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Oleh: Asy-Syaikh Abdullah bin Shalﬁq Azh-Zhaﬁri haﬁzhahullah
KHUTBAH PERTAMA
Segala puji bagi Allah Rabb semesta Alam yang mengatakan di dalam kitab-Nya:
َ ُ ﺬي ﺧَﻠَﻖ اﻟْﻤﻮت واﻟْﺤﻴﺎةَ ﻟِﻴﺒﻠُﻮﻛُﻢ أَﻳﻜﻞ ﺷَ ﻲءٍ ﻗَﺪﻳﺮ ◎ اﻟ
ً ﻤﻼ
ُ ْ ﻤﻠ
َ ﺒﺎر
 ُ ﻚ وَﻫُﻮَ ﻋَﻠﻰ ﻛ
ِ
ْ ﻢأ
َ َ َ ْ َ َ
َ ﺣ
َ َﻦ ﻋ
ْ  ْ َ َْ
ُ ْ ﺬِي ﺑِﻴَﺪِهِ اﻟك اﻟ
ُ ﺴ
ٌ ِ
ْ
َ َﺗ
“Maha suci Dzat yang di Tanga-Nya ada segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala
sesuatu. Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa
diantara kalian yang paling bagus amalannya.” (QS. Al-Mulk 1-2)
Semoga shalawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah yang mengatakan:
َ
ِﻪ َﺔ ﻧَﺒِﻴ ﺳﻨ
ِ َﻦ ﺗ
َ َ ﻮا أﺑَﺪًا ﻛِﺘﻀﻠ
ُ َ و، ِﻪﺎب اﻟﻠ
ْ ُ ﻤﺘ
ْ ﺼ
ْ ُ ﺖ ﻓِﻴﻜ
ُ ْ ﻲ ﻗَﺪ ْ ﺗ َ َﺮﻛإِﻧ
َ َ ن اﻋْﺘ
ْ َ ﻢ ﺑِﻪِ ﻓَﻠ
ِ ِ ﻢ َﻣﺎ إ
“Sesungguhnya Aku telah meninggalkan kepada kalian, perkara yang jika kalian berpegang
dengannya kalian tidak akan tersesat selamanya Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya.”
Semoga shalawat dan salam terlimpah atas beliau, keluarganya, sahabatnya dengan
keselamatan yang banyak sampai hari kiamat. Amma ba’du :
Wahai hamba Allah, bertaqwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa, itu
adalah wasiatnya Allah untuk orang terdahulu dan orang yang terakhir, dan taqwa itu adalah
jalan keselamatan dari ﬁtnah setelah pertolongan Allah dan itu adalah pengikat setiap
kebaikan dan petunjuk.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ ُ ﺬﻳﻦ أُوﺗﻮا اﻟْﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗَﺒﻠِﻜُﻢ وإﻳﺎﻛۚ وﻟ َ َﻘﺪ وﺻﻴﻨﺎ اﻟ
ۗ  َﻪ ﻘُﻮا اﻟﻠن اﺗ
ُ َ ِ َْ  َ ْ َ
ْ ِ َ ْ ْ ْ ِ َ َِ
ِ ﻢأ
“Kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan (juga)
kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah.” (QS. An-Nisa’131)
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ
َ
ن
َ ﻤﻮ
َ  َﻪ ﻘُﻮا اﻟﻠﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا اﺗ
ْ ﻢ ُﻣ
ُ ِ ﺴﻠ
ْ ُ ﻻ وَأﻧْﺘ ِ ﻦ إ
ُ َ  ﺗُﻘَﺎﺗِﻪِ وَ َﻻ ﺗﺣﻖ
 ُ ﻤﻮﺗ
َ ِﺬﻬَﺎ اﻟﻳَﺎ أﻳ
“Wahai orang orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenarbenarnya taqwa, dan janganlah sekali kali kalian mati melainkan dalam keadaan Islam.” (QS.
