
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khutbah ini terbit atas kerja sama dengan  
Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama RI 

********************************************** 

Khutbah I 

Soal Berlebih-lebihan dalam Beragama 

 

َو إََِلِّْ ةِاّتَِتاِع  َٔشذ َْ حَ ٌَ َ َعيَيِّْ ةِِصْدِق نِيذٍث َنَفاهُ َو َّكذ َٔ َْ حَ ٌَ ِْي  ٍُْد لِِلِ اَّلذ ْْلَ
َ
أ

اَلةُ  الذهُ َوالصذ َٔ هُ َوحَ ْعَدائِِّ وََحَصَدحِِّ َََُصَ
َ
هُ لََعَ أ َِ اْشتَََِْصَ ٌَ ْدَُاهُ َو

َ
ُّ َوأ َب ََشِيَْعخِِّ كَرذ

َد ِِفْ َشبِيِْو  َْ ُّ وََجا َِ َْ َحاَفَظ دِْي ٌَ ْصَحاةِِّ َو
َ
ٍد َولََعَ آِِلِ َوأ ٍذ اَلُم لََعَ َشّيِِدَُا ُُمَ َوالصذ

 ًْ ـُْخ ُ
َ
َذ إاِلذ َوأ ُت ْٔ ٍُ ْٔاالَِل َحقذ ُتَلاحِّ َواَلَت ُل َن اِتذ ْٔ ٍُ ْصيِ ٍُ ْ ا ال َٓ يُّ

َ
ا َبْعُد َفَياأ ٌذ

َ
الِلِ أ

 ًِ َن َفَلْد كَاَا الُِل َتَعاَا ِِف نَِخاةِِّ اىَْهرِيْ ْٔ ٍُ َو :ُ ْصيِ ْْ
َ
أ ٔا ِِف ىِْهَ  بِ ٱ َيَٰٓ  اَل َتْغيُ

ٔا لََعَ  ُ ًْ َواَل َتُلٔل ِ ٱدِيُِِك ا ْْلَقذ ٱ إاِلذ لِلذ ٍَ ِصييُ ٱۚ  إِنذ ٍَ ْ َُ ٱ ِعيََس ل ًَ رَُشُٔا بْ ِ ٱ َ ْرَي  لِلذ
 ُّ ُخ ٍَ ِ ٔا  ِ  ٓ َوَ  ُِ ٌِ ُّ ۖ   َـَٔا ِِْ ٌّ ًَ َوُروٌو  آ إَِا  َ ْرَي َٓ ىَْل  

َ
ِ ٱ أ ٔا ثََل َثٌثۚ  ۦ َورُُشيِِّ لِلذ ُ  ۖ  َواَل َتُلٔل

ٔاٱ ُٓ ا َُخ ٍَ ۚ  إِنذ ًْ ُ ٱ َخْْيًا ىذُك ُّ لِلذ َِ ٌّ َ  ِحٌد ۖ  ُشتَْ   ن يَُكَٔن َِلُ  ٓ  إَِ  
َ
ُ   أ ا ِِف   َوَ ٌ ۘ  ِلذ ٌَ  

َ  َ   ِ ٱ ا ِِف لصذ ٌَ رِْ  ٱ َو
َ
ِ ٱ ۗ  َوَ َ    ِ ْ     َو ِياًل لِلذ

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

 

Pada kesempatan Jumat ini, marilah kita menata hati dan niat hadir di 

majelis Jumat ini untuk beribadah kepada Allah SWT. Kita perlu ingat, 

keberadaan kita di dunia ini memiliki tugas utama yakni beribadah kepada 

Allah SWT sebagaimana ditegaskan dalam QS Addzariyat: 56 

 

َذ َوااإلَْس إاِل َِلَْعُتُدونِ   ا َخيَْلُج اْاِ ٌَ   َو

 

Artinya: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan 

supaya mereka menyembah-Ku”.  

 



Jangan sampai hadirnya kita di majelis yang mulia ini dengan motif atau 

niatan lain seperti numpang istirahat, bermain handphone, atau malah 

ngobrol dengan orang lain saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. 

