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Khutbah, Tabligh, dan Dakwah

Oleh: Nabawi Rasendriya (XI MIPA 4)

A. Khutbah

Berasal dari kata khataba, yakhtubu, dan khutbatan yang berarti pidato atau ceramah

tentang keagamaan. Orang yang menyampaikan khutbah disebut dengan khatib yang

merupakan seorang laki-laki.

Waktu-waktu menyampaikan khutbah adalah pada:

a. Sebelum Salat

- Salat Jumat

b. Setelah Salat

- Salat ied

- Salat Istisqa’ (Salat untuk meminta hujan)

- Salat Khusuf (Gerhana bulan) dan Salat Kusuf (Gerhana matahari)

- Khutbah Nikah

- Wukuf

Syarat Khatib:

1. Islam, Balig, dan Berakal

2. Mengetahui Ilmu Agama

3. Mengetahui materi khutbah yang akan disampaikan kepada jamaah

4. Memahami dengan baik syarat, rukun, dan sunah khutbah

5. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar dakwah

6. Khatib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani



7. Memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia

Syarat Dua Khutbah:

Terkadang terdapat ibadah yang menuntut adanya dua khutbah, yaitu salat Jumat. Dua

khutbah tersebut dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur, khatib duduk di antara dua

khutbah dan diucapkan dengan suara yang keras dan jelas, serta tertib.

Rukun Khutbah:

1. Membaca hamdalah

2. Membaca syahadatain

3. Membaca shalawat

4. Berwasiat taqwa

5. Membaca Al-Qur’an dalam salah satu khutbah

6. Berdoa pada khutbah kedua

Sunah Khutbah:

1. Khatib berdiri ketika khutbah

2. Mengawali khutbah dengan memberi salam

3. Khutbah hendaknya jelas

4. Mudah dipahami

5. Tidak terlalu panjang

6. Khatib menghadap jamaah ketika khutbah

7. Menertibkan rukun khutbah

8. Khatib duduk di antara dua khutbah

9. Khutbah dilakukan di atas mimbar dan pada tempat yang lebih tinggi



B. Tabligh

Berasal dari kata balagha, yuballighu, dan tablighan yang berarti menyampaikan.

Orang yang menyampaikan tabligh disebut dengan mubaligh atau mubalighoh. Waktu

untuk menyampaikannya bebas. Dalam penyampaian tabligh terdapat tempat atau

mimbar.

Syarat Mubalig:

1. Islam

2. Balig

3. Berakal

4. Mendalami ajaran Islam

Etika dalam tabligh:

1. Bersikap lemah lembut, tidak kasar, dan tidak merusak

2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

3. Mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan

bersama

4. Materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan

jelas sumbernya

5. Menyampaikan dengan ikhlas dan sabar, sesuai dengan kondisi, psikologis, dan

sosiologis para pendengarnya atau penerimanya

6. Tidak menghasut untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari

kesalahan orang lain.



C. Dakwah

Berasal dari kata da’a, yad’u yang berarti memanggil, menyeru, dan mengajak pada

suatu hal. Orang yang menyampaikan suatu dakwah adalah da’i ataupun da’iyah. Waktu

dan tempat dakwah tidak dibatasi, artinya bebas kapan dan dimana saja. Hukum

berdakwah bagi umat muslim adalah wajib.

Macam Dakwah:

1. Dakwah bil Lisan: Dakwah melalui ucapan

2. Dakwah bil Qalam: Dakwah melalui tulisan

3. Dakwah bil Hal: Dakwah melalui perbuatan nyata

Syarat Da’i:

1. Islam

2. Balig

3. Berakal

4. Mendalami ajaran Islam

Etika dalam berdakwah menurut Al-Qur’an:

1. Dakwah bil hikmah → Terdapat tujuan dan sasaran dakwah

2. Dakwah bil mau'izatil hasanah → Memberikan nasihat dan pengajaran yang

bijaksana

3. Mujadalah billati hiya ahsan → Diskusi atau debat

4. Uswatun hasanah → Memberi contoh yang baik


