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َ إِلََه  ِ الَِّذْي أَمََرنَا بِااْلِعْتَِصاِم ِِبَبِْل اهلِل، أَْشهَُد أَْن ال اَْْلَْمُد لِِلَّ
َ َشِريَْك لَُه َوأَْشهَُد  َّ اهلُل َوْحَدُه ال َ نَبَِيّ إاِل ًدا عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال أََنّ ُُمََمّ

ا  ٍد َوعَََل آلِِه َوَصْحبِِه َومَْن تَبَِع ُهَداُه. أَمَّ َُّهَمّ َصِلّ عَََل ُُمََمّ بَعَْدُه. اَلل
 َ بَعُْد؛ فَيَا ِعبَادَ اهلِل، أُْوِصيُْكْم بِتَقَْوى اهلِل، قَاَل اهلُل تَعَاََل: يَاأَيُّها

ْسلُِمْوَن.الَِّذيَْن ءََ َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل  َ امَنُوا اتَّ
 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada 
Allah, dengan mencermati semua perbuatan yang akan 
kita lakukan. Sekiranya itu perintah Allah, maka 
laksanakan. Jika itu larangan Allah, maka batalkan. 
Dengan bertakwa, insyallah kita akan menjadi manusia 
yang bahagia. Dunia maupun di akhirat.  
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Jamaah Jumat rohimakumullah 
Dua puluh hari sudah, Ramadhan membersamai 

kita. Menjadikan malam, terasa amat panjang. 
Menjadikan siang, penuh dengan syiar Islam. 
Menjadikan senja, penuh dengan cerita. Cerita tentang 
anak-anak kita, yang sedang bahagia menunggu tanda 
berbuka puasa tiba. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Selama Ramadhan ini, adzan Magrib menjadi 
adzan yang paling ditunggu. Perubahan menit dan 
detiknya, terasa mendebarkan. Sang ibu sibuk 
menyiapkan hidangan. Sang bapak dengan sigap 
membantu menyuguhkan minuman yang 
menyegarkan. Anak-anak duduk bersiap menikmati 
sajian yang ada di atas meja makan. Inilah suasana lima 
menit menjelang adzan Magrib tiba.  

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Pertanyaan adalah, mengapa di bulan Ramadhan 
ini, menunggu tiba adzan Magrib begitu mendebarkan? 
Dan mengapa rasa mendebarkan itu, tidak terjadi saat 
menunggu adzan Subuh, adzan Duhur, adzan Ashar 
atau adzan Isya’? Sebenarnya yang membuat 
mendebarkan saat menjelang adzan margib di bulan 
Ramadhan ini, disebabkan akibat menunggu tiba 
berbuka atau menunggu sholat magrib tiba?  
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Atau jangan-jangan makna adzan telah mengalami 
penyempitan? Dari yang awalnya sebagai panggilan 
untuk sholat, lalu menyempit hanya menjadi tanda 
berbuka puasa. Jika demikian, apa bedanya adzan 
dengan alarm yang ada di handphone kita. Inilah ironi 
yang sedang terjadi di sekitar kita.  

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Siapa orang yang pertama kali mengumandangkan 
adzan? Dialah: Bilal bin Rabbah. Bilal adalah orang 
yang pertama kali mengumandangkan adzan. Ini 
terjadi di saat masjid pertama telah berhasil didirikan 
oleh rasuluillah di Madinah.  

Awal disyariatkannya adzan terjadi pada tahun 
pertama hijriyah. Hal ini tersebut di dalam sebuah 
hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari.  

 

الةَ, لَيَْس يُنَادَى  كَاَن اْْلُْسلُِموَن ِحنَي قَِدُموا اْْلَِدينَةَ ََيْتَِمُعوَن, فَيَتََحيَّنُوَن الّصَ
ُِذوانَا ُقوًسا ِمثَْل نَاُقوِس النََّصاَرى,  ََلَا, فَتَكَلَُّموا يَْومًا ِِف ذَلَِك, فَقَاَل بَعُْضُهْم اّّتَ

ً يُنَادِي َوقَاَل  َ تَبْعَثُوَن َرُجال بَعُْضُهْم بَْل بُوقًا ِمثَْل قَْرِن الْيَهُوِد, فَقَاَل ُعَمُر أََوال
الَةَِ الَِة, فَقَاَل َرُسوُل اهلِل صَل اهلل عليه وسلم, يَا باِلَُل ُقْم فَنَادِ بِالّصَ َبِالّصَ

