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KHUTBAH PERTAMA 

 
َّّ نَـْحَمُدُه  ْعَماِّلَا، َمْن َونَْستَْغّفُرُه، َوَنُعوُذ  يْنُهُ َونَْستَعّ إَنَّ الـَحْمَد لِّل

َ
نُْفّسنَا َوّمْن َسّيَّئَاّت أ

َ
وّر أ بّالِّل ّمْن ُُشُ

ن َلَّ إََّلَ إّلََّ الِل وَْحَدُه َل َُشّ 
َ
ْشَهُد أ

َ
ْشَهُد َيْهّدهّ الُِل فَََل ُمّضَلَّ ََلُ، َوَمْن يُْضّلْل فَََل َهاّدَي ََلُ، َوأ

َ
يَْك ََلُ َوأ

داً َعبُْدُه َورَُسوُل  َنَّ ُمـَحَمَّ
َ
 ..أ

يْ  ْصَحابّّه َوَمْن تَّبَعُهْم بّإّْحَساٍن إََّل يَْوّم ادلِّ
َ
ٍد َولََعَ آَّلّ َوأ  ن.امهلل صلِّ لََعَ ُُمَمَّ

ْنتُْم ُمْسّلُمونَ 
َ
َََّ َحَقَّ ُتَقاتّّه َوَل َتُموُتَنَّ إَّلَّ َوأ ُقوا الِل يَن آَمنُوا اَتَّ ّ َها اََلَّ ُيَّ

َ
 يَا أ

َها اِلََّاُس اَتَُّقوا َربََّ  ُيَّ
َ
ي َخلََقُكْم ّمْن َنْفٍس َواّحَدةٍ وََخلََق ّمنَْها َزوَْجَها َوبََثَّ ّمنُْهَما رَّجاًل يَا أ ّ ُكُم اََلَّ

َََّ ََكَن َعلَيُْكْم َرّقيبًا رَْحاَم إَّنَّ الِل
َ
ي تََساَءلُوَن بّّه َواْْل ّ َََّ اََلَّ ُقوا الِل  َكّثرًيا َونَّساًء َواَتَّ

يَن آَمنُوا  ّ َها اََلَّ ُيَّ
َ
َََّ َوقُولُوا قَْوًل َسّديًدايَا أ ُقوا الِل ْعَمالَُكْم َويَْغّفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َوَمْن  اَتَّ

َ
يُْصّلْح لَُكْم أ

َََّ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوًزا َعّظيًما   يُّطّع الِل

ا َبْعُد  مَّ
َ
ْصَدَق  فَإّنَّ أ

َ
ُموّر   اْْلَّديّث ّكتَاُب الَِل، أ

ُ
ٍد َصَّلَّ الِل َعلَيّْه وََسلََّم َوَُشَّ اْل وََخرْيَ الَهْدّي َهْدُي ُُمَمَّ

 ُُمَْدثَاُتَها َوُُكَّ ُُمَْدثٍَة ّبّْدَعٌة َوُُكَّ بّْدَعٍة َضَلَلٌَة َوُُكَّ َضََللٍَة ِّف اِلَّار

  أيها اِلاس رمحكم الِل
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Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.  

Bertakwalah kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dengan 

mengamalkan perintah Allah atas dasar ilmu karena mengharapkan ganjaran pahala dari-Nya, dan 

meninggalkan seluruh larangan Allah atas dasar ilmu karena takut akan azab-Nya.  

Salawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam, keluarga dan para sahabatnya serta kepada setiap pengikutnya yang konsisten 

menjalankan syariatnya.   

Jamaah Jumat yang berbahagia 

Bulan Ramadan telah berlalu dengan seluruh keutamaan yang terkandung di dalamnya. 

Kita berharap kepada Allah azza wa jalla semoga seluruh ketaatan dan ibadah yang telah kita 

lakukan di dalamnya juga telah terangkai indah bersama Ramadan dan kelak menjadi penyejuk 

mata dan hati kita pada hari kiamat kelak. 

Namun perlu kita camkan baik-baik dalam sanubari kita, bahwa berlalunya bulan Ramadan 

bukan berarti kebaikan dan keutamaan Allah yang Maha Baik juga ikut pergi dan menghilang. 

Bahkan kebaikan dan keutamaan-Nya senantiasa ada dan masih terus berlanjut menyertai kita 

dalam musim-musim kebaikan ini.  Benar, bulan Syawal sejatinya adalah salah satu dari musim-

musim kebaikan dan keutamaan yang Allah azza wa jalla karuniakan untuk umat Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص.  

Lantas apa saja keutamaan yang Allah azza wa jalla telah karuniakan dalam bulan Syawal? 

