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Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

ًا،  ًا َبَصْيح ُد ّلِلََه الهَذيح َكاَن َبَعَباَدَه َخَبْيح َمح تَ َباَرَك الهَذيح َجَعَل ِف السهَماَء بُ ُروحًجا َوَجَعَل َفي حَها َسرَاًجا َوَقَمرًا  َاْلح
ًا.  ُمَنْيح

ًا   قَ  َبَشْيح َهُد اَنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه ُوَرُسولُُه الهَذيح بَ َعثَُه َِبْلَح َهُد اَنح الَ إَلََه َإاله هللاُ وَأشح قَ  َوَنَذي حرًا، َوَداَعَيا َإََل اْلحَ َأشح
ًا. َليحًما َكَثْيح َبَه َوَسلَ مح َتسح ًا. اَللهُهمه َصلَ  َعَليحَه َوَعَلى آلََه َوَصحح  ِبََذحنََه َوَسرَاًجا ُمَنْيح

َلُموحنَ   .ََيأَي  َها ال َذيحَن آَمنُ وحا ات  ُقوا هللَا َحق  تُ َقاتََه َوالَ ََتُوحُتن  َإال  َوأَن حُتمح ُمسح
ُيَطَع هللَا وحَبُكمح َوَمنح  ََيأَي  َها ال َذيحَن آَمنُ وحا ات  ُقوا هللَا َوقُ وحُلوحا قَ وحالً َسَديحًدا ُيصحَلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح َويَ غحَفرحَلُكمح ُذن ُ 

 .أَمها بَ عحَدهُ . َوَرُسوحلَُه فَ َقدح فَاَز فَ وحزًا َعَظيحًما

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Sungguh, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Yang menciptakan 

manusia. Yang mengatur kehidupan ini, sehingga penuh dengan keteraturan. Yang 

memberikan nikmat dan karunia kepada seluruh makhluk-Nya. 

Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan 

orang-orang yang teguh dan istiqomah di jalannya. 

Saya wasiatkan untuk diri pribadi saya dan jama’ah Jum’at rahimakumullah agar selalu 

bertakwa kepada Allah karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang 

bertakwa dan berbuat baik. 

Allah SWT berfirman: 

َ َمَع الهَذيحَن ات هَقوحا وهالهَذيحَن ُهمح ُمححَسنُ وحَن    َانه اّلِل ه
 

Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat 

kebaikan. (QS. An Nahl [16]: 128) 
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Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Di akhir zaman akan datang banyak fitnah. Fitnah tersebut laksana kegelapan malam 

yang gelap gulita sehingga seseorang tidak bisa lagi membedakan mana yang haq dan 

mana yang batil, kecuali orang yang rahmati Allah SWT. Rasulullah SAW. bersabda: 

َبُح َكاَفرًا  عحَماَل َفتَ ًنا َكَقَطَع اللهيحَل الحُمظحَلَم ُيصحَبُح الرهُجُل ُمؤحَمًنا َوُُيحَسى َكاَفرًا َأوح ُُيحَسى ُمؤحَمًنا َوُيصح َِبَدُروا َِبلَ 
ن حَيا  يََبيُع َديَنُه َبَعَرٍض َمَن الدح

Bersegeralah melakukan amalan sholih sebelum datang fitnah (musibah) seperti 

potongan malam yang gelap. Yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman 

dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman 

dan di pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari 

keuntungan dunia. (HR. Muslim). 

Kebohonan dan kedustaan tersebar merajalela. Para pembawa kebohongan dan 

kedustaan dianggap sebagai pembawa kebenaran. Dipuja, disanjung dan dimuliakan 

sedangkan pembawa kebenaran didustakan. 

Orang berkata benar dituduh dusta, sebaliknya orang berkata dusta justru dibenarkan. 

Sulit secara awam mamnusia membedakan mana pendusta dan pembohong, kecuali 

orang-orang yang diberi rahmat Allah dengan bashirahnya untuk melihat dan 

mengetahui kedustaan orang-orang yang berdusta. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kondisi akhir zaman memang banyak terjadi fitnah di tengah-tengah umat. Ibnul 

Qayyim menyebutkan ada dua macam fitnah yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. 

Pertama: Fitnah Subhat 

Fitnah syubhat adalah fitnah kekaburan dalam memandang kebenaran. Dimana 

kebenaran dianggap kebatilan sedangkan kebatilan malah dianggap kebenaran.  