Ali Imran 102)
Wahai para hamba Allah, sesungguhnya di antara hikmah-Nya secara takdir dan syar’i, Allah
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menimpakan ujian dan cobaan atas bani Adam untuk membedakan antara orang beriman
yang komitmen, yang berpegang teguh dengan kaidah-kaidah syariat, dengan orang munaﬁq
yang lemah agama dan semangatnya dalam berpegang teguh dengan kaidah syariat.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ
َ
َ
ﺻﺪَﻗُﻮا
ِ ﺣ
َ ﻢ َﻻ ﻳ ُ ْﻔﺘَﻨُﻮ
ْ ن ﻳُﺘ ْ َﺮﻛُﻮا أ
ْ سأ
َ ﺴ
َ أ
َ َ ﻢ ۖ ﻓَﻠَﻴَﻌْﻠ
ْ ِﻦ ﻗَﺒْﻠِﻬ
ْ ُﺎ وَﻫن ﻳَﻘُﻮﻟُﻮا آ َﻣﻨ
َ ﻳﻦ
ُ ﺎﺐ اﻟﻨ
َ ِﺬ ُﻪ اﻟ ﻦ اﻟﻠ
 ﻤ
ْ ﻳﻦ ِﻣ
َ ِﺬﺎ اﻟن ◎ وَﻟ َ َﻘﺪ ْ ﻓَﺘَﻨ
ﻴﻦ
َ َ وَﻟَﻴَﻌْﻠ
َ ِ ﻦ اﻟْﻜَﺎذِﺑ
 ﻤ
“Apakah manusia menyangka kalau mereka di biarkan begitu saja untuk mengatakan Kami
beriman dalam keadaan mereka tidak diuji. Dan sungguh Kami telah menguji orang-orang
sebelum mereka sehingga Allah tahu, mana orang orang yang jujur dan mana orang-orang
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ٰﻘْﻮَىوَاﻟْﻌَﺎﻗِﺒ َ ُﺔ ﻟِﻠﺘ
“Dan akibat yang baik itu untuk orang orang yang bertaqwa.” (QS. Thaha 132)
Allah Ta’ala berﬁrman:
ٌ ﺤ
ﻴﻂ
ِ ن ُﻣ
َ ﻤﻠُﻮ
 ِ ﻢ ﺷَ ﻴْﺌًﺎ ۗ إ
ُ َ ﻘُﻮا َﻻ ﻳﺼﺒ ِ ُﺮوا وَﺗَﺘ
ْ ِ وَإ
َ ْﻤﺎ ﻳَﻌ
َ ِ  َﻪ ﺑ ن اﻟﻠ
ْ ُﻢ ﻛَﻴْﺪُﻫ
ْ ُ ﺮﻛ ﻀ
ْ َن ﺗ
“Dan jika kalian bersabar (yaitu dalam berpegang teguh dalam syariat Allah dan atas
gangguan di dalamnya) dan kalian bertaqwa, maka tidak memudharatkan kalian tipu daya
mereka kepada kalian sedikitpun. Sesungguhnya Allah itu Maha meliputi segala apa yang
mereka perbuat.” (QS. Ali Imran 120)
Maka bersabar, tetap tegar dan tidak mundur sedikitpun dari agama ini adalah sebab
terbesar pertolongan Allah kepada hamba-Nya yang beriman, dan sebab terbesar kekokohan
dan kemenangan agama mereka.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ
َ وﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻣﻨﻬ
ن
َ ﺻﺒ َ ُﺮوا ۖ وَﻛَﺎﻧُﻮا ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ ﻳُﻮﻗِﻨُﻮ
َ ﻤ ًﺔ ﻳَﻬْﺪُو
 َ ن ﺑِﺄ ْﻣﺮِﻧَﺎ ﻟ
 ِ ﻢ أﺋ
ْ ُِْ َ َ َ َ
َ ﻤﺎ
“Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan
perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami.”
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Karena ﬁtnah itu bisa membinasakan dunia dan menghilangkan akhirat.