 
Artinya: Kaum muslimin, dahulu ketika datang ke 

Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu 
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shalat, tanpa ada yang menyerunya. (Hingga) pada 
suatu hari, mereka berbincang-bincang tentang hal itu. 
Sebagian mereka berkata “gunakan saja lonceng 
seperti lonceng Nashara”. Dan sebagian menyatakan 
“gunakan saja terompet seperti terompet Yahudi”. 
Maka Umar berkata: “Tidakkah kalian mengangkat 
seseorang untuk menyeru shalat?” Lalu Rasulullah Saw 
bersabda, ”Wahai, Bilal. Bangun dan serulah untuk 
shalat. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Menyebut nama Bilal, yang terbayang adalah 
seperti apa lantunan suara adzannya. Pastinya 
iramanya merdu. Pastinya mahorijul hurufnya tepat. 
Pastinya fashohahnya benar.  

Rasulullah tentu tidak salah memilih, mengapa 
Bilal yang dipilih. Karena adzan tidak sekedar 
berteriak lantang. Di balik adzan ada ilmu. Ilmu yang 
sama untuk membaca Al Quran.  

Bilal bin Rabah awalnya merupakan seorang 
budak berkulit hitam, yang berasal dari Habasyah 
(Ethiopia). Majikannya bernama: Umayyah bin Khalaf. 
Ia adalah salah satu elit musyrik Makkah, yang sangat 
menentang dakwah Rasulullah.  

Bilal mulai tertarik dengan Islam, ketika ia sering 
mendengar majikannya membicarakan Rasulullah. Ia 
makin penasaran, setelah berbagai upaya dilakukan 
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oleh majikannya, untuk menghambat dakwah 
Rasulullah.  

Akhirnya Bilal menemui Rasulullah, dan 
menyatakan diri masuk Islam. Mendengar berita itu, 
majikannya, Ummayah bin Khalaf marah besar. 
Beragam tindakan kasar, sadis yang di luar batas 
kemanusiaan, ditimpakan oleh majikannya kepada 
Bilal. Bahkan hingga majikannya menjemurnya di 
tengah padang pasir tanpa pakaian. Bilal tetap 
bergeming. Tidak menjadikan siksaan itu, sebagai 
alasan untuk meninggalakan Islam. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Akhir penderitaan Bilal sebagai seorang budak 
terjadi, setelah Abu Bakar membelinya dari Umayyah 
bin Khalaf lalu memerdekakannya. Semenjak saat itu, 
Bilal selalu berada di dekat Rasulullah. Ia ikut berhijrah 
bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya. Tempat 
tinggal Bilal pun tidak jauh dengan rumah Rasulullah 
ketika di Madinah. Bilal dipercaya Rasulullah untuk 
menjadi orang yang mengumandangkan adzan. 

Semenjak peristiwa itu, hidupnya berubah. 
Awalnya menjadi orang yang terhina, berbalik menjadi 
orang yang mulia. Bahkan Bilal dikabarkan oleh 
Rasulullah, menjadi salah satu orang yang menghuni 
surga.  

Kabar jika Bilal menjadi penduduk surga terjadi 
setelah Rasulullah pulang dari perjalanan isra’ dan 
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mi’raj. Rasulullah memberi kabar gembira kepada 
Bilal, bahwa ia telah mendengar Bilal berjalan di surga. 
Hal ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad 
yang shahih. Abdullah bin Abbas radhiallahu ‘anhuma 
berkata: 

َّةَ، فََسِمَع ِمْن َجانِبِهَا َوْجًسا،  لَيْلَةَ أُْسِرَي بِنَبِِيّ اهلِل صَل اهلل عليه وسلم، دََخَل اجلَن
يُل مَا َهَذا؟ قَاَل: َهَذا باَِلَ ِذُّنَقَاَل: يَا ِجْْبِ ََ فَقَاَل نَبُِيّ اهلِل صَل اهلل عليه ”.ٌَل اْْلُ

َّاِس:  أَفْلََح باِلٌَل، َرأَيُْت لَُه كََذا َوكََذاقَْد “وسلم ِحنَي َجاءَ إََِل الن  
Artinya: “Pada malam isra, Nabi Saw, beliau 

memasuki surga. Saat itu beliau mendengar suatu 
suara. Beliau bertanya, ‘Wahai Jibril, suara apa itu?’ 
Jibril menjawab, ‘Itu (suara sandal) Bilal sang 
muadzin’. Saat bertemu dengan khalayak, Nabi Saw 
bersabda, ‘Sungguh beruntung Bilal. Aku melihatnya 
dalam keadaan demikian dan demikian’.” (HR. Ahmad 
2324). 

