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Khutbah Idul Fitri: 

Melestarikan Tradisi Halal Bi Halal 
https://pcnucilacap.com/khutbah-idul-fitri-melestarikan-tradisi-halal-bi-halal/ 

. 

 هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر، ال إله إال 

 هللا هللا أكبر وهلل الحمد

عُْوذُ بِاهللِ ِمْن شُُرْورُ اَْلَحْمدُ هللِ َوْحدَهُ، نَْحَمدُهُ َو نَْستَِعْينُهُ َو نَْستَْغِفُرهُ َونَتُْوُب اِلَْيِه َونَ   

ْرِشدًاأَْنفُِسنَا َوَسي ِئَاِت أَْعَماِلنَا َمْن يَْهِدِه هللاُ فَُهَو اْلُمْهتَدُ َوَمْن يُْضِلْلهُ فَلَْن تَِجدَ لَهُ َوِليًّا مُ  . 

دًا َعْبدُهُ َوَرُسْولُهُ  أَْشَهدُ أَْن الَ اِلَهَ اِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ َوأَْشَهدُ أَنَّ ُمَحمَّ  – 

ٍد َوَعلَى اَِلِه َواَْصَحابِِه َوالتَّابِِعْيَن لَُهْم بِإِْحَساِن إِلَى -  اَللَُّهمَّ َصِل  َوَسل ِْم َعلَى َسيِ ِدنَا ُمَحمَّ

ا بَْعدُ   يَْوِم اْلِقيَاَمِة. أَمَّ

  تَُمْوتُنَّ إِالَّ َوأَْنتُْم ُمْسِلُمْوَن. َوقَاَل هللاُ فَيَا أَيَُّها اْلَحاِضُرْون إِتَّقُْوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ  -

ن ِجْيِم يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ِم   تََعالَى أَُعْوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ

َ الَِّذي يًرا َونَِساءً نَّْفٍس َواِحدَةٍ َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكثِ  ۚ  َواتَّقُوا َّللاَّ  

َ َكاَن َعلَْيُكْم َرقِيبًا تََساَءلُوَن بِِه َواْْلَْرَحامَ  ۚ  إِنَّ َّللاَّ  

  

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Seiring perayaan Idul Fitri pagi ini, pertama sekali kami ucapkan…. 

ْنُكم; ِمَن اْلَعاِئِدْيَن َواْلَفائِزِْيَن وَُكلُّ َعاٍم َوأَنْ ُتْم ْْبَْْيٍ َوَعاِفيَّةٍ تَ َقَبَل هللاُ ِمَنا َومِ  :       

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menerima seluruh amal ibadah Kita selama bulan 

Ramadhan yang telah kita lalui: Puasa Kita, Tarawih Kita, Shodaqah Kita, Doa dan 

Dzikir Kita, Zakat Fitrah Kita, Takbir dan Tahmid Kita sehingga Kita termasuk orang-

orang yang kembali ke Fitrah, termasuk orang-orang yang beruntung dan mendapatkan 

kebaikan sepanjang tahun yang akan datang. 

Marilah Kita senantiasa bertakwa kepada Allah Swt yang telah menciptakan Kita dari 

jiwa yang satu. Ketahuilah bahwa dari jiwa yang satu, Allah Swt menciptakan 

pasangannya, kemudian memperkembangbiakkan banyak laki-laki dan perempuan. 

Sesungguhnya dari jiwa yang satu itulah Kita berasal. 
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Takutlah kepada Allah, tempat Kita memohon segala yang kalian butuhkan dan yang 

nama-Nya Kita sebut dalam setiap urusan. Dan Peliharalah tali silaturahmi dan 

janganlah Kita putuskan hubungan silaturahmi itu, baik yang dekat maupun yang 

jauh. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi diri Kita. Tidak ada satu pun urusan Kita 

yang tersembunyi dari-Nya. Dan Allah akan membalas itu semua, Insya Allah. 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Memelihara tali silaturrahmi merupakan ajaran Allah Swt. Kita pasti akan 

mendapatkan banyak manfaatnya jika secara terus menerus memeliharanya; 

memelihara dari ancaman kerengganan, keretakan hingga keterputusan tali 

silaturrahmi. Semua bisa saja terjadi jika kita lalai karena disibukkan dengan urusan-

urusan duniawi. 

