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KHUTBAH JUMAT  

3 HAL YANG MELEMAHKAN DAN  

MEMPERKOKOH IMAN 

 
KHUTBAH I 

َهوح  َ ِبِه َويَ ن ح ِكْيح ، َوَوَعَد لِلحُمَتَمسِّ ََلَم طَرِي حًقا َسِوًّيا سح ُد هلِل الَِّذىح َجَعَل اْلحِ َمح ُد هلِل، َاْلح َمح َن الحَفَسادَ َاْلح  
ٌ مَّقَ  َدُه َْلَشرِيحَك َلُه، َشَهاَدَة َمنح ُهَو َخْيح َهُد َأنح ْلَ اَِلَه ِاْلَّ هللاُ َوحح اًماَمَكاًًن َعِلياا. َاشح  

َهُد َأنَّ  . َوَأشح َسُن َنِدًّيا لُُه الحُمتَِّصُف ِِبلحَمَكارِِم ِكَبارًا َوَصِبياا. اَللَُّهمَّ  َوَأحح ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح ُُمَمَّ  
ِبِه الَّذِ  َفَصلِّ َوَسلِّمح َعَلى  ِد وََكاَن َرُسوحًْل نَِبياا، َوَعَلى آلِِه َوَصحح ٍد َكاَن َصاِدَق الحَوعح يحنَ ُُمَمَّ  

دُ  ، أَمَّا بَ عح ًئا َفرًّيا َعُلوحا َشي ح ََلَمُهمح َوَلَح يَ فح َن ِإسح  ُُيحِسنُ وح
َوى هللِا، فَ َقدح فَاَز الحُمت َُّقوح  ُكمح بِتَ قح ِسىح َوِإًّيَّ ِصيحِِنح نَ فح َن َرِِحَُكُم هللاُ، اُوح َاِضُروح نَ فَ َيا أَي َُّها اْلح  

ِم هللِا الرَِّححَ قَاَل هللاُ تَ َعاََل  ُتنَّ ِإْلَّ ِبسح ِن الرَِّحيحِم، ًَّي اَي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا ات َُّقوحا هللاَ َحقَّ تُ َقاتِِه َوْلَ ََتُوح  
نَ  ِلُموح  َواَن حُتمح ُمسح

Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

 

Yang pertama kami berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada hadirin semua; 

marilah Kita senantiasa meningkatkan Taqwallah, meningkatkan ketakwaan kita 

semua kepada Allah SWT, dengan melaksanakan segala perintah Nya dan menjauhi 

larangan-Nya agar kita mendapatkan kebahagian hidup baik di dunia maupun di 

akhirat. 

 

Shalawat dan Salam kita sanjungkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW, nabi 

penutup zaman; pembawa risalah dengan cahaya yang memancar ke seluruh alam. 

 

Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

 

Ada 3 hal yang Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti kepada kita semua 

sebagai umatnya; untuk dijauhi dalam kehidupan sehari-hari; yaitu 3 hal yang 
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melemahkan Iman. Bahkan, sejak setiap kita memulai aktifitas kehidupan di pagi hari. 

Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: 

َبحَ  َمنح  ُكوح  َوُهوَ  َأصح َا الحَمَعاشِ  ِضيحقَ  َيشح ُكو َفَكَأَّنَّ بَ  َمنح  وَ  َربَّهُ  َيشح ن حَيا ِِلُُموحرِ  حَ َأصح فَ َقدح  َحزِي حًنا الدُّ  
َبحَ  ِديحِنهِ  ثُ ُلثَا َذَهبَ  فَ َقدح  لِِغَناهُ  لِِغًن  تَ َواَضعَ  َمنح  وَ  هللاِ  َعَلى َساِخطًا َأصح  

Artinya: 

1. Siapa yang pada pagi harinya mengeluh kesulitan hidup; maka dia sama 

dengan mengeluhkan Tuhannya 

2. Siapa yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia; maka dia pada 

pagi hari itu telah membenci ketetapan Allah 

3. Siapa yang merendahkan diri pada orang kaya karena kagum pada 

kekayaannya;, sungguh telah hilang dua pertiga dari agamanya (yaitu 

ketaatannya). 

