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ABSTRAK 

 

Khutbah Jumaat yang sekian lama wujud dan berfungsi pada setiap kali mingguan Jumaat 

sehingga dewasa ini dianggap tidak banyak mengalami perubahan terutamanya dalam 

mempertingkatkan mutu penyampaian kualiti khutbah. Sememangnya penilaian terhadap 

mutu penyampaian khutbah Jumaat seringkali dikaitkan dengan bagaimana proses 

penyampaian khatib di atas mimbar. Kualiti khutbah masih dipersoalkan oleh banyak 

pihak memandangkan kerugian yang akan dialami oleh umat Islam jika pentas mimbar 

hanya dijadikan sebagai memenuhi syarat sah solat sahaja. Malahan kebanyakan jemaah 

tertidur ketika penyampaian khutbah Jumaat berlangsung disebabkan oleh pengaruh masa 

dan suasana yang kurang menyenangkan. Justeru artikel ini menganalisis hadis Nabawi 

yang membincangkan tentang tempoh penyampaian Khutbah Jumaat. Dengan 

mengaplikasi metode analisis kandungan, kajian ini mendapati sarjana klasik mahupun 

moden bersetuju bahawa memendekkan khutbah merupakan tanda-tanda kefaqihan 

seseorang dalam urusan agama. Hal ini kerana terdapat dalam kalangan jemaah yang 

kurang memberi tumpuan sepenuhnya terhadap penyampaian khutbah disebabkan 

khutbah yang disampaikan terlalu panjang. Tambahan pula daya tarikan dan 

penyampaian yang disampaikan oleh khatib kurang memberansangkan, hanyalah 

berdasarkan kepada teks khutbah semata-mata dan isu yang disampaikan tidak mengikuti 

perkembangan semasa. 

 

Kata Kunci: Khutbah Jumaat; Khatib; Hadis; Masjid; Multimedia 

 

Pendahuluan 

 

Khutbah Jumaat merupakan rukun wajib di dalam pelaksanaan solat Jumaat. Ia juga 

berperanan sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan nasihat dan teguran semasa 

kepada ummah supaya perjalanan harian umat Islam sentiasa selari dengan syariat agama 

Islam (Bakar & Aishah, 2012). Khutbah pada zaman Rasulullah SAW dan khulafa’ al-

Rasyidin disampaikan tanpa sebarang teks, ia datang dari hati dan ilham yang  

disampaikan secara spontan (Jamal al-Din, 1971).  

 

Pengisian khutbah Jumaat perlulah bersifat segar dan terkini untuk bertindak sebagai 

instrumen yang berkesan dalam membangkitkan semangat umat untuk berjaya di dunia 

dan di akhirat (Bakar & Aishah, 2012). Di samping itu, khutbah Jumaat hendaklah 

disusun dengan kata dan kalimat yang fasih, menarik dan jelas, sehingga dengan khutbah 
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yang pendek para pendengar dapat mengambil kesimpulan yang berguna dan berkesan di 

hati mereka (Mohd Zain Dollah, 2009). Dengan begitu, khatib perlu meningkatkan lagi 

teknik penyampaian khutbah agar segala maklumat dapat di sampaikan dengan lebih 

berkesan (Jaafar, Hamzah & Abdullah, 2007). Antara kaedah yang dicadangkan adalah 

dengan aplikasi kandungan khutbah Jumaat berbantukan Teknologi Multimedia (Zulpabli 

& Nizar, 2011).   

 

Dalam praktik khutbah yang berlaku di Malaysia, khatib secara umumnya hanya akan 

membaca teks, sama ada disediakan sendiri atau disediakan oleh pihak yang berkuasa 

seperti Jabatan Agama Islam. Di antara komen yang selalu diutarakan terhadap 

kelemahan khutbah ini adalah seperti yang pernah diluahkan oleh bekas Pengarah Jabatan 

Agama Islam Selangor (JAIS) pada tahun 1997. Beliau berpendapat khutbah Jumaat 

menjadi kurang berkesan dan kurang mendapat sambutan di hati para pendengar adalah 

kerana faktor cara penyampaian khutbah dan olahan gaya bahasa yang digunakan 

(Zulkiple, 2001). 