Alhamdulillah Kita memiliki tradisi Halal bi Halal, yang berlaku di masyarakat kita 

setelah Idul Fitri tiba. Dan kita tahu, Halal Bi Halal –baik di tingkat keluarga maupun 

perkantoran sudah lazim dilaksanakan – di sana, sangat memancarkan nuansa 

silaturrahmi / persaudaraan yang damai dan indah. 

ُ َعْبًدا َكاَنْت ِِلَِخيِه ِعْنَدُه َمْظَلَمٌة ِف ِعْرٍض َأْو َماٍل َفَجاَءُه فَاْسَتَحلهُه قَ ْبَل َأْن يُ ْؤخَ   َذ َولَْيَس َثَه ِديَناٌر َوَل رَِحَم اَّلله  
  ََحهُلوا َعَلْيِه ِمْن َسيِ َئاِِتِمْ ٌت ُأِخَذ ِمْن َحَسَناتِِه َوِإْن ََلْ َتُكْن َلُه َحَسَناتٌ ِدْرَهٌم فَِإْن َكاَنْت لَُه َحَسَنا

“Allah merahmati seseorang yang ketika ia mempunyai perbuatan salah dengan 

sesamanya, baik kesalahan itu berkenan dengan harta benda, ia datang kepadanya untuk 

meminta dihalalkan kesalahanya itu, sebelum dicabut nyawanya. Sebab, disana (di 

akhirat) tidak ada dinar dan dirham untuk ganti rugi dari pelanggaranya itu sehingga 

apabila ia mempunyai mal amal kebaikan maka pahala kebaikan-kebaikanya itu 

diambil untuk membayar ganti rugi darinya. Dan jika ia tidak mempunyai amal 

kebaikan maka orang yang dirugikan hak-haknya akan membebankan kejelekan (dosa-

dosa) mereka kepadanya.” (HR. Imam At Turmudzi dari sahabat Abu Hurairah / Sunan 

At-Turmudzi, Hadits no. 2.343; Nadharah an-Nur, II, hlm.41; Al-Fath Al-Kabir, II, 

hlm. 133). 

 َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َوَّلِلِه اْْلَْمدُ  
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Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Hadits tersebut di atas bisa Kita jadikan Hujjah yang tegas untuk pelaksanaan halal bi 

halal. Ada juga hadits yang kandungan isinya menyatakan pentingnya halal bi halal, 

seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, berikut ini: 

يَناٌر َوَل ِدْرَهٌم ِإْن َكاَن َلهُ َمْن َكاَنْت َلُه َمْظَلَمٌة ِِلَِخيِه ِمْن ِعْرِضِه َأْو َشْيٍء فَ ْليَ َتَحلهْلُه ِمْنُه اْليَ ْوَم قَ ْبَل َأْن َل َيُكوَن دِ   
ُأِخَذ ِمْنُه بَِقْدِر َمْظَلَمِتِه َوِإْن ََلْ َيُكْن لَُه َحَسَناٌت ُأِخَذ ِمْن َسيِ َئاِت َصاِحِبِه َفُحِمَل َعَلْيهِ  َعَمٌل َصاِلحٌ   

“barang siapa mempunyai perbuatan yang merugikan terhadap seseorang, baik 

mengenai kehormatanya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah ia meminta halal 

darinya pada hari ini (dalam kehidupan dunia); sebelum datang kiamat dimana tidak 

ada lagi dinar dan dirham (untuk menebus ganti rugi dari pelanggaran hak). Dalam 

keadaan itu, jika ia mempunyai amal saleh, akan diambil darinya sebesar pelanggaran 

yang ia lakukan. Dan jika ia sudah tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambilah 

amalan jelek dari kawanya itu lalu dipikulkan atau dibebankan atasnya.” (HR. Imam 

Bukhari dari sahabat Abu Hurairah / Shahih Bukhari, hadits no.2.269; Musnad, Hadits 

No. 10.169). 