Dan amalan apa saja yang disyariatkan pada bulan ini? 

Pertama: Balasan Agung Dengan Puasa Sunah 6 Hari di Bulan Syawal 

Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda:  

ْهرِ َمْن َصاَم َرَمَضاَن ُثمَّ   .أَتْ بَ َعهم ِستًّا ِمْن َشوَّاٍل، َكاَن َكِصَياِم الدَّ
Artinya: Barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutkannya dengan berpuasa 6 

hari di bulan Syawal maka seakan dia telah berpuasa setahun penuh (HR. Muslim) 

Apabila ibadah salat rawatib memiliki salat sunah rawatib yang mengiringinya baik 

sebelum atau sesudah pelaksanaan salat rawatib, maka demikian halnya dengan kewajiban puasa 

dalam bulan suci Ramadan. Dimana Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص pun menyunnahkan kita untuk memperbanyak 

ibadah puasa pada bulan Sya’ban sebelum memasuki bulan Ramadan, dan beliau juga 

menyunnahkan kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan berlalu.  
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Dengan alasan ini, al-Hafiz Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah menguatkan pandangan 

ulama yang berpendapat bahwa bulan Sya’ban dan bulan Syawal lebih utama dari 4 bulan haram 

yang dimuliakan oleh Allah ta’ala yaitu bulan Rajab, Dzulqa’dah, Dzulhijjah dan Muharram. 

Sunah ini juga sejatinya hendak mengajarkan kita untuk menjaga konsistensi ibadah yang telah 

kita lakukan dalam bulan Ramadan. Diantara jalannya ialah dengan melakukan ibadah puasa sunah 

yang akan menggenapkan pahala puasa Ramadan senilai dengan puasa setahun penuh lamanya.  

Namun bagi mereka yang memiliki hutang puasa Ramadan maka hendaknya dia 

bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan terlebih dahulu hutang puasanya, kemudian 

mengerjakan puasa Syawal. Yang demikian itu karena menggenapkan nilai puasa Ramadan 

setahun penuh adalah sebuah keutamaan dari Allah, dan keutamaan-Nya hanya diberikan bagi 

mereka yang berhak lagi bersungguh-sungguh di jalan-Nya.  

 

Jamaah Jumat yang berbahagia… 

Kedua: Bulan Syawal Adalah Pintu Gerbang Bulan-bulan Ibadah Haji 

Allah azza wa jalla berfirman: 

ْشُهٌر َمْعلُوَماٌت َفَمْن فََرَض ّفيّهنَّ اْْلَجَّ فَََل 
َ
َرفََث َوَل فُُسوَق َوَل ّجَداَل ِّف اْْلَجِّ َوَما َتْفَعلُوا ّمْن اْْلَجُّ أ

ْْلَاّب 
َ
وِّل اْْل

ُ
ُقوّن يَاأ اّد اتلَّْقَوى َواتَّ َُّ َوتََزوَُّدوا فَإّنَّ َخرْيَ الزَّ  َخرْيٍ َيْعلَْمُه الِل

Terjemahnya: (Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan 

niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata rafats (kotor), berbuat 

fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan 

berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal 

adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (QS. Al-Baqarah ayat 

197) 

Syaikh al-Sa’di rahimahullah menjelaskan bahwa ibadah haji adalah ibadah yang telah 

dimaklumi/diketahui waktu pelaksanaannya oleh orang-orang yang mendapatkan syariat ibadah 

haji ini. Tidak sebagaimana ibadah salat dan puasa yang membutuhkan penjelasan khusus tentang 

masa pelaksanaannya. Hal itu karena ibadah haji telah disyariatkan sejak ajaran Nabi Ibrahim 

‘alaihissalam dan terus berlaku dan diketahui oleh keturunannya di jazirah Arab.  
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Bulan-bulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bulan Syawal, Dzulqa’dah dan 10 hari 

pertama dari bulan Dzulhijjah. Olehnya, bulan Syawal menjadi bulan yang dimuliakan dalam dinul 

Islam karena kemuliaan pelaksanaan ibadah haji yang permulaan waktunya ditetapkan dimulai 

pada bulan Syawal.  

Artinya, seorang muslim yang hendak mengerjakan ibadah haji pada sebuah tahun, maka 

dia boleh memulai perjalanan hajinya ke tanah suci pada bulan Syawal kemudian menunggu 

hingga tiba masanya melaksanakan rangkaian ibadah haji yang dimulai pada tanggal 8 Dzulhijjah. 

Dari sini nampak keagungan bulan Syawal sebagai salah satu bulan-bulan ibadah haji sebagai salah 

satu ibadah yang paling agung dan yang paling berat untuk dikerjakan. Khususnya bagi mereka 

yang telah meniatkan pelaksanaan ibadah haji maka Allah berpesan kepada mereka: “maka tidak 

boleh berkata rafats (kotor), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan 

haji…Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa”. 