Dan Allah memperingatkan kita dari siksaan akibat dari ﬁtnah-ﬁtnah dengan segala
bentuknya, ﬁtnah syubhat, ﬁtnah pemikiran pemikiran yang rusak, perkara yang diadaadakan dan bid’ah dan ﬁtnah syahwat dan kerusakan.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ
َﺎب
ِ ُ ﻘُﻮا ﻓِﺘْﻨ َ ًﺔ َﻻ ﺗوَاﺗ
 ﻤﻮا أ
ُ َ ﺻ ًﺔ ۖ وَاﻋْﻠ
ْ ُ ﻤﻮا ِﻣﻨْﻜ
ُ َ ﻳﻦ ﻇَﻠ
ِ  َﻪ ﺷَ ﺪِﻳﺪ ُ اﻟْﻌِﻘ ن اﻟﻠ
 ﻢ ﺧَﺎ
َ ِﺬﻦ اﻟ
 َ ﺼﻴﺒ
“Dan jagalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di
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dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan
rahmat Allah kepada kalian, tentulah kalian mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja
(di antaramu).” (QS. An-Nisa 83)
● Dan perkara yang bisa menolak ﬁtnah setelah rahmat Allah dan tauﬁk-Nya serta
berpegang teguh dengan iman dan ilmu, adalah merujuk kepada wulatul Umur (pemimpin)
dengan dua jenisnya: Wulatul umur pemimpin negara dan wulatul umur ulama yang dalam
ilmunya.
● Dan di antara sebab tertolaknya ﬁtnah adalah senantiasa berdo’a dan merendahkan diri
kepada Allah dan memohon kepada-Nya keteguhan dalam agama.
Allah Ta’ala berﬁrman:
َ َ ﻚ رﺣﻤ ًﺔ ۚ إﻧ
ﺎب
ِ
ُ ﺖ اﻟْﻮَﻫ
ْ َﻨَﺎ َﻻ ﺗُﺰِغْ ﻗُﻠُﻮﺑَﻨَﺎ ﺑَﻌْﺪ َ إِذ ْ ﻫَﺪَﻳْﺘَﻨَﺎ وَﻫَرﺑ
َ ْ ﻚ أﻧ
َ ْ َ َ ْ ﻦ ﻟَﺪُﻧ
ْ ﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati-hati kami, sesudah Engkau memberi
petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu; karena
sesungguhnya Engkau-lah Dzat Yang Maha Pemberi.” (QS. Ali Imran 8)
Dahulu Nabi shallallahu alaihi wasallam sering berdoa meminta kepada Rabbnya:
ﻳﺎ ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب ﺛﺒﺖ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻚ
“Wahai dzat yang membolak balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agama-Mu”
Sesungguhnya selamat dari ﬁtnah-ﬁtnah adalah tuntutan syariat dan iman. Dan barang siapa
yang selamat darinya maka dia adalah orang-orang yang menang. Dan barang siapa yang
masuk ke dalam ﬁtnah, maka dia adalah orang-orang yang binasa.
 ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ.أﻋﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ
٣) ِﺼﺒْﺮ
ُ ن ﻟ َ ِﻔﻲ
ِ ﺤ
ِ َﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا وَﻋ
َ ْ ﺻﻮْا ﺑِﺎﻟ
َ ِ ﺼﺎﻟ
َ ﺴﺎ
 ِ ( إ١) ِﺼﺮ
ْ ﺧ
َ ْ ن اﻹﻧ
 ﺻﻮْا ﺑِﺎﻟ
َ  وَﺗَﻮَاﺤﻖ
َ ﺎت وَﺗَﻮَا
 ﻤﻠُﻮا اﻟ
ْ َوَاﻟْﻌ
َ ِﺬ( إِﻻ اﻟ٢) ٍﺴﺮ
“Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”
“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi maha Penyayang.