Syubhat artinya samar, kabur, atau tidak jelas. Penyakit syubhat yang menimpa hati 

seseorang akan merusakkan ilmu dan keyakinannya. Sehingga jadilah perkara ma’ruf 

menjadi samar dengan kemungkaran, maka orang tersebut tidak mengenal yang ma’ruf 

dan tidak mengingkari kemungkaran.  

Bahkan kemungkinan penyakit ini menguasainya sampai dia menyakini yang ma’ruf 

sebagai kemungkaran, yang mungkar sebagai yang ma’ruf, yang sunnah sebagai bid’ah, 

yang bid’ah sebagai sunnah, al-haq sebagai kebatilan, dan yang batil sebagai al-haq. 

Sebagai contoh seorang wanita yang berjilbab itu suatu kebenaran, malah ketika ada 

wanita yang berusaha berjilbab menutupi auratnya malah dikatakan ketinggalan zaman. 

Sementara orang yang mengumbar auratnya dikatakan kemajuan zaman. Inilah 

kekhawatiran fitnah yang diungkapan Rasulullah SAW: 

َشى َعَليحُكمح َشَهَواَت الحَغيَ  ِف ُبطُ  َت الحَفََتَ  َإنه ِمها َأخح  وَنُكمح َو فُ ُروَجُكمح َوُمَضَّله
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Sesungguhnya di antara yang aku takutkan atas kamu adalah syahwat mengikuti nafsu 

pada perut kamu dan pada kemaluan kamu serta fitnah-fitnah yang menyesatkan. (HR. 

Ahmad). 

 

Kedua: Fitnah Syahwat 

Fitnah syahwat adalah fitnah nafsu yang selalu  mengajak kepada perbuatan buruk dan 

keji. Di antara fitnah syahwat yang paling bahaya adalah wanita. Rasulullah SAW 

bersabda: 

َنًة َهَي َأَضرح َعَلى الر ََجاَل َمَن النَ َساءَ  ُت بَ عحَديح َفت ح  َما تَ رَكح
Tidak kutinggalkan sesudah matiku suatu fitnah (ujian) yang lebih berbahaya bagi laki-

laki dari fitnah wanita. (Muttafaq ‘Alaih). 

Betapa bahayanya fitnah wanita ini. Betapa banyak hari ini, wanita-wanita berpakaian 

hakekatnya telanjang. Semua menjadi ujian akan keimanan seseorang. Maraknya 

syahwat dan gencarnya subhat. Rasulullah SAW bersabda: 

َونَ  النهاَس،  َِبَا  الحبَ َقَر َيضحرَبُ وحَن  َمَعُهمح َسَياٌط َكأَذحََنَب  قَ وحٌم  أََرُُهَا؛  النهاَر َلَح  َل  أَهح َفاَن َمنح  َساٌء َكاَسَياٌت َصن ح
َن رْيحََها، َوَإنه رْيحََها  َعارَََيٌت ُِمَيحََّلٌت َماَئَّلَ  دح َنهَة َوالَ َيََ ُخلحَن اْلح َت الحَمائََلَة الَ َيدح َنَمَة الحُبخح ٌت ُرُؤوحُسُهنه َكَأسح

ََة َكَذا وََكَذا.    لَتُ وحَجُد َمنح َمَسْيح
Dua manusia dari ahli neraka yang belum ku lihat di zamanku, yaitu kaum yang 

membawa cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Mereka memukul manusia dengannya. Dan 

wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok kepala 

mereka seperti punuk unta yang condong., mereka tidak akan masuk Surga. Dan 

sesungguhnya bau Surga bisa tercium dari jarak yang sangat jauh. (HR.Muslim). 

Di antara fitnah syahwat yang lain adalah harta, anak, istri. Semuanya sebagai ujian 

bagi manusia agar tidak melalaikan dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu 

Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memilih wanita-wanita 

shalehah. Mereka adalah sebaik-baik perhiasan dunia, Rasulullah SAW. bersabda: 

نحياَ َمَتاٌع َوَخْيحُ َمَتاَعَها الحَمرحأَُة الصهاَْلَُة.    اَلدح
Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang shalihah. (HR. 

Muslim)  

Anak dapat membutakan orang tua dari kebenaran. Demi anak orang tua rela 

mengorbankan keimanannya,kejujurannya. Bahkan kadang kala mampu menjerat orang 

tua untuk bermalas-malasan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala, bakhil dalam 

berinfaq, enggan bershadaqah, maupun tidak mau membayar zakat. Kepentingan sang 

anak dijadikan alasan atas kebakhilan, kemalasan dalam beribadah kepada Allah. Allah 

SWT berfirman: 
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وَ  َآ أَمح َنٌة  َإَّنه ٌر َعَظيمٌ َوهللاُ َعنَدُه أَ اُلُكمح َوَأوحالَدُُكمح فَت ح  . جح
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi 

Allah-lah pahala yang besar. (QS. At Thaqhabun [64]: 15). 