Syaikh Abdur Rahim Ath-Thahthawi, dalam kitabnya Hidayah Al-Bari (Jilid II, hlm. 

225), menjelaskan Syarah hadits di atas dengan mengatakan: “Al-‘Irdh (kehormatan) 

adalah harga diri seseorang, baik yang ada pada dirinya sendiri, maupun pada orang 

tuanya dan nenek moyangnya, ataupun ada pada anak cucu keturunanya. Lafal tahallul 

(yatahallah) maksudnya adalah membebaskan tanggungan atau beban dosa. Jadi bukan 

berati menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Lafal al-yauma (hari ini) maksdunya 

hari hari dalam kehidupan di dunia.” 

Jika dalam HR. Imam At-Turmudzi diungkapkan dengan lafal fatahallahu yang artinya 

“lalu ia meminta maaf kepadanya dari pelanggaran (dosanya)” maka dalam Hadis 

Riwayat Imam Bukhari dinyatakan dengan ungkapan falyatahallahu yang artinya 

“maka minta maaflah kepadanya”. 

Dari kata istihalla dan yatahallal yang berakar kata halal inilah terbentuknya kata halal 

bi halal. Istilah ini artinya secara harfiah ialah maaf dengan maaf. Maksudnya, 

permintaan maaf dari seseorang, dan setelah diberi maaf, lalu pihak yang memberi maaf 

itu ganti meminta maaf pula kepada orang tersebut. Atau dengan lebih jelas: saling 

meminta dan memberi maaf diantara dua orang. Atau maaf dibalas dengan maaf. 
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Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Ada sementara orang yang mempersoalkan bahwa susunan kata halal bi halal itu bukan 

susunan bahasa Arab, dan halal bi halal itu hanyalah adat atau tradisi jawa yang sudah 

meng-Indonesia; bukan perintah Agama. Benarkah demikian? 

Tentang istilah, anadaikata halal bi halal bukan susunan bahasa Arab yang benar dan 

fasih, tentulah tidak menjadi soal, sebab itu hanya penamaan saja, sedangkan secara 

arti sudah dijelaskan dalam hadist shahih diatas. 

Kita tahu, ada Shalat dinamakan Shalat Tarawih yang artinya Shalat Istirahat. Padahal, 

Shalat itu suatu perbuatan dan pengucapan lafal lafal tertentu; mengapa disebut 

istirahat? itulah penamaan istilah bagi suatu kegiatan atau rangkaian perbuatan. Padahal 

sebenarnya “istirahat”nya itu sudah berada diluar Shalat, yaitu setelah dua kali salam 

lalu istirahat sebentar, kemudian meneruskan Shalat lagi. 

Bila kita simak dalam Al Quran maupun Hadits, susunan ungkapan yang sejenis 

dengan lafal halal bi halal juga bisa Kita temukan. Didalam Surat Al Maidah :45, ada 

beberapa susunan yang jelas bunyinya: 

 .… َأنه الن هْفَس ِِبلن هْفِس َواْلَعْْيَ ِِبْلَعْْيِ َواِْلَنَف ِِبِْلَنِف َواِْلُُذَن ِِبِْلُُذِن َوالسِ نه ِِبلسِ نِ  ¨

(Hukuman qishash adalah) “jiwa dibalas jiwa”, “mata dibalas mata”, “hidung dibalas 

dengan hidung”, telinga dibalas dengan telinga”, dan “gigi dibalas dengan gigi pula”. 

 َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َوَّلِلِه اْْلَْمدُ   

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Dalam ayat diatas ada lafal an-nafsu bi an-nafsi, al-‘ainu bi al-‘aini, al-udzunu bi al-

udzuni, dan as-sinnu bi as-sinni. Demikian pula, istilah halal bi halal juga bisa disebut 

secara utuh, yakni: al-halalu bi al-halali, yang artinya “pemaafan dibalas dengan 

pemaafan”. 

Tidak hanya dalam Al Quran, didalam hadits pun ada ungkapan yang susunanya sama 

dengan susunan kata halal bi halal. Misalnya, hadits riwayat Imam Muslim berikut: 

 َواْلِمْلُح ِِبْلِمْلِح ِمْثًًل ِبِْثٍل َسَواًء ِبَسَواٍء َيًدا بَِيدٍ 
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“penukaran garam dengan garam, sejenisnya dengan sejenisnya, sama ukuranya 

dengan yang sama ukuranya pula, dan tangan dengan tangan (penyerahan disambut 

dengan penerimaan)”. (HR. Imam Muslim / Subul as-Salam, III, hlm.37) 

Bentuk susunan al-milhu bi al-milhi, mitslan bi mitslin, sawaan bi sawain, yadan bi 

yadin, semuanya sama bentuknya dengan susunan kata halal bi halal. Lalu apalagi yang 

mau dipermasalahkan? Apa bahasa Al Quran dan hadits masih dinilai tidak fasih karena 

susunannya sewazan den setipe dengan halal bi halal? 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Permasalahan yang lain, halal bi halal tradisi (adat istiadat) apa bukan? kebudayaan 

apa bukan? Apa yang sudah diperintahkan Agama Islam dengan jelas bukanlah adat 

istiadat lagi namanya. Juga bukan kebudayaan. Adat istiadat dan kebudayaan 

sumbernya adalah pemikiran manusia dan bersifat kedaerahan saja. 

Kalau orang Indonesia membuat Masjid menghadap ke timur, menguburkan jenazah 

membujur ke utara dengan kafan selalu putih itu bukan adat istiadat dan bukan 

kebudayaan, tetapi berdasarkan tuntunan islam. Walaupun jika orang mencari dalil 

yang memerintahkan mengubur jenazah membujur ke utara pasti tidak akan 

mendapatkan. Sebab, perintah Agama adalah mengubur mayat dengan menghadapkan 

ke Ka’bah yang menjadi kiblat Umat Islam dikala hidupnya dan dikala matinya. 

Sekarang, kita perhatikan tuntunan hadits, bagaimana cara melakukan halal bi halal. 

Kemudian, kita bandingkan dengan praktik pelaksanaan halal bi halal yang 

dilaksanakan umat islam (dalam bentuk yang asli). 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Cara halal bi halal menurut tuntunan Hadits: Pertama, seseorang yang merasa 

mempunyai kesalahan dengan kawanya, hendaklah ia mendatangi kawanya itu, lalu 

meminta maaf kepadanya atas kesalahan yang diperbuatnya. Baik kesalahan itu 

menyangkut urusan harga diri, kehormatan, harta benda, maupun bentuk kesalahan 

lain.  

Kedua, Halal bi halal itu ia lakukan mumpung masih hidup di dunia, agar setelah di 

akhirat kelak pahala kebaikanya tidak diambil kawanya itu sebagai ganti rugi 

melanggar haknya ketika di dunia. Bahkan, kalau ia tidak mempunyai kebaikan, atau 

semula punya tetapi sudah habis diambil orang-orang yang ketika di dunia hak-haknya 

ia rugikan, ia akan dibebani dosa-dosa mereka. 
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Praktik halal bi halal dalam masyarakat: Seseorang datang kerumah saudara, sanak 

famili, tetangga yang muslim, dan kenalan-kenalanya. Ia datang menyampaikan 

maksudnya, yaitu menyatakan bahwa ia mempunyai kesalahan, melanggar hak-hak 

adami kepada orang yang didatangi itu, baik dengan disengaja maupun tidak. Dan 

untuk itu, ia memohon dengan hormat agar dosa-dosa dan kesalahan terhadapnya itu 

dimaafkan. Dan sesudah yang didatangi itu menyatakan memberi maaf, sebaliknya, ia 

pun merasa punya banyak kesalahan terhadap tamunya. Untuk itu, ia juga memohon 

kepadanya agar kesalahan dan dosa-dosanya itu dimaafkan. 