 
Melihat kisah perjalanan keimanan Bilal, tentu 

bisa kita ambil banyak hikmah. Orang yang kita anggap 
hina, ternyata Allah menilainya mulia. Orang yang kita 
kira biasa saja, Allah telah menjadikannya luar biasa. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 
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Tugas sebagai muadzin, bukanlah pekerjaan yang 
mudah. Benar saat mengumandangkan adzan, 
dianggap sesuatu yang wajar. Salah dalam melafalkan 
adzan, sudah pasti menjadi perbincangan. 
Mengumandangkan adzan tepat waktu, tidak pernah 
dipuji. Telah atau terlalu cepat mengumandangkan 
adzan, hadiahnya dirasani dan caci maki. Dan 
adakalanya yang ngrasani dan mencaci maki itu, tidak 
ikut sholat berjamaah. 

Muadzin adalah orang yang sering dilupakan. 
Padahal jasa dakwahnya demikian besar. Orang lebih 
mengenal siapa ketua takmirnya, dari pada siapa 
muadzinnya. Orang terbiasa niteni, Jumat Pon siapa 
khotibnya, tetapi tidak dengan siapa jadwal 
muadzinnya. Padahal kesemuanya mempunyai peran 
yang sama-sama pentingnya. Sebagai penggerak roda 
dakwah, di masjid atau mushola di lingkungan kita. 

 
Jamaah Jumat rohimakumullah 

Mari kita doakan, para muadzin di masjid dan 
mushola yang ada di sekitar kita, diberikan oleh Allah 
kekuatan iman. Allah angkat derajatnya. Allah sehatkan 
badannya. Allah golongkan ia, menjadi orang yang 
mulia.  

Dan mari kita doakan, agar para muadzin mau 
meng-upgrade diri. Meningkatkan kadar keilmunnya. 
Karena adzan, tidak hanya sekeda berteriak lantang. 
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Jika adzan dikumandangkan dengan ilmu, hasilnya 
akan berbeda dengan adzan yang dikumandangkan 
tanpa ilmu. Ilmu melafalkan adzan, sama dengan ilmu 
membaca Al Quran. Tajwidnya, fasohahnya, mahorijul 
hurufnya, harus mampu berpadu dengan iramanya 
yang syahdu dan mendayu-dayu.  

 

َّاُكْم ِِبَا فِيِْه مَِنَبَاَرَك اهلُل ِِلْ َولَُكْم ِِف الُْقْرآِن الْعَِظيِْم، َونَفَعَِِنْ   َوإِي
ْكِر اْْلَِكيِْم. ْ َولَُكْم   اآْليَاِت َوالِذّ أَُقوُل قَْو ِِل َهَذا َوأَْستَغِْفُر اهللَ ِِل

ِحيُْم.  فَاْستَغِْفُرْوُه اِنَُّه ُهَو الْغَُفوُر الَرّ
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Khutbah Kedua 

  

َّ اهلُل َوْحَدُه الَ  اْْلَْمُد ِهلِل ََحًْدا كَثِْْيًا َكَما أَمََر. َوأَْشهَدَُ أَْن آل إِلََه إاِل
ْ عَِن اْْلَُشاَركَِة َواْْلَُشاكَلَِة لَِساِئِر الْبََشِر. َوأَْشهَُد  َشِريَْك لَُه، اْْلُتَعَاِِل
َّبُِيّ اْْلُعْتََْبُ. اللَُّهَمّ  ن ََلّ اهلُل عَلَيِْه َوَسلََّم عَبُْدُه َوَرُسْولُُه ال ًدا َص أََنّ ُُمََمّ

ٍد َوعَََل آلِِه َوأَْصَحابِِه َومَْن تَبِعَُهْم بِإِْحَساٍن َصِلّ وََ ِدنَا ُُمََمّ َسلِّْم عَََل َسيـِّ
ا بَعُْد( يِْن )أَمَّ  إََِل يَْوِم الِدّ

ْسلُِمْوَن.  َّ َوأَنتُْم ُمّ ُقوا اهللَ َحَقّ ُتقَاتِِه َوالَ ََتُْوُتَنّ إاِل فَيَا ِعبَادَ اهلِل اِتَّ
َواعْلَُمْوا أََنّ اهللَ ُسبَْحانَُه َصََلّ عَََل نَِبيِِّه قَِدْْيًا. إَِنّ اهللَ َوماَلَِئَكتَُه 