Itulah tiga hal yang berpotensi memperlemah iman kita. Padahal, sebisa mungkin, 

dari hari ke hari, iman dan keimanan kita semakin kokoh. Hingga kita tahu, 

sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas; tiga sikap mengeluh tersebut 

hendaknya benar-benar kita jauhi bersama-sama. Karena jelas jelas berpotensi 

memperlemah keimanan kita. 

Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

Mengeluh pada orang lain atas nasib buruk yang menimpa termasuk pertanda tidak 

terima dengan ketetapan Allah. Kita tidak diperkenankan mengeluh, kecuali kepada 

Allah. Mengeluh kepada Nya diperbolehkan karena itu merupakan bentuk doa. 

Disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud Ra, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda; "Maukah kalian aku ajarkan beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi 

Musa As., ketika menyeberangi laut bersama Bani Israil?" Para sahabat menjawab, 

"Tentu mau, wahai Rasulullah". 

Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Ucapkanlah: 

دُ  َلكَ  اللَُّهمَّ  َمح َتَكى َوإِلَيحكَ  اْلح تَ َعانُ  َوأَنحتَ   الحُمشح الحَعِظيمِ  الحَعِليِّ  ِِبَللَِّ  ِإْلَّ  قُ وَّةَ  َوَْل  لَ َحوح  َوَْل  , الحُمسح  
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"Ya Allah, segala puji hanya bagi-MU dan hanya kepada-Mu kami mengadu. 

Engkaulah Dzat yang paling berhak dimintai pertolongan. Tiada daya dan kekuatan, 

kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha tinggi dan Maha Agung" 

Al-A'Masy berkata, "Sejak aku mendengar doa tersebut dari saudara kandungku, al-

Asadi al-Kufi-yang menerimanya dan Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah 

meninggalkannya (meninggalkan doa tersebut; selalu membaca doa tersebut)" 

Dia juga berkata, "Aku pernah bermimpi; di dalam mimpi itu datang seseorang 

kepadaku. Dia berkata, Wahai Sulaiman, tambahkanlah pada doa tersebut kalimat 

berikut ini: 

َتِعيُنكَ  أَُلكَ   ِفيَنا َفَسادٍ  َعَلى َوَنسح رًنَ  َصََلحَ  َوَنسح ُكلَّهُ  أَمح  

Kami memohon pertolongan kepada-Mu dari segala bencana kerusakan yang 

menimpa dan kami memohon kepada-Mu kebaikan dalam segala urusan. 

Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

Orang yang sedih dan dirundung kesedihan karena urusan dunia; sejatinya ia sedang 

marah kepada Allah SWT; Dia tidak ridha atas ketetapan-Nya dan tidak sabar atas 

cobaan yang diterimanya. itu sebabnya, dalam keadaan yang demikian itu, 

keimanannya kepada takdir Allah SWT sedang dalam ujian. Namun kadang tidak 

dirasakannya. 

Sementara itu, keimanan kita menyatakan, setiap kejadian di dunia ini sesungguhnya 

berdasarkan qadha dan qadar Allah SWT. Namun, di antara kita kadang terjerumus 

secara tidak sadar ke dalam suasana kehidupan yang memperlemah keimanan kita. 

Di antara kita tiba-tiba menjadi benci terhadap suasana kehidupan. Sejak pagi hari 

saat memulai kehidupan, sudah membenci situasi dan kondisi yang disangkanya 

tidak memihak kepada dirinya. 

Itulah gambaran dari bunyi ke dua hadits Rasulullah Muhammad SAW; bahwa Siapa 

yang pada pagi harinya bersedih karena urusan dunia; maka dia pada pagi hari itu 

telah membenci ketetapan Allah SWT. Semoga kita dijauhkan dari keadaan yang 

demikian itu. 
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Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

3 hal yang melemahkan iman selanjutnya adalah sikap yang merendahkan diri pada 

orang kaya karena kagum pada kekayaannya; karena sesungguhnya hal yang 

demikian itu telah menghilangkan dua pertiga dari agamanya, (yaitu ketaatan pada 

agamanya). 

Kita dianjurkan untuk memuliakan orang lain, tapi bukan karena harta kekayaannya. 

Karena hal itu bisa menjerumuskan kita pada pemujaan yang tidak semestinya. 

Sebaliknya, pemuliaan kita atas orang lain harus berdasarkan pada kebaikan akhlak 

dan keilmuannya; bukan karena harta yang dimilikinya. 