Kedua, sebagai tuan rumah, ia berusaha memuliakan tamunya, menjamu dengan apa 

yang ada tersedia. Setelah merasa cukup, sang tamu akan memohon pamit untuk 

meneruskan halal bi halal kepada teman dan tetangga yang lain. 

 َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َوَّلِلِه اْْلَْمدُ   

Alangkah indahnya bentuk asli halal bi halal yang telah mereka praktikan. Dan 

ternyata, sepenuhnya merupakan tuntunan Islam yang benar. Perbedaan yang terlihat 

ialah; di dalam hadits di atas permintaan maaf hanya dari satu pihak, yaitu orang yang 

sengaja datang untuk meminta maaf. Oleh karena itu, ungkapannya falyatahalhu atau 

fastahallahu. 

Sedangkan dalam praktik dimasyarakat, setelah orang yang didatangi memberi maaf, 

lalu ganti ia yang meminta maaf. Dan, orang yang datang itu pun memaafkan. Oleh 

karena itu, ungkapannya adalah halal bi halal; pemaafan diimbangi dengan pemaafan. 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Mengapa halal bi halal dilaksankan pada bulan Syawal? Hadits tentang halal bi 

halal diatas memang tidak menyebutkan waktu tertentu, kapan dilakukanya halal bi 

halal. Juga tidak menyebutkan bulan syawal sebagai bulan ber halal bi halal. Dalam 

hadits yang diriwayatkan Imam at-Turmudzi disebutkan: qabla an yu’khadza, yang 

artinya, halal bi halal itu hendaklah dilaksankan sebelum datangnya kematian, sebelum 

dicabutnya nyawa. Begitulah, Imam al-Manawi mengartikan lafal qabla an yu’khadza. 

Sedangkan dalam hadits riwayat Imam Bukhari di atas juga hanya disebutkan al-yauma 

yang artinya “pada hari ini”; maksudnya dalam kehidupan di dunia ini. Berdasarkan 

kenyataan tersebut maka waktu halal bi halal adalah longgar dan seseorang bebas 

menentukan. 
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Adapun pemilihan dan penentuan dari pelaksanaan halal bi halal pada bulan syawal 

adalah didasarkan pada petunjuk hadits yang menyatakan bahwa dosa hamba kepada 

Tuhannya terjadi karena hamba melanggar hak-hak Allah, misalnya karena tidak 

melaksanakan perintah Allah. Dosa macam ini, kalau Allah mau, akan 

mengampuninya. Dosa hamba kepada sesamanya terjadi karena hamba itu tidak 

melaksanakan hak-hak manusia (hak adami). Tentang dosa yang tidak ada pernyataan 

memaafkan maka akan di qishash, diselesaikan urusanya di akhirat. (Mukhtar al-

Hadits karya Sayyid Ahmad al-Hasyimi, hlm.90). 

Bahwa orang yang berpuasa Ramadhan dengan dasar keimanan dan keikhlasan 

karena Allah semata-mata, dosanya yang sudah-sudah akan diampuni Allah. Yaitu 

dosa yang terjadi karena pelanggaran terhadap hak-hak Allah.) sesuai dengan hadits; 

 َمْن َصاَم رََمَضاَن ِإميَاًًن َواْحِتَساًِب ُغِفَر َلُه َما تَ َقدهَم ِمْن َذنِْبهِ 

“barang siapa berpuasa Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala niscaya 

diampunilah dosa-dosanya yang telah terdahulu.” (HR. Imam Bukhari dari sahabat 

Abu Hurairah / Shahih Bukhari, Hadits no.1.768 dan Shahih Muslim, Hadits no.760) 

 َما ََنََل َواِلٌد َوَلًدا ِمْن ََنٍْل أَْفَضَل ِمْن َأَدٍب َحَسنٍ 

“tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada akhlak (budi 

pekerti) yang bagus.” (HR. Imam Ahmad, at-Turmudzi) 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah 

Jadi, dipilihnya halal bi halal secara umum pada bulan syawal bertujuan agar dosa-

dosa kita yang berpuasa dan berhari raya itu benar benar terhapus semuanya, baik dosa 

yang berkaitan dengan hak Allah maupun dosa yang berkaitan dengan hak adami. 