 

Jamaah Jumat yang berbahagia… 

Ketiga: Anjuran Melangsungkan Pernikahan 

Apabila kita merujuk kepada sebab penamaan bulan ini dengan Syawal, maka disebutkan 

ada beberapa sebab di antaranya; bahwa penyebutan bulan Syawal berkaitan dengan susu yang 

dihasilkan oleh unta betina pada bulan tersebut. Hal ini merujuk kepada kebiasaan unta betina yang 

melilitkan dan menaikkan ekornya. Ini menjadi tanda bahwa unta betina tersebut minta dibuahi 

dengan unta jantan. Setelah dilakukan pemeliharaan dan unta betina menghasilkan susu, terjadilah 

penguapan pada susu tersebut karena suhu yang sangat panas pada masa itu. Sehingga air susu 

unta tersebut menjadi berkurang karena terjadi penguapan.  

Alasan sebaliknya bahwa bulan ini disebut Syawal karena suhu panas bulan Syawal 

menyebabkan unta betina enggan untuk dikawinkan dengan unta jantan yang akhirnya melahirkan 

tatayyur di kalangan bangsa Arab untuk tidak melangsungkan pernikahan di bulan Syawal. 

Olehnya Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص hendak menghapuskan anggapan buruk masyarakat Arab terhadap bulan 

Syawal yang mulia ini, sehingga beliau menikahi beberapa isterinya pada bulan Syawal. ‘Aisyah 

radhiyallahu ‘anha mengatakan: 
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ولم هللِا َصلَّى هللام َعَلْيِه  وِل هللِا َصلَّى هللام َعَلْيِه تَ َزوََّجِِن َرسم َوَسلََّم ِِف َشوَّاٍل، َوَبََن ِب ِف َشوَّاٍل، َفَأيُّ ِنَساِء َرسم

؟  .َوَسلََّم َكاَن َأْحَظى ِعْنَدهم ِمِنِِ

Artinya: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai 

berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka siapakah di antara istri-istri Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص 

yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku? (HR. Muslim). 

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan dalil dianjurkannya 

menikahkan orang lain, atau menikah (untuk diri sendiri), atau memulai rumah tangga pada bulan 

Syawal, sekaligus ‘Aisyah hendak membantah kebiasaan Arab jahiliyah atau orang-orang awam 

yang membenci pernikahan pada bulan Syawal. Bahkan kebiasaan tersebut merupakan sebuah 

kebatilan yang tidak memiliki dasar melainkan hanya tatayyur semata. Sebaliknya bulan Syawal 

adalah bulan yang mulia di sisi Allah azza wa jalla, maka besar harapan kita, kemuliaan bulan ini 

juga meliputi seluruh amalan kita salah satunya adalah anjuran untuk melangsungkan pernikahan. 

 

Jamaah Jumat yang berbahagia 

Inilah beberapa alasan mengapa bulan Syawal adalah salah satu dari musim-musim 

kebaikan dan keutamaan. Ia mulia karena mengiringi penghulu seluruh bulan yaitu bulan 

Ramadan, ia mulia karena kemuliaan musim-musim ibadah haji, dan ia mulia karena kemuliaan 

anjuran pernikahan yang merupakan sunah baginda Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص. Olehnya sudah menjadi sebuah 

keharusan bahkan kewajiban atas setiap kita untuk semakin bersyukur kepada Allah azza wa jalla 

dengan memanfaatkan bulan mulia ini dalam ketaatan dan amal ibadah kepada-Nya. 

 

ْم َِف القمْرآَن الَعِظْيِم, َونَ َفْعِِنْ ِبَا ِفْيِه ِمَن اآلََيِت َوالذِِْكِر احَلِكْيِم, ق مْلتم  ْعتمْم َوَأْستَ ْغِفرم ََبَرَك اَّللَّم ِلْ َوَلكم  َما َسَِ

ْم َوِلَسائِ  َو الَغفمْورم الرَِّحْيمم اَّللََّ ِلْ َوَلكم ْؤِمِنْْيَ فَاْستَ ْغِفرمْوهم إنَّهم هم
م

  ِر امل
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KHUTBAH KEDUA 

 

ْكرم َلهم َعَلْى تَ ْوِفْيِقِه َواْمِتَناْنِِه ، َوَأْشَهدم َأْن ََلْ ِإَلَه ِإَلَّْ  َداً  هللام تَ ْعِظْيَماً احلَْْمدم هلِل َعَلْى ِإْحَساْنِِه ، َواْلشُّ مَّ ِلَشْأنِِه ، َوَأْشَهدم َأنَّ ُمَم

