya adalah
terlihatnya nikmat Allah Ta’ala pada lisan seorang hamba berwujud pujian dan
pengakuan, di hatinya berwujud kesaksian dan kecintaan dan pada anggota 
badannya berwujud ketundukan dan ketaatan.” (Madarijus salikin/2/246)

Jadi lisan kita hendaknya senantiasa mengucapkan puji-pujian kepada Allah
dan menyampaikan testimoni bahwa semua kenikmatan pada diri kita adalah 
berasal dari Allah. Di samping itu hati kita hendaknya senantiasa meyakininya 
dan menjadi saksi atas kemurahan Allah  serta semakin mencintai Allah sebagai 
sang pemberi nikmat. Rasa syukur kita hendaknya senantiasa dibuktikan dalam w
w

w
.m

in
ba

ri
nd

o.
co

m

www.minbarindo.com

www.minbarindo.com


234

tindakan nyata, di mana kita semakin tunduk dan patuh dalam melaksanakan
perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lisannya senantiasa basah dengan
dzikir dan puji-pujian kepada Allah, hati beliau penuh dengan keimanan dan
kecintaan yang besar kepada Allah, serta fisik beliau tidak pernah berhenti
beribadah kepada Allah meski dalam keadaan lelah dan sakit. Aisyah radhiyallahu
‘anhu menuturkan,”Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan
qiyamullail sehingga bengkak kedua kaki beliau, lalu aku berkata,”Mengapa
engkau melakukan semua ini padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu,
baik di masa lalu maupun di masa datang?” Beliau hanya menjawab,

أََفَال أَُكوُن َعْبًدا َشُكورًا رواه البخاري ومسلم
“Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur.” (HR. Bukhari dan
Muslim)

Menjadi hamba yang pandai bersyukur adalah pencapaian yang sangat
sulit. Karenanya, Allah Ta’ala berfirman,

)   [سبأ:١٣]   É  È   Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á    À)ÀÀ
“Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah)  dan sedikit sekali 
dari hamba-hambaKu yang pandai bersyukur.” (Saba’: 13)

Syukur adalah nikmat dari Allah yang mengharuskan syukur kedua, dan
syukur kedua adalah nikmat Allah yang membutuhkan syukur ketiga, dan
begitulah seterusnya. Karena itu, kita harus senantiasa menyadari kelemahan
dalam bersyukur kepada Allah. Pada saat itulah Allah akan memaafkan kita dan
memasukkan kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur.
Diriwayatkan bahwa Musa ‘alahissalam berkata, ”Ya Allah bagaimana aku dapat 
bersyukur kepada-Mu sedang nikmat yang telah Engkau karuniakan kepadaku
begitu melimpah?” Allah berfirman,”Wahai Musa, sekarang kamu telah bersyukur 
kepada-Ku.”

Hendaknya kita juga senantiasa memohon pertolongan Allah agar
memberikan kemampuan untuk senantiasa bersyukur kepada-Nya. Di antara
doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam,

اللَُّهمَّ أَِعنِّي َعَىل ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك (رواه أبوداود وقال الشيخ األلباين: صحيح)
“Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa berdzikir menyebut nama-Mu, bersyukur 
kepada-Mu dan beribadah dengan baik kepada-Mu.” (HR. Abu Dawud)

ِدْيَن َفاْسَتْغِفُرْوُه إِنَُّه ُهَو  َجَعَلَنا اللُه َوإِيَّاُكْم ِمَن اْلَفاِئِزْيَن اآلِمِننْيَ َوأَْدَخَلَنا َوإِيَُّاكْم ِىف زُْمرَِتِه اْلُمَوحِّ
اْلَغُفْوُر الرَِّحْيِم َواْدُعْوُه َيْسَتِجْب لَُكْم
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Khutbah Kedua

الَحْمُد للِه الَِّذي َهَداناَ لَِهَذا، َوَما ُكنَّا لَِنْهَتِدَي لَْوالَ أَْن َهَداناَ الله، أْشَهُد أْن الَ إلََه إِالَّ الله َوْحَدُه
د َكاَم ٍد َوَعَىل آِل ُمَحمَّ ًدا َعْبُدُه َورَُسْوُلُه، اللَُّهمَّ َصلِّ وَسلم َعَىل ُمَحمَّ ْيَك لَُه، َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ الَ َرشِ