َ الَِّذيَْن آمََ ، يَاأَيُّها َّبِِيّ ن نُْوا َصلُّْوا عَلَيِْه َوَسلُِّمْوا تَْسلِيًْما. يَُصلُّْوَن عَََل ال
َّيَْت عَََل  ٍد كََما َصل َََل آِل َسيِِّدنَا ُُمََمّ ٍد َوع اَللَُّهَمّ َصِلّ عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ
ٍد َوعَََل آِل َسيِِّدنَا  إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، َوبَاِرْك عَََل َسيِِّدنَا ُُمََمّ

ََ ٍد كََما بَاَرْكَت عَََل إِبَْراِهيَْم َوعَََل آِل إِبَْراِهيَْم، ِِف الْعَاَْلنِْيَ إِنََّك ُُم َمّ
مِننِْيَ  َْ ُ يٌْد ََمِيٌْد. اَللَُّهَمّ اغِْفْر لِلُْمْسلِِمنْيَ َواْْلُْسلَِماِت َواْْل ََحِ

َْ ي مِنَاِت اأْلَْحيَاءِ مِنُْهْم َواأْلَْمَواِت، إِنََّك ََسِ َْ ُ ٌع قَِريٌْب َُمِيُْب َواْْل



Naskah Khutbah Jumat “Sandal Bilal” 
 

TPA ALBA Sirnoboyo | 10 
 

نُْوِب َواْلَِْطيْئَاِت بَِرَْحَتَِك يَآ  عََواِت َويَا قَاِضَي اْْلَاَجاِت َوغَافَِر الُذّ الَدّ
. نْيَ اَِحِ  أَْرَحَم الَرّ

ْساَلمََ َ .اْْلُسلِِمني وََ اللَُّهَمّ أَِعَزّ اْْلِ ََ انُْصْرَ اللَُّهَمّ  وََ اْْلُسلِِمني إِْخَواننَا
َ سورياه. ِِفَ فِلِْسِطني ِِفَ اْلَُجاِهِديَنَ  أَنِْزِلَ وََ إِْيَاََنُمَْ ثَبِّْتَ اللَُّهَمّ

ِكينَةََ دَْ وََ ُقلُوبِِهم عَََلَ الَسّ َ ُصُفوفَُهْم. َوِحّ  وََ الَْكفََرةََ أَْهلِِكَ اللَُّهَمّ
َ . اْلُْشِرِكنيََ ين. أَعَْداءََ أَعَْدائِنَا عَََلَ اْلَُجاِهِديَنَ انُْصْرَ اللَُّهَمّ   الِدّ

نيََ أَْرَحمََ يَآ َكَبَِرَْحَتَِ َِحِ َ الَرّ َُ َوَصََلّ نَّبِِيَّ عَََلَ الَِلّ دٍَ ال َُُمََمّ
 ًّ ْ ُقلُْوبِنَا ِغال َ ََتْعَْل ِِف َّنَا اغِْفْر لَنَا َوِْلْخَوانِنَا الَِّذيَْن َسبَُقْونَا بِاِْْلْْيَاِن َوال َرب

َلِّلَِّذيَْن آمَنُْوا ِحيٌْم. , َّنَا إِنََّك َرُؤْوٌف َرّ َّنَا َظلَْمنَا أَنُْفَسنَا َوإِْن لَّْم َرب َرب
نْيَا َحَسنَةً َوِِف  َّنَآ أَتِنَا ِِف الُدّ تَغِْفْر لَنَا َوتَْرََحْنَا لَنَُكْونََنّ ِمَن اْلَْاِسِريَْن. َرب

. َّاِر. َواْْلَْمُد ِهلِل َرِبّ الْعَاَْلنِْيَ قِنَا عََذاَب الن  اآْلِخَرِة َحَسنَةً َوّ
 

إَِنّ اهللَ يَأُْمُر بِالْعَْدِل َواِْْلْحَساِن َوإِيْتَاءِ ِذي الُْقْرََب َويَنََْه عَِن  ِعبَادَ اهللَِ
ُرْوَن. فَاذُْكُروا اهللَ  الْفَْحَشاءِ َواْْلُنَْكِر َوالْبَغْي يَعُِظُكْم لَعَلَُّكْم تََذكَّ

 ُ  ْكُر اهلِل أَكَْْبَالْعَِظيَْم يَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوُه عَََل نِعَِمِه يَِزدُْكْم َولَذَِ