 

Tidak dapat dinafikan terdapat dalam kalangan jemaah yang kurang memberi tumpuan 

sepenuhnya terhadap penyampaian khutbah disebabkan khutbah yang disampaikan terlalu 

panjang. Tambahan pula daya tarikan dan penyampaian yang disampaikan oleh khatib 

kurang memberansangkan, hanyalah berdasarkan kepada teks khutbah semata-mata dan 

isu yang disampaikan tidak mengikuti perkembangan semasa. Sehubungan dengan itu, 

artikel ini menganalisis hadis Nabawi yang membincangkan tentang tempoh 

penyampaian Khutbah Jumaat. Analisis dibuat dengan mengambilkira pandangan sarjana 

Islam klasik dan kontemporari. 

 

Hadis Nabawi Tentang Durasi Khutbah Jumaat 

 

Khutbah merupakan salah satu medium dakwah bersifat mingguan yang disampaikan 

oleh khatib di atas mimbar berbentuk nasihat atau pesanan keagamaan. Peranan khutbah 

telah mengalami perkembangan dan pada masa ini, ia seringkali menjadi perbincangan 

dan perdebatan di media-media masa. Antara permasalahan yang ditimbulkan ialah 

khatib sekadar membaca teks khutbah tanpa mempedulikan pendengar, mesej khutbah 

yang tidak jelas, isi khutbah tidak efektif dan wujud kekeliruan terhadap maksud intipati 

khutbah (Noordin & Aini, 2017). Hal ini termasuklah tempoh atau durasi penyampaian 

khutbah yan terlalu panjang. 

 

Tedapat hadis yang disabdakan oleh Baginda Rasulullah SAW berkaitan perintah untuk 

memendekkan khutbah, antaranya: 

 

ا ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِإِْقَصاِر اْلُخطَبِ  ”  :ِر ْبِن يَاِسٍر قَالَ َعْن َعمَّ ِ َصلَّى َّللاَّ  .“ أََمَرنَا َرُسوُل َّللاَّ

 

[Abū Dawūd, Kitāb al-Ṣalāh, Tafrī‘ Abwāb al-Jumu‘ah, Bāb Iqṣār al-Khiṭab, No. 1106, 

Sahih] 
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Maksudnya: 

 

Daripada [‘Ammār ibn Yāsir] berkata: “Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk 

memendekkan khutbah.” 

 

Hadis ini turut direkodkan oleh al-Ḥākim al-Naysabūrī (Kitāb al-Jumu‘āh, al-Amr bi 

Iqṣār al-Khiṭab, No. 1105); al-Bazzār (Musnad ‘Ammār ibn Yāsir, No. 1430), dan al-

Bayhaqī (al-Sunan al-Kubrā, Kitāb al-Jumu‘ah, Jummā‘ Abwāb Adāb al-Khuṭbah, Bāb 

mā Yustaḥāb min al-Qaṣd…, No. 5631). 

 

Oleh sebab itu, Imam Abū ‘Abdullah Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfi‘ī (150-204 H.) 

Rahimahullah berkata (al-Shāfi‘ī, 1990/1: 344): 

غاً جامعاً.... وإذا فعل ما كرهت من إطالة الخطبة، أو سوء األدب فيها قصداً بلي -أي الخطيب  -وأحب أن يكون كالمه 

 أو أو في نفسه ...

“Dan aku menyukai perkataannya dalam khutbah itu fokus, jelas, komprehensif. Dan 

apabila ia melakukan yang aku benci yakni memanjangkan khutbah, atau jeleknya adab 

padanya atau pada dirinya...” 

 

Tidak menghairankan apabila umat kini sedang berada di satu zaman di mana solat yang 

didirikan adalah panjang, sedangkan penyampaian khutbahnya pula terlalu ringkas. Hal 

ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Sahabat Rasulullah SAW yang mulia, ‘Abdullah 

ibn Mas‘ūd RA (w. 32 H.): 

 

الةُ فِيِه طَِويلَةٌ ، َواْلُخْطبَةُ فِيِه قَِصيَرةٌ ، َوُعلََماُؤهُ َكثِيٌر َوُخَطبَاُؤهُ قَلِيلٌ  الةُ  إِنَُّكْم فِي َزَماٍن الصَّ ، َوَسيَأْتِي َعلَْيُكْم َزَماٌن الصَّ

 …طَبَاُؤهُ َكثِيٌر َوُعلََماُؤهُ قَلِيٌل فِيِه قَِصيَرةٌ َواْلُخْطبَةُ فِيِه طَِويلَةٌ ، خُ 

(Al-Ṭabarānī, al-Mu‘jam al-Kabīr, no. 8480) 

 

Maksudnya: 

 

“Sesungguhnya kalian berada di satu zaman di mana solat yang dilakukan adalah 

panjang, sedangkan khutbahnya pendek. Ulamanya ramai namun khatibnya sedikit. Dan 

akan datang pada kalian satu masa di mana solat yang dilakukan adalah pendek 

sedangkan khutbahnya panjang, khatibnya ramai tetapi ulamanya sedikit...”  