Demi masa, Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali orang orang yang
beriman dan beramal saleh. Dan saling mewasiati untuk menetapi kebenaran dan saling
mewasiati untuk menetapi kesabaran.” (QS. Al-‘Ashr 1-3)
Kami berlindung kepada Allah dari penyimpangan dan kesesatan dan kami mohon kepada
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Allah keteguhan di atas agama dan sunnah.
 ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻧﻔﻌﻨﻲ وإﻳﺎﻛﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﻳﺎت واﻟﺬﻛﺮ اﻟﺤﻜﻴﻢ أﻗﻮل ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻌﻮن وأﺳﺘﻐﻔﺮ،ﺑﺎرك اﻟﻠﻪ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ
اﻟﻠﻪ ﻟﻲ وﻟﻜﻢ ﻓﺎﺳﺘﻐﻔﺮوه إﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮر اﻟﺮﺣﻴﻢ
KHUTBAH KEDUA
Segala puji bagi Allah shalawat dan salam semoga terlimpah atas Rasulullah, pada
keluarganya, sahabatnya dengan keselamatan yang banyak hingga hari kiamat.
Amma badu :
Wahai para hamba Allah sesungguhnya setan itu mendorong manusia kepada ﬁtnah-ﬁtnah,
hawa nafsu, syubhat, dan syahwat. Dan sebab-sebab keselamatan dari godaannya (sebagai
mana kalian telah mendengarnya), diantaranya adalah: Saling menasehati antara kaum
muslimin. Saling menasehati muslim dengan saudaranya. Saling menasehati antara orang
umum dan khusus, setiap diri menasehati yang lainnya. Saling mewasiati di antara mereka
untuk berdiri menghadang Ahlul ahwa dan pengikut syubhat dan pengikut syahwat dan
kerusakan.
Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda:
 ﻟﻠﻪ وﻟﻜﺘﺎﺑﻪ وﻟﺮﺳﻮﻟﻪ وﻷﺋﻤﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ وﻋﺎﻣﺘﻬﻢ: ﻟﻤﻦ ﻳﺎ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ؟ ﻗﺎل:اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻗﻠﻨﺎ
“Agama itu nasehat, di katakan kepada beliau untuk siapa wahai Rasulullah? beliau
menjawab: Untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya dan untuk para pemimpin kaum
muslimin dan seluruh kaum muslimin.”
Maka nasehat untuk Allah maksudnya dengan beribadah kepada Allah mentaati-Nya,
menjalankan perintah-perintah-Nya, berhukum dengan syariat-Nya dan tidak melanggar AlQur’an dan sunnah.
Nasehat untuk kitab-Nya dengan berserah diri, berhukum dan memutuskan perkara dengan
Kitab Allah, membacanya siang dan malam.
Nasehat untuk Rasul-Nya dengan cara mengikuti sunnahnya, mendakwah-kannya dan
membelanya.
Dan nasehat untuk para pemimpin kaum muslimin dengan mencurahkan nasehat kepada
mereka, hendaknya seorang muslim tulus kepada mereka, mendekat kepada mereka dalam
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menunaikan nasihat, mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah dan menunaikan hakNya.
Wahai para hamba Allah, berpegang teguhlah dengan wasiat nabi kalian Muhammad
shallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan beruntung dan berbahagia. Beruntung di
dunia ini dan beruntung serta berbahagia di akhirat.
Ya Allah, sesungguhnya kami memohonkan kepada-Mu petunjuk, keteqwaan, kehormatan
diri, dan rasa cukup.
Ya Allah, sungguh kami mohon kepada-Mu surga dan segala apa yang mendekatkan
kepadanya dari ucapan dan perbuatan.
Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari neraka, dan dari segala apa yang
mendekatkan kepadanya berupa ucapan, berupa perbuatan.
واﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ
Catatan:
Transkrip Khutbah Jum’at yang beliau sampaikan pada tanggal 15 Syawwal 1439H di Masjid
Jami’ Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ‘anhuma di Provinsi Hafr AlBathin
Sumber : https://goo.gl/u2vPo3
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