Sehingga, kita benar-benar dapat disebut ber-‘Idul Fitri yang artinya “kembali menjadi 

suci” yang dalam hadits diungkapkan dengan redaksi kayaumi waladathu ummuhu : 

seperti keadaan ketika dilahirkan ibunya, tidak mempunyai dosa apa-apa. 

Jelasnya, dengan berpuasa Ramadhan yang dilandasi keimanan dan keikhlasan, dosa-

dosa kita kepada Allah diampuni, sedangkan dengan ber-halal bi halal, dosa kita 

terhadap sesama juga diampuni. 

َأْكََبُ َوَّلِلِه اْْلَْمدُ  َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ    
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Kemudian, untuk menutup dan melengkapi Khutbah tentang halal bi halal ini, mari 

kita renungkan sabda Rasulullah Saw: 

َنا َمْن َل ِدْرهَ   َم َلُه َوَل َمَتاَع قَاَل َرُسو أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال أََتْدُروَن َما اْلُمْفِلُس قَاُلْوااْلُمْفِلُس ِفي ْ  
َوََيِت َقْد َشَتَم َهَذا َل اَّللِه َعَلْيِه َوَسلهَم اْلُمْفِلُس ِمْن أُمهِيي َمْن َيَِْت يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِبَصًلَتِِه َوِصَياِمِه ِوزََكاتِِه   

ا فَ يُ ْعَطى َهَذا ِمْن َحَسَناتِِه َوَهَذا ِمْن َحَسَناتِِه فَِإْن فَِنَيتْ َوَقَذَف َهَذا َواََكًَل َماَل َهَذا َوَسَفَك َدَم َهَذا َوَضَرَب َهذَ   
 َحَسَناتُُه قَ ْبَل َأْن يُ ْقَضى َما َعَلْيِه ُأِحَذ ِمْن َخطَاََيُهم َفطُرَِحْت َعَلْيِه َثُه طُرَح ِف النهارِ 

 Rasulullah bersabda: “hai sahabat-sahabatku, tahukah kalian, siapa yang disebut orang 

bangkrut (jatuh pailit) itu? “mereka menjawab: “orang yang bangkrut menurut kami 

ialah orang yang sudah tidak mempunyai uang, juga tidak mempunyai barang-barang 

dagangan lagi.” Sabda Rasul: “yang disebut Orang yang bangkrut diantara Umatku 

ialah Orang yang datang kepada Allah pada Hari Kiamat kelak dengan membawa 

pahala Shalat, pahala Puasa, dan pahala Zakat, namun disamping itu ia juga datang 

dengan membawa dosa mencaci maki orang, dosa menuduh orang lain berzina, dosa 

memakan harta orang, dosa menumpahkan darah (membunuh orang), dan dosa 

memukul orang. Maka, ditegakkanlah keadilan dengan cara: kepada si fulan (yang 

didzalimi) diberikan pahala kebaikan (orang yang mendzalimi). Jika pahala dari amal-

amal kebaikanya sudah habis sebelum dapat terlunasi tanggunyanya maka orang-orang 

yang tidak kebagian pahala kebaikan darinya mengambil dosa mereka, lalu, karena 

banyaknya dosa-dosa yang dipikulkan kepadanya, ia dilemparkan ke dalam neraka.” 