Orang yang memuliakan harta di atas segala-nya, berarti dia telah menghinakan ilmu 

dan akhlak mulia. Semoga kita dijauhkan dari hal semacam itu. 

Hadirin Jamah Jumat Rahimakumullah 

Syekh Abdul Qadir al-Jailani rahimahullah pernah mengatakan dalam nasihatnya, 

"Seluruh sikap dan tingkah laku seorang mukmin itu harus mencerminkan 3 (tiga) hal, 

yakni menaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, atau menerima ketetapan 

Allah. 

Lebih lanjut, Syekh Abdul Qadir al-Jailani menyatakan; sesederhana apa pun sikap 

dan tingkah lakunya, minimal mencerminkan satu dari 3 (tiga) hal tersebut. Oleh 

sebab itu, hati harus selalu dijaga untuk menetapi tiga hal tersebut; menasihati diri 

sendiri untuk menjalankannya; serta mengarahkan seluruh anggota tubuh dalam 

segala sikap dan tingkahnya ke dalam tiga hal tersebut." 

Itulah 3 (tiga) hal yang jika dilaksanakan secara terus menerus, akan memperkokoh 

iman dan keimanan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman; 

ِمِنْيَ  َن ِإن ُكنُتم مُّؤح َعحَلوح  َوَْل ََتُِنو۟ا َوَْل ََتحَزنُو۟ا َوأَنُتُم ٱِلح

Artinya: "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 

padahal kamu lah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman." (QS Ali Imran: 139) 
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Ayat di atas secara tersurat menunjukkan bagaimana karakter seorang mukmin, 

orang yang beriman. Ayat di atas juga memberikan motivasi kepada Kita semua; 

sebagai umat muslim kita tidak boleh merasa bahwa diri kita lemah yang berujung 

pada sikap sering kali mengeluh. Apabila menghadapi kegagalan, maka harus 

diterima dan tidak boleh merasa berkecil hati karena kegagalan menjadi hal yang 

wajar terjadi. 

Demikianlah 3 hal yang memperkokoh Iman dan keimanan kita. Dengan kita 

mencermatinya dan mau melaksanakannya, mudah-mudahan kita terhindar dari 3 

hal yang melemahkan iman kita. 

Semoga Allah SWT memberikan ridloNYA kepada kita semua; hidup kita selalu dibina, 

dibimbing menuju ridlo-Nya, amin ya Robbal alamin. 

ِكيحِم، اِنَّ  ِر اْلَح ُكمح ِِف احآلًَّيِت َوالذِِّكح ُه ُهَو الحَبُّ َِبَرَك هللاُ ِلح َوَلُكمح ِف الحُقرحآِن الحَعِظيحِم، َونَ َفَعِِنح َوِإًّيَّ  
ُف الرَِّحيحُم. َِن الرَِّحيحِم، وَ   الرَُّؤوح ِم هللِا الرَِّحح يحطَاِن الرَِّجيحِم، ِبسح ُذ ِِبهلِل ِمَن الشَّ ِر ِانَّ اَُعوح الحَعصح  

قِّ َوتَ َواَصوحا ِِبلصَّبحِ  ٍر ِاْلَّ الَِّذيحَن آَمنُ وحا َوَعِمُلوح الصَّاِْلَاِت َوتَ َواَصوحا ِِبْلَح نحَساَن َلِفىح ُخسح  .اْلحِ
 َ ْيح ُ الرَّاِِحِ ِفرح َوارحَحمح َواَنحَت َخْيح  َوُقلح َربِّ اغح

Khutbah II 

َسانِِه َوا ُد هلِل َعلَى ِاحح َمح َدهُ َاْلح َهُد اَنح ْلَ اَِلَه ِاْلَّ هللاُ َوهللاُ َوحح ِتَنانِِه. َوَاشح ِفيحِقِه َوِامح ُر َلُه َعلَى تَ وح كح لشُّ  
َهُد اَنَّ  دٍ  ْلَ َشرِيحَك َلُه َوَاشح َوانِِه. اللُهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدًَن ُُمَمَّ اِعى ِاََل رِضح لُُه الدَّ ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح ُُمَمَّ  

ًا ِوَعَلى اَ  ِليحًما ِكثْيح َحابِِه َوَسلِّمح َتسح لِِه َوَاصح  

ا ََنَى ُد فَياَ اَي َُّها النَّاُس اِت َُّقواهلَل ِفيحَما اََمَر َوان حتَ ُهوحا َعمَّ  مَّا بَ عح