Seharusnya kita ingat pesan para bilal melalui hadits nabi saat khatib akan 

naik mimbar yang berbunyi: 

 

َعثِ  ٍْ ُِْصْج ) :إَِذا كُيَْج لَِصاِحتَِم ئََْم اْاُ
َ
اُم َ ُْ ُب َفَلْد ىََغَْٔ  (أ ٌَ    َواْاِ

 

“Jika kamu berkata kepada temanmu, “diamlah” sementara imam sedang 

berkhutbah di hari jumat, sungguh ia telah berbuat sia-sia.” (Muttafaqun 

„alaihi)  

 

Dan sebagai sebuah salah satu rukun khutbah jumat, khatib juga berwasiat 

kepada seluruh jamaah dan pada diri khatib sendiri untuk senantiasa 

meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT dalam 

wujud menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang 

dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita akan menjadi hambaNya 

yang dicintai dan mendapatkan keberkahan serta keselamatan dalam 

kehidupan di dunia dan di akhirat. Amin  

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

 

Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisa ayat 171: 

 

َو   ْْ
َ
أ ٔا لََعَ ىِْهَ  بِ ٱَيَٰٓ ُ ًْ َواَل َتُلٔل ٔا ِِف دِيُِِك ِ ٱ اَل َتْغيُ    ْْۚلَقذ ٱ إاِلذ لِلذ

 

Artinya: “Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam 

agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang 

benar”.  

 

Allah dalam firman-Nya ini mengingatkan kepada kita, dengan kata-kata 

“laa tahgluw”, untuk senantiasa tidak berlebih-lebihan atau melampaui 

batas. Berlebih-lebihan disini bukan mencakup hal yang sempit tapi 

mencakup pengertian yang luas termasuk tidak diperbolehkannya 

melampaui batas dalam beragama. Berlebihan dalam agama ini kerap 

disebut dengan istilah “ghuluw”.  

 



Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan para sahabat melalui haditsnya 

dalam Kitab Shahih Bukhari (Dâru Thûqin Najâh, 1422 H, juz 7, halaman 2) 

untuk tidak berlebihan dalam beragama. Hadits ini berisi kisah yang bisa 

menjadi renungan kita semua untuk hidup dengan seimbang dan 

menghindari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW.  

 

Suatu ketika para sahabat datang kepada Rasulullah SAW untuk mengetahui 

bagaimana Rasulullah SAW beribadah. Mereka ingin menyampaikan dan 

melakukan perbandingan, apakah ibadah yang mereka lakukan selama ini 

sudah sama dengan ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah.  

 

Salah satu di antara sahabat mengatakan bahwa ia telah melakukan ibadah 

puasa setiap hari. Sahabat lain mengatakan bahwa ia sudah lama tidak tidur 

malam dan melakukan shalat sepanjang malam. Sementara satu lagi 

mengatakan bahwa ia sudah tidak pernah lagi berhubungan suami-isteri 

untuk mengekang hawa nafsu.  

 

Mengetahui cerita para sahabat ini, Rasulullah tidak memberikan sanjungan 

atas semangat ibadah yang mereka lakukan. Para sahabat ini malah 

diingatkan oleh Rasulullah dengan sabdanya: “Aku ini adalah orang yang 

paling takut kepada Allah jika dibanding dengan kalian. Aku juga orang 

yang paling taat kepada Allah. Meski begitu, aku terkadang berpuasa, 

kadang juga tidak. Aku juga melaksanakan ibadah, shalat malam, namun 

aku tidur juga. Aku juga menikahi wanita. Barangsiapa yang membenci 

sunnahku, ia bukan dari golonganku”.  

 

Dialog Rasulullah dengan para sahabatnya ini menunjukkan bahwa ibadah 

yang dilakukan secara berlebihan dengan mengorbankan sisi-sisi lain dalam 

kehidupan termasuk hal yang tidak baik. Rasulullah pun mengingatkan 

melalui haditsnya pula bahwa: “kahiral umur ausatuha” yang bermakna 

sebaik-baik urusan ialah yang dilakukan dengan biasa-biasa atau sedang-

sedang saja, sekalipun itu sedikit.  

