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Khutbah Jum’at : Sabar Adalah Solusi Dalam Berbagai Keadaan 

Sabar adalah sebuah tangga yang harus dilalui oleh setiap orang yang mendambakan 

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sabar juga merupakan sebuah titian seseorang yang 

menginginkan dekat dengan Allah ta’ala. Iman seseorangpun sangat kuat kaitannya dengan 

kesabaran. Tidak ada keimanan kecuali bagi mereka yang memiliki kesabaran. 

Sabar bukan berarti diam saat kita dianiaya. Atau juga diam disaat berbagai 

kemaksiatan dan kemungkaran merajalela di sekitar kita. Tetapi sabar adalah kemampuan 

seseorang untuk menahan dari hal yang diharamkan Allah ta’ala, padahal ia mampu untuk 

melakukannya. 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata, “Sabar adalah 

meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan 

maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi 

takdir Allah. 

 Menerima watak kehidupan duniawi ini membantu seseorang memperoleh kebaikan 

mendasar dan menempati pemberhatian (maqam) yang sangat penting dalam perjalanan 

menuju Allah SWT, yaitu sabar dengan ujian-ujian. Sabar adalah karakteristik yang 

mengantarkan seorang hamba menuju kehadiran Allah SWT, seperti yang sudah dijelaskan 

dalam ayat berikut : 

                              

 
 Artinya: “Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar” (Q.S Al-

Baqarah (2): 153) 

Kesabaran itu ada tiga jenis, yaitu: Pertama, sabar dalam melakukan kebaikan, berarti 

orang mukmin harus bersikap aktif secara terus menerus, tenpa harus membuat dirinya sendiri 

menderita.  

 َوٱْصبِْر نَْفَسَك َمَع ٱلَِّذيَن يَْدُعوَن َربَّهُم بِٱلَْغَدٰوِة َوٱلَْعِشىِّ يُِريُدوَن َوْجهَه

Artinya:“Dan bersabarlah kamu terhadap orang-orang yang senantiasa berdoa 

kepada Rabbnya di waktu pagi dan sore hari dengan mengharap 

wajah-Nya.” (QS. Al-Kahfi: 28). 

Ayat di atas adalah perintah sabar terhadap orang-orang baik, yang senantiasa berdoa dan 

menyeru di jalan Allah. Karena yang namanya pertemanan, pasti akan dijumpai suatu hal 

yang tidak menyenangkan, oleh karena itu Allah perintahkan bersabar jika menjumpai suatu 

hal yang tidak menyenangkan dari saudaranya. 

Kedua, sabar dalam menahan diri dari segala yang dilarang, sehingga dia bisa 

menjauhinya dan tidak melaksanakannya. Seseorang bisa meninggalkan larangan sesuai 

dengan kekuatan sabarnya. Sebagian ulama salaf mengatakan: 
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Artinya : “Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan bisa pula 

dilakukan oleh orang yang jahat, namun tidak ada yang mampu 

meninggalkan maksiat kecuali orang yang benar-benar jujur.” 

(Hilyatul Auliya 10/197). 

Ketiga, sabar dengan ujian-ujian Allah SWT berada dalam tingkatan –tingkatan yang 

berbeda, yang seluruhnya bermakna menahan diri dari sesuatu. Level paling dasar dari 

kesabaran menghadapi ujian-ujian Allah SWT allah menahan dari dari melakukan perbuatan 

buruk. Akan tetapi, tinggat yang lebih tinggi adalah menahan diri dari mengeluh melalui lisan. 

Terakhir, level kesabaran tertinggi ketika menghadapi ujian adalah menahan diri dari 

mengeluh di dalam hati.  

Menahan diri dari melakukan dosa-dosa adalah suatu peryaratan untuk menyucikan hati 

seseorang. Ketika seseorang menghadapi sejumlah masalah, lalu dia berada di persimpangan, 

bisa jadi dia bertobat dan pasrah kepada Allah SWT, atau bisa jadi terjerumus ke dalam dosa, 

yang berarti gagal menghadapi ujian. Pada tingkat yang lebih tinggi, sabar menghadapi ujian-

ujian Allah SWT mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari mengeluh tentang ujian 

yang kita hadapi. Ini lh yang disebut dengan “kesabaran yang indah”, sebagaimana yang 

diciptakan oleh Allah SWT pada kita tentang Nabi Yu’qub AS, ketika beliau berkata: 

                     

Artinya: “Maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku). (Q.S. Yusuf [12]: 18) 

                                                                  
                            

Artinya: “Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan 

kesedihanku. (Q.S Yusuf [12]:  86) 

Nabi yu’qub AS hanya mengeluh kepada Allah SWT dan menolak untuk 

mengeluh kepada selain-Nya. 

Bersabar terhadap keputusan Allah SWT pada tingkatan hari, yakni hatinya tidak 

mengeluh sama sekali adalah tipe kesabaran yang baik. Seorang mukmin meraih tingkatan ini 

ketika tidak hanya menahan diri dari membicarakan kesulitan yang sedang dihadapi, 

melainkan juga menahan diri dari merasakan derita di hati terkait kesulitan tersebut.  

 