ْاِعْي ِإََلْ رِْضَواْنِِه َصلَّى هللام َعِلْيِه َوَعَلْى آِلِه َوَأْصَحاِْبِه َوِإخَواِنهِ  ْولمهم اْلدَّ هم َوَرسم  َعْبدم

Jamaah Jumat yang berbahagia… 

Salah satu makna Syawal adalah al-Raf’u yang bermakna naik atau meningkat. Maka semoga 

makna ini benar-benar terealisasi dalam kehidupan kita selepas kepergian bulan Ramadan. Ibadah 

dan ketakwaan kita kepada Allah ta’ala meningkat dan semoga Allah mengaruniakan 

keistikamahan untuk memanfaatkan bulan Syawal sebagai salah satu bulan dari musim kebaikan 

dan keutamaan.   

 

ه ٱإِنَّ  تهه   ّللَّ ىِٕكه ـ ٰۤ له مه لُّونه ی   ۥوه ه یه  ی ِ  لنَّبِ ٱعهلهى  صه أ ایُّ ـ ٰۤ لُّو۟ا عهله  نه یلَّذِ ٱ هه ن و۟ا صه امه لِ  هِ ی  ءه و۟ا تهس  ل ِم  سه  ًمایوه
ِل  عه ا بهاِرْك عهلهى للَّه مَّ صه اِهْیمه . وه عهلهى آِل إِْبره اِهْیمه وه لَّْیته عهلهى إِبْره ا صه ٍد كهمه مَّ حه عهلهى آِل م  ٍد وه مَّ حه لهى م 

اِهیْمه، عهلهى آِل إِبْره اِهْیمه وه ْكته عهلهى إِبْره ا بهاره ٍد كهمه مَّ حه عهلهى آِل م  ٍد وه مَّ حه ِجْیدٌ  فِي العهالهِمینه م  ِمْیدٌ مه                 إِنَّكه حه

اتِ   هْموه اأْل ْم وه هْحیهاِء ِمْنه  ْؤِمنهاِت اأْل اْلم  ْؤِمنِْینه وه اْلم  اِت، وه ْسِلمه اْلم  ْسِلِمْینه وه مَّ اْغِفْر ِلْلم  ِمْیٌع قهِرْیٌب  یها،اهللَّه  سه

ِجْیب   اتِ م                                                                                                                                            الد عهوه

اِسِرینه  ْمنها لهنهك ونهنَّ ِمنه اْلخه تهْرحه إِْن لهْم تهْغِفْر لهنها وه نها وه هْنف سه بَّنها ظهلهْمنها أ                                              ره

إِسْ  بَّنها اْغِفْر لهنها ذ ن وبهنها وه ْرنها عهلهى الْقهْوِم اْلكهافِِرینه ره اْنص  نها وه هب ِْت أهْقدهامه ث افهنها فِي أهْمِرنها وه                                     ره

ةً   ْحمه ههْب لهنها ِمْن لهد ْنكه ره بَّنها َله ت ِزْغ ق ل وبهنها بهْعده إِذْ ههدهْیتهنها وه هَّاب  ره هْنتهالْوه                                                  إِنَّكهأ

اِلنها  سهائِره أهعمه نها وه قِیهامه بَّنها تهقهبَّل ِمنَّا وه ِحْیم  ره اب  الرَّ لهْینها إنَّكه أهْنته التَّوَّ ت ْب عه                                                 وه

انِنها الَّذِ  ْخوه ِِلِ بَّنها اْغِفْر لهنها وه بَّنها إِنَّكه ره ن وا ره َله تهْجعهْل فِي ق ل وبِنها ِغًّلا ِللَِّذینه آمه اِن وه یمه بهق ونها بِاِْلِ ینه سه

ِحیمٌ  ء وٌف ره ْشِرِكینه   ره ةه وه الم  سِلِمین وأهْهِلِك اْلكهفهره ا وه ْلم  مه ْسًّله اِْلِ مَّ أهِعزَّ أهعدهاءهكه یها عهِزیٌز یها اللَّه  وه

بَّ ال اٌر یها ره     عهالهِمینه قههَّ

قِنها سهنهةً وه ةِ حه فِي اْْلِخره نهةً وه سه بَّنها آتِنها فِي الدُّنْیها حه                                                             عهذهابه النَّارِ  ره

مْ  اْلحه ِلینه وه ْرسه ٌم عهلهى الْم  سهًّله ا یهِصف ونه وه ةِ عهمَّ ِ اْلِعزَّ ب  ب ِكه ره انه ره ِ الْعهالهِمینه س ْبحه ب  ِ ره  د  ّلِلَّ