 

Ini memiliki artian bahwa yang penting untuk diperhatikan dalam ibadah 

adalah konsistensi atau keistiqamahan walaupun dilakukan dalam kuantitas 

yang sedikit. Sebab, yang dihitung pahala banyak dalam ibadah adalah 

konsistensinya. Jika hanya sekali, kemudian berhenti, pahalanya juga akan 

berhenti. Berbeda jika dilakukan terus-menerus, selama ibadah itu 

dilakukan, ibadahnya akan terus mengalirkan pahala.  

 



Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

 

Tidak berlebih-lebihan atau keseimbangan dalam kehidupan, termasuk 

dalam beragama, merupakan bagian dari karakteristik ajaran Islam. Islam 

mengajarkan kepada umatnya untuk menjadikan kehidupan dunia dan 

akhirat saling melengkapi. Kita tidak boleh hanyut dalam materialisme dan 

juga tidak tenggelam dan terlena dalam spritualisme. Ketika kehidupan 

seseorang dalam kondisi seimbang, maka ia pun akan hidup dalam 

ketenangan.  

 

Selain keseimbangan vertikal yakni beribadah kepada Allah, sebagai umat 

Islam, kita juga harus menanamkan keseimbangan horizontal yakni 

antarsesama makhluk Allah SWT. Hal ini penting karena manusia adalah 

makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan orang lain 

dalam menjalani kehidupannya. Bukan hanya terbatas pada sesama umat 

Islam saja, keseimbangan hidup juga harus dibangun dengan baik oleh umat 

Islam bersama umat-umat pemeluk agama lain.  

 

Di sinilah pentingnya umat Islam untuk senantiasa memegang prinsip 

moderasi dalam beragama yakni mengaplikasikan cara beragama yang 

wasathiyah, moderat, toleran, dan memosisikan diri di tengah, tidak 

condong ke salah satu sisi. Allah SWT berfirman: 

 

ٔا ُش   َُهُُٔ ًث وََشً ا ّ ِ ٌذ
ُ
ًْ أ َدآ َ َوَ َ  لَِم َجَعيَْ  ُك  َوَيُكَٔن  ذاِس ٱ لََعَ َْ

ِٓيًدالرذُشُٔا ٱ ًْ َش    َعيَيُْك

 
Artinya: “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) 

umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan 

agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu”. (Al-

Baqarah: 143)  

 

lslam merupakan agama yang Rahmatan lil 'Alamin (rahmat bagi seluruh 

alam). Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Jangan sampai kita 

menjadi oknum yang menjadikan perwajahan Islam di mata umat Islam 

sendiri dan pemeluk agama lain menjadi agama yang kaku dan tidak ada 

toleransi sama sekali.  

 



Saat ini kita pun perlu berhati-hati terhadap paham-paham radikal yang 

sering membungkus aksinya atas nama tuhan dan membela agama. Banyak 

provokasi dilakukan melalui media yang dilakukan dil uar nilai-nilai 

keislaman serta tidak menggambarkannya sebagai orang yang beragama. 

Aksi oknum-oknum inilah yang kemudian menyebabkan munculnya 

persepsi buruk umat lain atau sering disebut Islamofobia. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah  

 

Sebagai umat yang baik, marilah kita mengaplikasikan nilai-nilai Islam 

dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama damai, mari jauhi 

perbuatan yang mengacu pada perpecahan. Jauhkanlah diri dari membenci 

sesama muslim dan juga non-muslim karena menjadikan kita akan tidak 

berbuat adil kepada mereka. Untuk menghindari perpecahan ini, ada tiga 

ukhuwah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita yakni Ukhuwah 

Islamiyyah (persaudaraan sesama umat Islam), Ukhuwah Wathaniyyah 

(persaudaraan sesama satu bangsa), dan Ukhuwah Basyariyyah 

(persaudaraan sesama manusia).  

 

Hindari saling menuduh dan menyalahkan orang lain karena ketika kita 

menunjuk orang lain dengan satu jari telunjuk kita, lalu berapa jari lainnya 

yang menunjuk kepada kita sendiri? Ini menjadi contoh agar kita tidak 

merasa “paling” namun kita harus “saling”.  