(HR.ImamMuslim, Ahmad, dan at-Turmudzi dari sahabat Abu Hurairah / Shahih 

Muslim, Haditrs no.2.581 ; Musnad Ahmad, Hadits no. 8.487 ; dan Sunan at-Turmudzi, 

hadits no.2.342). 

Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati, jangan merasa rajin beribadah, shalat, 

puasa, zakat dan lain-lain, lalu meremehkan dosa-dosanya terhadap sesama, tidak mau 

ber-halal bi halal, tidak mau meminta maaf kepada sesamanya. 

 َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َاهللُ َأْكََبُ َوَّلِلِه اْْلَْمدُ  

Menghilangkan dosa yang terjadi diantara sesama manusia (dosa atas hak adami) lebih 

sulit daripada menghilangkan dosa yang terjadi antara manusia dengan Allah. Sebab, 

berbeda dengan mausia, Allah adalah Maha Pengampun dan kapan saja seseorang bisa 

langsung memohon ampunan. Tentu saja dengan dipenuhi syarat-syaratnya. Dan 

ingatlah, besarnya pahala ibadah tidak bisa menghapus atau mengurangi dosa 

seseorang terhadap sesama manusia. 
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ُكْم ِِف زُْمَرِة ِعَباِدِه الصهاْلِِ  ُكْم ِمَن اْلَعائِِدْيَن َواْلَفائِزِيْن. َوَأْدَخَلَنا َوِإَيه انِ ْْي. َاُعْوُذ ِِبهلِل ِمَن الشهْيطَ َجَعَلَنا هللاُ َوِإَيه  
اَة الُدنْياَ الرهِجْيِم. بسم هللا الرَحن الرحيم : َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكهى. َوذََكَر اْسَم رَبِ ِه َفَصلهى. َبْل تُ ْؤثُِرْوَن اْْلَيَ  . 

ُكْم  ِبَا ِفْيِه ِمَن الذِ ْكِر اْْلَِكيْم. َوتَ َقبهَل ِمِنِ  َوْاآلِخَرُة َخْْيُ َوأَبْ َقى . َِبَرَك هللاُ ِِل َوَلُكْم ِِف اْلُقْرآِن اْلَعِظيْم. َونَ َفَعِِن َوِإَيه  
 .َوِمْنُكْم ِتًَلَوتَُه ِإنهُه ُهَو السهِمْيُع اْلَعِليْم. َوُقْل َربِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوأَْنَت َخْْيُ الرهاَِحْْْي 

  

KHUTBAH Ke-2 

ا َوْاْلَْمُد هلِل َكِثْْيًا َوُسْبَحاَن هللا بُْكَرًة َو َأْصْيًًل لَ ِاَلَه ِاله هللاُ َوالللُه اَْكََبْ ×( هللاُ اَْكََبْ كبْي 4×( هللاُ اَْكََبْ )3هللاُ اَْكََبْ )  
ِاله هللاُ َوهللاُ َى ِاْحَسانِِه َوالشُّْكُر َلُه َعلَى تَ ْوِفْيِقِه َوِاْمِتَنانِِه. َوَاْشَهُد َاْن لَ ِاَلَه هللاُ اَْكََبْ َوهلِل ْاْلَْمُد. ْاْلَْمُد هلِل َعل  

ِاَِل ِرْضَوانِِه اللُهمه َصلِ  َعَلى َوْحَدُه َل َشرِْيَك َلُه َلُه تَ ْعِظْيًما ِلَشأْنِِه َوَاْشَهُد َانه َسيِ َدًَن ُُمَمهًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه الدهاِعى  
ا َكثْْيًاْسِلْيمً َعَلى اَِلِه َوَاْصَحابِِه َوَسلِ ْم تَ  وَ  َسيِ ِدًَن ُُمَمهدٍ  . 