Bahkan ia rela melepas kejujuran dan keimanannya untuk digadaikan demi harta yang 

membuat lupa kepada Allah. Rasulullah SAW. bersabda: 

َنُة أُمهَِت الحَماُل.  َنًة، َوَفت ح   َإنه َلُكلَ  أُمهٍة َفت ح
Tiap umat mempunyai cobaan dan ujian sendiri-sendiri dan fitnah cobaan umatku 

adalah kekayaan harta. (HR. Tirmidzi). 

َحَة  َواَبحواَب الص َ  ةَ زحَق َواَبحواَب الحُقوه َواَبحواَب الر َ َة عحمَ لن َ اَواَبحواَب  َواَبحواَب الحََبَكاةَ   ْيحَ َعَليحنا اَب حَواَب الحَ  ف حَتحح ا مه ه ُ اَلله 
َ  َمةَ َواَبحواَب الس َّلَ  ََتَك َيَ اَرحَحَم الر َْحَ يح  . بََرْحح

 

Khutbah Kedua: 

َس َوالحَقَمَر ُيَكوَ ُر الن هَهَر َعَلى اللهيحَل َوُيكَ  ا َكَما أََمَر الهَذى َخَلَق الشهمح ُدَ هلَل َْححًدا َكَثْيح َمح وَ ُر اللهيحَل َعَلى  َأْلح
َهُد َأنح الَ  َهُد َأنه ُُمَمهًدا َعبحُدُه َوَرُسوحلُُه. أَللهُهمه َصلَ  َوَسلَ مح الن هَهاَر. َأشح َدُه الَ َشرَيحَك لَُه َوَأشح  إَلََه َإاله هللاُ َوحح

يحَن.  َوَِبرَكح َعَلى نََبيَ َنا ُُمَمهٍد َوَعَلى آلََه َوَأصحَحابََه َوَمنح تََبَعُهمح َإََل   . أَمها بَ عحدُ يَ وحَم الدَ 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Melanjutkan khutbah yang pertama, sesungguhnya menyebarnya fitnah subhat dan 

syahwat ujian bagi orang-orang beriman. Agar mereka teguh, kokoh dan istiqomah di 

atas kebenaran, meski para penyerunya menghadapi ujian yang maha dahsyat. 

Di saat fitnah subhat merajalela, para para pembawa kebenaran laksana orang-orang 

yang menggemgam bara, sabra dan istiqomah menjadi kunci kemenangan. 

Oleh karena itu hawa nafsu harus kita tundukkan, fitnah subhat harus kita berantas 

dengan ilmu yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang mendapat pentunjuk mereka 

adalah orang-ornag yang akan selamat dari fitnah tersebut.   

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari berbagai fitnah akhir zaman yaitu 

fitnah subhat dan syahwat. Amien. 

Kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, memohon dengan penuh ketundukkan dan 

keikhlasan agar dijauhkan dan diselamatakan dari berbagai fitnah tersebut. 
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َ   اَللهُهمه  َلَماَت َوالحُمؤحَمَنيح َ َوالحُمسح َلَميح يحعٌ   اغحَفرح لَلحُمسح ُهمح َواَلمحَواَت اَنهَك َسََ َياَء َمن ح قَرَيحٌب ُمَُيحُب    َوالحُمؤحَمَناَت َاَلحح
 الدهعحَواتَ 

ًَة إَنه   َك أَنحَت ٱلحَوههابُ رَب هَنا الَ تُزَغح قُ ُلوبَ َنا بَ عحَد َإذح َهَدي حتَ َنا َوَهبح لََنا َمن لهُدنحَك َرْحح
َاَسرَينَ  َنا أَنُفَسَنا َوَإن َلهح تَ غحَفرح لََنا َوتَ رحَْححَنا لََنُكوَننه َمَن الح  رَب هَنا ظََلمح

َوَقَنا َعَذابَ   رَب هَنا ن حَيا َحَسَنًة َوِف اآلَخرََة َحَسَنًة  النهاَر. وصلى هللا على نبينا ُممد وعلى اله    آتََنا ِف الدح
  مجعيوصحبه أ

ُد ّلِلََه َربَ  الحَعاَلَميَ  َمح  ُسبحَحاَن رَبَ َك َربَ  الحَعزهَة َعمها َيَصُفوَن َوَسََّلٌم َعَلى الحُمرحَسَلينَ َواْلح
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 