 

Jangan merasa paling benar, tapi mari kita harus saling bertoleransi dan 

menghormati. Jangan merasa paling shaleh, tapi mari kita harus saling 

menasihati. Jangan merasa paling berkuasa, tapi mari kita harus saling 

berbagi. Ma‟asyiral Muslimin Rahimakumullah Demikian khutbah singkat 

ini, mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan 

membawa kemaslahatan untuk sesama. Semoga kita termasuk hamba yang 

dicintai oleh Allah SWT dengan menjalankan apa yang telah dicontohkan 

oleh Rasulullah SAW. Amin. 
 

 ًِ ًْ ِِف اىُْلْرآِن اىَْعِ يْ ََ اآليَاِ  ,ةَاَرَ  الُِل ِاْ َوىَُك ٌِ ا فِيِّْ  ٍَ ِ ًْ ة  َوَنَفَعِِنْ ِإَويذاُك
 ًِ ًُ  ,َواَّّلِْنرِ اْْلَِهيْ ٍِيُْ  اىَْعيِيْ َٔ الصذ ُْ  ُّ ُّ إُِذ ًْ حاَِلَوحَ ٌُِِْك ْ َو ٌِِِنّ ِِلْ .َوَتَلتذَو  ْٔ ُا كَ ْٔ كُ

َ
 أ
  ًُ ُر الرذِحيْ ْٔ َٔ اىَْغُف ُْ  ُّ ًْ  َاْشَخْغفُِرْوهُ إُِذ ًَ ِاْ َوىَُك َذا َواْشَخْغفُِر الَِل اىَْعِ يْ َْ



KHUTBAH II 

 

َِاُِِّ  خِ ٌْ ْٔفِيْلِِّ َوا ْهُر َِلُ لََعَ حَ ٍُْد لِلِ لََعَ إِْحَصاُِِّ َواللُّ ْن اَل إَِِلَ إاَِلّ الُِل .اَْْلَ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
 أ

َٔاُِِّ  اِا إَِا رِْ  ُِلُ ا ذ ْٔ ًدا َ تُْدهُ َورَُش ٍذ َنّ َشّيَِدَُا ُُمَ
َ
ُد أ َٓ ْش

َ
 .وَْحَدهُ اَل ََشِيَْم َِلُ َوأ

ا َنثِْْيًا ًٍ ًْ تَْصيِيْ ْصَحاةِِّ وََشيِّ
َ
ٍد َولََعَ آِِلِ َوأ ٍذ ًذ َصّوِ لََعَ َشّيِِدَُا ُُمَ ُٓ ا َبْعُد َفَيا .اليذ ٌذ

َ
 أ

َِْفِصِّ  ِ  فِيِّْ ة
َ
ْ ٍر ةََدأ

َ
ًْ ةِأ َ َرُ 

َ
َنّ الَِل أ

َ
ْٔا أ ٍُ ٔا الَِل َحقذ ُتَلاحِِّ َواْعيَ ُل ا ا ذاُس اِتذ َٓ يُّ

َ
أ

ا  َٓ يُّ
َ
َْٔن لََعَ ا ذِبِّ يَآأ ُّ يَُصيُّ ٍَآلئَِهخِِّ ةُِلْدِشِّ َوكَاَا َتَعاَا إَِنّ الَِل َوَ آلئَِهَخ ِ َوثَـِنذ ة

ا ًٍ ْٔا تَْصيِيْ ٍُ ِ ْٔا َعيَيِّْ وََشّي ْٔا َصيُّ ُِ ٌَ ََ آ ِْي ٍد َولََعَ .اَّلذ ٍذ ًذ َصّوِ لََعَ َشّيِِدَُا ُُمَ ُٓ  اليذ
ِِبْ 
َ
ََ أ اِشِدْي َِ اْْلُيََفا ِ الرذ ًذ َع ُٓ