َواْعَلُمْوا َانه هللا  اََمرَُكْم ِِبَْمٍر بََدَأ ِفْيِه بِنَ ْفِسهِ  اَمها بَ ْعُد فَياَ اَي َُّها النهاُس ِات هُقواهلَل ِفْيَما اََمَر َوانْ تَ ُهْوا َعمها ََنَى َوزََجرَ    
َتُه ُيَصلُّْوَن َعلَى النهِب آي اَي َُّها الهِذْيَن آَمنُ ْوا َصلُّْوا َعَلْيِه َوَسلِ ُمْواآل ئِكَ َوثَ َِن ِبَآل ِئَكِتِه بُِقْدِسِه َوقَاَل تَعَاَِل ِانه هللَا َومَ   

ى اَنِْبيآِئَك َوُرُسِلكَ َتْسِلْيًما. اللُهمه َصلِ  َعَلى َسيِ ِدًَن ُُمَمهٍد َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلِ ْم َوَعَلى آِل َسيِ ِدًنَ ُُمَمهٍد َوَعلَ   
ِقيهِة الصهَحابَةِ َمآلِئَكِة ْاملَُقرهِبْْيَ َواْرَض اللُهمه َعِن ْاخلَُلَفاِء الرهاِشِدْيَن َاِِب َبْكٍرَوُعَمرَوُعْثَمان َوَعِلى َوَعْن بَ وَ   

ْيِن َواْرَض َعنها َمَعُهْم بِ  َرَْحَِتَك ََي َاْرَحَم الرهاَِحِْْيَ َوالتهابِِعْْيَ َوََتبِِعي التهابِِعْْيَ ََلُْم ِبِِْحَساٍن ِاَِل يَ ْوِم الدِ  . 
ُهْم َوْاَلْمَواِت ال  َلْحيآُء ِمن ْ ْْ لُهمه َاِعزه ْاِلْسًَلَم َوْاملُْسِلِمْْيَ اللُهمه اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِنْْيَ َوْاملُْؤِمَناِت َوْاملُْسِلِمْْيَ َوْاملُْسِلَماِت َا  

ْيَن َواْخُذْل َمْن َخَذَل ْاملُْسِلِمْْيَ َوَأِذله الشِ ْرَك َوْاملُْشرِِكْْيَ َوانْ  َوَدمِ رْ     ُصْر ِعَباَدَك ْاملَُوحِ ِديهَة َواْنُصْر َمْن َنَصَر الدِ   
ْيِن. اللُهمه اْدَفْع َعنها ْالَبًَلَء َوْالَوَِبَء َوالزهَلِزلَ  ْيِن َواْعِل َكِلَماِتَك ِاَِل يَ ْوَم الدِ  َنِة َوْامِلَحنَ  َوْامِلَحَن وَ َاْعَداَء الدِ  ُسْوَء اْلِفت ْ  

َها َوَما َبَطَن َعْن بَ َلدِ  ًَن ِاْنُدونِْيِسيها خآصهًة َوَسائِِر ْالبُ ْلَداِن ْاملُْسِلِمْْيَ عآمهًة ََي َربه ْالَعاَلِمْْيَ. رَب هَنا آتِناَ ِِف َما َظَهَر ِمن ْ  
نْ َيا َحَسَنًة َوِِف ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعذَ  اَب النهاِر. رَب هَنا ظََلْمَنا اَنْ ُفَسَناَوِاْن ََلْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرََحَْنا لََنُكْونَنه ِمنَ الدُّ  

 .ْاخلَاِسرِْينَ 
َهى َعِن ْالَفْحشآِء َوْاملُْنَكرِ  ِعَبادَ   ْالبَ ْغي يَِعُظُكْم َلَعلهُكمْ وَ  هللِا ! ِانه هللاَ َيَُْمُرًَن ِبِْلَعْدِل َوْاِلْحَساِن َوِإيْتآِء ِذى ْالُقْرَِب َويَ ن ْ  

 َتذَكهُرْوَن َواذُْكُرواهلَل ْالَعِظْيَم َيْذُكرُْكْم َواْشُكُرْوُه َعلَى نَِعِمِه يَزِدُْكْم َوَلذِْكُر هللِا اَْكَبَْ 