 

Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporari terhadap Durasi Khutbah Jumaat 

 

Lazimnya dalam masyarakat Melayu zaman sekarang, khatib hari Jumaat gemar 

memanjangkan tempoh khutbahnya. Berpuluh minit dihabiskan untuk menghuraikan 

nasihat, sementara bacaan solatnya terlalu singkat. Hal ini amat bercanggah dengan apa 

yang diperintahkan oleh Baginda Rasulullah SAW agar meringkaskan khutbah, dan 

memanjangkan bacaan dalam solat. Sehubungan dengan ini, Rasulullah SAW bersabda: 

 

اَلةَ ، وَ  ُجِل َوقَِصَر ُخْطبَتِِه ، َمئِنَّةٌ ِمْن فِْقِهِه ، فَأَِطيلُوا الصَّ  . اْقُصُروا اْلُخْطبَةَ ، َوإِنَّ ِمَن اْلبَيَاِن ِسْحًراإِنَّ طُوَل َصاَلِة الرَّ
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 (Muslim, Kitāb al-Jumu‘ah, Bāb Takhfīf al-Ṣalāh wa al-Khuṭbah, No. 869) 

Maksudnya: 

 

“Sesungguhnya panjangnya solat dan pendeknya khutbah seseorang merupakan tanda 

daripada kedalaman feqah (kefahamannya dalam agama). Maka, panjangkanlah Solat dan 

pendekkanlah khutbah. Dan sesungguhnya sebahagian daripada bayān (penjelasan 

dengan kata-kata indah) adalah sihir.”  

 

Imam Abū Zakariyā Yaḥyā Ibn Sharaf  al-Nawawī (1233-1277) Rahimahullah (1996) 

ketika menjelaskan makna hadis ini berkata: 

 

وَ  اَلِة لِقَْولِِه فِي الرِّ ايَِة اأْلُْخَر    َوَكانَْت َصاَلتُهُ َولَْيَس هََذا اْلَحِديُث ُمَخالِفًا لِْْلََحاِديِث اْلَمْشهُوَرِة فِي اأْلَْمِر بِتَْخفِيِف الصَّ

اَلةَ تَُكوُن طَِويلَةً بِالنِّْسبَِة إِلَى اْلُخْطبَِة ََل تَْطِوياًل قَْصًدا َوُخْطبَتُهُ قَْصًدا ؛ أِلَنَّ   يَُش ُّ  اْلُمَراَد بِاْلَحِديِث الَِّذي نَْحُن فِيِه أَنَّ الصَّ

 َعلَى اْلَمأُْموِميَن َوِهَي ِحينَئٍِذ قَْصٌد أَْي ُمْعتَِدلَةٌ َواْلُخْطبَةُ قَْصٌد بِالنِّْسبَِة إِلَى َوْضِعهَا

(Al-Nawawī, 1996) 

 

“Hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis masyhur tentang perintah untuk 

meringankan solat, berdasarkan sabda Baginda SAW dalam riwayat yang lain: Solat yang 

Baginda SAW lakukan adalah sederhana dan khutbahnya pun sederhana. Hal itu kerana 

maksud dari hadis yang kita bicarakan adalah solat tersebut lebih panjang daripada 

khutbah. Panjangnya solat tidak sampai memberatkan para makmum, namun ia adalah 

sedang, iaitu pertengahan. Dan khutbah yang dilakukan adalah sedang, iaitu sesuai 

dengan keadaannya.”  

 

Dalam riwayat lain, Jābir ibn Samurah RA (w. 76 H.) berkata:  

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم ، ”  :َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرةَ قَالَ  ِ َصلَّى َّللاَّ   .“ َوُخْطبَتُهُ قَْصًدا فََكانَْت َصاَلتُهُ قَْصًدا ، ُكْنُت أَُصلِّي َمَع َرُسوِل َّللاَّ

(Muslim, Kitāb al-jumu ‘ah, Bāb Takhfīf al-Ṣalāh wa al-Khuṭbah, no. 866) 

 

Maksudnya: 

 

“Aku pernah solat bersama Rasulullah SAW, di mana solat yang Baginda lakukan adalah 

sederhana dan khutbahnya pun sederhana.” 