بِْْيَ َوارَْ  اليذ َلرذ ٍُ ْ ُْبَِيآئَِم َورُُشيَِم َوَ آلئَِهخَِم ال
َ
أ

 ًْ ُٓ َ َحاةَثِ َوا ذاةِعِْْيَ َوحَاةِِِع ا ذاةِعِْْيَ ل َْ ةَلِيذثِ الصذ ٍّ وََ  اَن َولََعِ ٍَ َر وَُ ثْ ٍَ ةَْكٍر وَُ 
اِاِْْيَ  ًَ الرذ رَْح

َ
ًْ ةِرَْاَخَِم يَاأ ُٓ َع ٌَ ِذا  َِ َوارَْ  َ  ْ  .بِإِْحَصاٍن إَِا ئَِْم اّ ِي

 

  ًْ ُٓ ٌِِْ ْحَيآ ِ 
َ
اِ  ا  ٍَ ْصيِ ٍُ ْ ٍِْْيَ َوال ْصيِ ٍُ ْ َِاِ  َوال ٌِ ْؤ ٍُ ْ ٌِِِْْيَ َوال ْؤ ٍُ ًذ اْغفِْر لِيْ ُٓ اليذ

َٔا ِ  َع ٍِيٌْ  كَرِيٌْب َ ِيُْب ا ذ َٔاِ  إُِذَم َش  ْ
َ
ٍِْْيَ  .َوا  ْصيِ ٍُ ْ ِعزذ اِاْشاَلَم َوال

َ
ًذ أ ُٓ اليذ

َْ َخَذَا  ٌَ ْخيِِصْْيَ َواْخُذْا  ٍُ ْ ََ ال ِدْي َّٔحِ ٍُ ْ ّْشِ ِْْيَ َواَُُْصْ ِعَتاَدَ  ال ٍُ ْ َْ  َوال ذَِاّ الّّشِ
َ
َوأ

 َِ احَِم إَِا ئَِْم اّ ِيْ ٍَ ِ ْعِو َ 
َ
َِ وأ ْعَدآَ  اّ ِيْ

َ
َِا َوأ ْعَدآَآ

َ
ِْر أ ٌّ ٍِْْيَ وَد ْصيِ ٍُ ْ ًذ اْدَفْ  .ال ُٓ  اليذ

 َْ  َ ََ ا َبَ  ٌَ ا َو َٓ ٌِِْ َر  َٓ ا َظ ٌَ َِثِ  َْٔ  اىْفِخْ ََ وَُش ٍَِح ْ اَلزَِا َوال َباَ  َوالزذ َٔ ْ ِذا اْْلَالََ  َوال  َ
ٍِْْيَ  َ ًث يَا َر ذ اىَْعال ٌذ ٍِْْيَ َعآ ْصيِ ٍُ ْ اِن ال َْ َشائِرِ اْْلَُْلَ ًث وََ  ةَََلُِا إُُِْدْوُِيِْصَيا َخآصذ

َِا  .اليًٓ أرُا اْلق حلاً وارزكِا احتاعّ وأرُا اْلاطو ةاطاًل وارزكِا اجخِاةّ َربذ
َِا َعَذاَ  ا ذارِ  ًَِث َوكِ ًَِث َوِ  اآلِخَرةِ َحَص نَْيا َحَص َِا ِِف ا ُّ ِ   .آح

 



َِ !ِعَتاَد الِلِ  ُ ُر ةِاىَْعْدِا َواِاْحَصاِن ِإَوْيَخآ ِ ذِي اىُْلْرََب َوَيََِْه َع
ْ
 إَِنّ الَِل يَأ

 ًَ ُرْوَن َواذُْنُروا الَِل اىَْعِ يْ ًْ حََذنذ ًْ ىََعيذُك َِْهرِ َواْْلَْْغِ يَعُِ ُك ٍُ ْ اىَْفْحَلآ ِ َوال
َْ  َْضيِِّ ُيْعِ كً َوََّلِ ُر الِلِ  ٌِ ْٔهُ  ًْ َواْشَئيُ ٍِِّ يَزِْدُك ًْ َواْشُهُرْوهُ لََعَ َُِع يَْذُنرُْك

ْكَ ُ 
َ
 أ
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