ِ

َصلَّْيَت َوَسَلْمَت َعَىل إْبرَاِهيم َوَعىل آِل إبرَاِهيم ِىف الَعالَِمنْيَ إنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد.
ٍ ِ

ا َبْعُد، َفياَ ِعَباَد اللِه، اِتَُّقْوا الله َحقَّ ُتَقاِتِه َوالَ مَتُْوُتنَّ إِالَّ َوأْنُتْم ُمْسِلُمْوَن. أمَّ
Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

Kita hendaknya berusaha untuk selalu berterima kasih kepada orang-orang
yang telah berbuat baik kepada kita. Karena pandai berterima kasih kepada 
manusia akan mengantarkan kita menjadi hamba yang pandai bersyukur 
kepada Allah Ta’ala. Begitu pula sebaliknya. Rasulullah Shallallahu alaihi 
wasallam  bersabda,

ْيِخ األلباين : َصِحيُح)  َال َيْشُكُر اللََّه َمْن َال َيْشُكُر النَّاَس(َرْواُه أبوداود َوَقاَل الشَّ
“Tidak akan bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada

manusia.” (HR. Abu Dawud) 

Di samping itu, kita harus senantiasa mengingat bahwa hanya dengan
syukur kepada Allah berbagai kenikmatan yang ada pada diri kita akan
bertahan, bahkan akan terus mengalami peningkatan. Jika tidak, maka semua 
kenikmatan itu akan sirna, bahkan akan berganti dengan kesengsaraan dunia 
dan akhirat. Allah Ta’ala berfirman,

   (I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =)
[إبراهيم:٧]

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika
kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” (Ibrahim: 7)

Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar menghiasi diri kita
dengan sabar dan syukur sehingga kita termasuk orang-orang yang bahagia di 
dunia dan selamat di akhirat.

O N M L K J I H GH F E D C B) ِعَباُد اللَِّه!
ٍد َورَِيضَ اللُه َتَعاَىل َعْن ُكلِّ َصَحاَبِة ٍد َوَعَىل آِل ُمَحمَّ P)   [األحزاب:۵۶]. اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ
.  َوارَْض َعن الُخَلَفاِء األْرَبَعة أُبوَبْكر َو ُعَمر َو ُعثاَمَن َو َعِيل َو َعْن التَّاِبِعنْي َو رَُسْوِل اللِه أَْجَمِعنْيَ
ِ ِ ٍ ٍِ ٍ ٍ

. ْيِن َو ارَْحْمَنا َمَعُهْم َيا أرَْحَم الرَّاِحِمنْيَ تاَِبِع التَّاِبِعنْي َوَمْن َتِبَعُهم ِبإْحَساٍن إَىل َيْوِم الدَّ
ِ
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َسِمْيٌع  اِنََّك  َواألَْمَواِت  ِمْنُهْم  اَألَْحَياِء  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِننْيَ  َواْلُمْسِلاَمِت  لِْلُمْسِلِمنْيَ  اْغِفْر  اَللَُّهمَّ 
ْعَوات . َقِرْيٌب ُمِجْيُب الدَّ

اُب. َربََّنا الَ ُتِزْغ ُقُلْوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدْنَك رَْحَمًة إِنََّك أَنَت اْلَوهَّ
ْيَن. َربنَّاَ َظَلْمناَ أْنُفَسناَ َوإْن لَْم َتْغِفْر لَناَ َوَتْرَحْمناَ لََنُكْوَننَّ ِمْن الَخاِرسِ

 اَللَُّهمَّ أَْصِلْح لََنا ِدْيَنناَ الَِّذى ُهَو ِعْصَمُة أَْمرَِنا َوأَْصِلْح لََنا ُدْنَياَن الَِّتى ِفْيَها َمَعاُشَنا َوأَْصِلْح لََنا آِخرََتَنا 
الَِّتى ِفْيَها َمَعاُدَنا َواْجَعِل اْلَحَياَة ِزَياَدًة لََنا ِىف ُكلِّ َخرْيٍ َواْجَعِل اْلَمْوَت رَاَحًة لََنا ِمْن ُكلِّ رشٍّ

ِ

ْنَيا َحَسَنًة َوِيف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َربََّنا آِتَنا ِيف الدُّ
ُسْبَحاَن َربَِّك رَبِّ اْلِعزَِّة َعامَّ َيِصُفْوَن، َوَسالٌَم َعَىل اْلُمرَْسِلنْيَ َواْلَحْمُد لِلَِّه رَبِّ اْلَعالَِمنْيَ
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