 

Muḥammad Shams al-Ḥaq Al-‘Aẓīm Ābādī Rahimahullah (1273-1329) yang 

mensyarahkan kitab Sunan Abū Dāwud menjelaskan makna “memendekkan khutbah” 

bahawa: 

 

ُجِل ، أِلَنَّ اْلفَقِيهَ هَُو اْلُمطَّلُِع َعلَى َجَواِمِع اأْلَلْ  ُن بَِذلَِك ِمَن التَّْعبِيِر بِاللَّ إِنََّما إِْقَصاُر اْلُخْطبَِة َعاَلَمةٌ ِمْن فِقِْه الرَّ ْفِظ فَاِظ فَيَتََمكَّ

 . اْلُمْختََصِر َعلَى اْلَمَعانِي اْلَكثِيَرةِ 

(Al-‘Aẓīm Ābādī 1995, 3: 320) 

 

“Memendekkan khuthbah merupakan tanda-tanda (dalamnya) feqah seseorang, kerana 

seorang yang faqih adalah orang yang mampu menelaah keseluruhan lafaz, sehingga ia 
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mampu menghasilkan perkataan (dalam khutbahnya) dengan lafaz yang ringkas, namun 

merangkumi banyak makna.”  

 

Huraian di atas membuktikan bahawa memendekkan khutbah merupakan tanda-tanda 

kefaqihan seseorang dalam urusan agama, yakni memanfaatkan masa dengan sebaik yang 

boleh. Justeru itu, khutbah yang panjang dinilai sebagai “pembicaraan syaitan”. Anas ibn 

Mālik RA (w. 93 H.) berkata: 

 

 “.إِنَّ َكْثَرةَ اْلَكالِم فِي اْلُخطَِب ِمْن َشقَاِش ُِّ الشَّْيطَانِ    ” ، فَقَاَل ُعَمرُ  َخطََب َرُجٌل ِعْنَد ُعَمَر فَأَْكثََر اْلَكالمَ 

(Al-Bukhārī, al-Adab al-Mufrad, No. 872) 

 

Maksudnya: 

 

“Seorang lelaki sedang berkhutbah di sisi ‘Umar RA dengan ucapan panjang. Lalu ‘Umar 

RA berkata: “Sesungguhnya memperbanyakkan perkataan dalam khutbah termasuk 

pembicaraan syaitan.” 

 

Namun begitu, apabila terdapat keperluan untuk memanjangkan khutbah, disebabkan 

adanya satu perkara yang mesti disampaikan pada masa itu, maka seseorang boleh 

melakukannya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah Rahimahullah (691-751 H.) berkata: 

 

ُر ُخْطبَتَهُ أَْحيَانًا ، َويُِطيلُهَا أَْحيَانًا بَِحْسِب َحاَجِة النَّاِس . َوَكا اتِبَِة . َوَكاَن يُقَصِّ  نَْت ُخْطبَتُهُ اْلَعاِرَضةُ أَْطَوَل ِمْن ُخْطبَتِِه الرَّ

(Ibn Qayyim 1998, 1/184). 

 

Maksudnya: 

 

“Rasulullah SAW terkadang memendekkan khutbahnya, dan terkadang juga 

memanjangkannya, sesuai dengan keperluan manusia. Dan khutbah Baginda SAW yang 

sifatnya insidental (berbetulan mempunyai keperluan) lebih panjang daripada khutbah 

Baginda yang kebiasaan.”  

 

Oleh kerana itu, setiap khatib hendaklah memberikan perhatian kepada hal ini dengan 

penuh cermat, iaitu memendekkan khutbah dan memanjangkan solat. Ironinya, Sunnah 

ini adalah salah satu di antara yang seolah-olahnya hampir hilang dan dilupakan di 

kebanyakan tempat di negara ini.  

 

Kesimpulan 

 

Hadis yang dibincangkan di atas menggalakkan para khatib Jumaat untuk memendekkan 

khutbah dan memanjangkan solat. Hal ini kerana memanjangkan khutbah akan 

menimbulkan kebosanan, bahkan kejengkelan hadirin terhadap khatib dan khutbahnya. 

Selain itu, memendekkan khutbah merupakan tanda-tanda kefaqihan seseorang dalam 

urusan agamanya. Dengan begitu, usaha memahami keadaan jemaah lain yang 

merangkumi pemuda, orang tua nyanyuk (tidak mampu mengekalkan wuduk dan 
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kesucian dalam masa yang lama), orang yang dalam keperluan lain, orang lemah, orang 

sakit, dan ada orang-orang yang mempunyai halangan merupakan cerminan terhadap 

kefahaman terhadap Sunnah. Perbuatan memanjangkan khutbah akan sangat 

menyusahkan urusan mereka.  
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