ِسِه َوقَاَل َتعَاََل اِ  ِسِه َوثَ َن ِبآل ِئَكِتِه ِبُقدح ٍر َبَدأَ ِفيحِه بِنَ فح نَّ هللاَ َوَمآلَواعحَلُموحا اَنَّ هللاِّ اََمرَُكمح ِِبَمح  
ِليحًما. الئِ  َن َعلَى النَِّب آي اَي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا َصلُّوحا َعَليحِه َوَسلُِّموحا َتسح لُهمَّ َصلِّ َكَتُه ُيَصلُّوح  

ٍد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَسلِّمح َوَعَلى آلِ   َعَلى َ   ُُمَمَّ َقرَِّبْيح
ُ

ٍد َوَعَلى اَنحِبيآِئَك َوُرُسِلَك َوَمآلِئَكِة احمل ُُمَمَّ  
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رٍَوُعَمرَوُعثحَمان َوَعلِ  َض اللُِّهمَّ َعِن احخلَُلَفاِء الرَّاِشِديحَن َاِِب َبكح َ َوََتبِِعيى َوَعنح بَِقيَِّة الصَّ َوارح َحابَِة َوالتَّاِبِعْيح  
 َ ْيح َِتَك ًَّي اَرحَحَم الرَّاِِحِ َض َعنَّا َمَعُهمح ِبَرِحح يحِن َوارح ِم الدِِّ َساٍن اِلَىيَ وح َ ََلُمح ِبِِحح  التَّاِبِعْيح

يآءُ  ِلَماِت اََْلحح ُسح
َ َواحمل ِلِمْيح ُسح

ِمَناِت َواحمل ؤح
ُ

َ َواحمل ِمِنْيح ِفرح لِلحُمؤح َواِت اللُهمَّ اَِعزَّ اَللُهمَّ اغح ُهمح َواحَْلمح   ِمن ح
ََلمَ  يح احِْلسح ِديََّة َوانحُصرح َمنح َنَصَر الدِِّ َوحِّ

ُ
َ َوانحُصرح ِعَباَدَك احمل رِِكْيح ُشح

رحَك َواحمل َ َوأَِذلَّ الشِّ ِلِمْيح ُسح
نَ  َواحمل  

يحِن َواعحلِ  َداَءالدِِّ َ َو َدمِّرح اَعح ِلِمْيح ُسح
ُذلح َمنح َخَذَل احمل َفعح َعنَّاَواخح يحِن. اللُهمَّ ادح َم الدِِّ   َكِلَماِتَك ِاََل يَ وح

َها َوَما َبطَ  َنِة َواحملَِحَن َما َظَهَر ِمن ح َن َعنح بَ َلِدًَن اِنحُدونِيحِسيَّااحلَبََلَء َواحلَوَِبَء َوالزََّْلزَِل َواحملَِحَن َوُسوحَء احلِفت ح  
 َ ِلِمْيح ُسح

ن حَيا َحَسَنًة َوِِف احآلِخَرةِ خآصًَّة َوَسائِِر احلبُ لحَداِن احمل . َرب ََّنا آتِناَ ِِف الدُّ َ   عآمًَّة ًَّي َربَّ احلَعاَلِمْيح
َننَّ ِمَن  َنا اَن حُفَسَناَوِانح َلَح تَ غحِفرح لََنا َوتَ رحَِححَنا لََنُكوح احخلَاِسرِيحنَ َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر. َرب ََّنا ظََلمح . 

ُنحَكرِ ِعَباَدهللِا ! ِانَّ هللاَ 
شآِء َواحمل َهى َعِن احلَفحح َساِن َوِإيحتآِء ِذى احلُقرحَِب َويَ ن ح ِل َواحِْلحح   ََيحُمُرًَن ِِبحلَعدح

ُه َعلَى نَِعِمِه يَزِدح  ُكُروح َن َواذحُكُرواهلَل احلَعِظيحَم َيذحُكرحُكمح َواشح ُروح ُر هللاِ َواحلبَ غحي يَِعُظُكمح َلَعلَُّكمح َتذَكَّ ُكمح َوَلذِكح  
َبح   اَكح
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