
BENARKAH KHUTBAH SHOLAT DUA HARI RAYA DUA KALI 

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa setelah dilaksanakannya sholat 

‘Ied, maka disunnahkan untuk mengadakan khutbah ‘Ied. Bagi jamaah sholat 

ditekankan untuk mendengarkan khutbah agar mendapatkan faedah ilmu yang 

bermanafaat dari marteri khutbah yang disampaikan oleh Khotib. Abdullah bin Saaib � 

berkata : 
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“aku menyaksikan sholat ‘Ied bersama Rasulullah �, maka setelah dilaksanakannya sholat 

‘Ied, Nabi � bersabda : “Sesungguhnya kami akan berkhutbah, barang siapa yang suka untuk 

duduk mendengarkan khutbah, dipersilakan duduk. Barangsiapa yang ingin beranjak pergi, 

dipersilakan pergi” (HR. Abu Dawud dishahihkan oleh Imam Al Albani). 

Kemudian terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama kita apakah khutbah 

sholat ‘Ied dilaksanakan dua kali yakni diselingi duduk diantara dua khutbah 

sebagaimana yang sering kita dengar bersama dalam pelaksanaan sholat ataukah ia 

hanya satu kali saja. Artikel yang ringkas ini akan mencoba memberikan pengantar 

dalam memahami permasalahan ini. 

Barangkali untuk segera mengetahui pendapat yang rajih dalam masalah ini, ada 

baiknya akan saya terjemahkan jawaban Syaikh DR. Hisaamuddin ‘Afaanah dalam 

“Fatawa Yas’alunak” : 
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Soal : Apa pendapat yang shahih, apakah Imam khubah satu kali setelah sholat ‘Ied, 

bukan khutbah dua kali? 

Jawab :  

Mayoritas ulama dari kalangan 4 madzhab dan selainnya berpendapat bahwa 

Imam berkhutbah pada waktu ‘Ied dengan dua khutbah yang diselingi duduk diantara 

keduanya, sebagaimana dalam pelaksanaan sholat jum’at. Imam Syafi’I dalam “Al 

Umm” (1/238) berkata : 

“akhbaronaa Ibrohim bin Muhammad ia berkata, haddatsanii Abdur 

Rokhman bin Muhammad bin Abdullah dari Ibrohim bin Abdullah bin 

Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah ia berkata : “termasuk sunnah Imam 

berkhutbah pada waktu dua hari raya dengan dua kali khutbah yang 

dipisahkan diantara keduanya dengan duduk”. 

Imam Ibnu Qudamah dalam “Al Mughni” (2/285-286) berkata ketika menjelaskan 

perkataan Imam Abil Qosim Al Haroqiy : “jika Imam telah salam (dari sholat ‘Ied) 

ia berkhutbah dengan dua kali khutbah yang dipisahkan dengan duduk 

diantara dua khutbah”. 

Beliau rohimahulloh  berkata : 



“Kesimpulannya bahwa dua khutbah setelah sholat ‘Ied, tidak kami ketahui 

adanya perselisihan dikalangan kaum Muslimin … jika telah shahih bahwa 

sifat khutbah (‘Ied) dengan dua khutbah sebagaimana sifat khutbah 

Jum’at…Sa’ad ����  Muadzinnya Nabi ���� meriwayatkan bahwa Nabi ���� 

bertakbir ditengah-tengah khutbah, Beliau ���� banyak melakukan takbir 

pada dua khutbah pada waktu dua hari raya. Imam Ibnu Majah 

meriwayatkan : …dan duduk diantara dua khutbah. Imam Ibnu Majah 

meriwayatkan juga dari Jabir ���� ia berkata : ‘Rasulullah ���� keluar pada 

waktu hari fithri atau hari Adha, Beliau ���� berkhutbah dengan berdiri, lalu 

duduk kemudian berdiri lagi’”. 

Imam Nawawi berkata dalam “Roudhotut Thoolibiin” (1/580) : 

“Jika Imam telah selesai sholat ‘Ied, ia naik mimbar lalu menghadap 

kepada manusia kemudian memberikan salam. Apakah ia duduk sebelum 

khubah? Ada dua pendapat, yang rajih (kuat) telah datang nash bahwa ia 

duduk seperti pada khutbah jum’at lalu berkhutbah dengan dua khutbah, 

rukunnya seperti rukun khutbah jum’at ia berdiri lalu duduk diantara 

keduanya seperti pada khutbah Jum’at”. 

Imam Al Kasaaniy Al Hanafiy dalam “Badaai’us Shonaai’” (1/619) berkata : 

“tata cara khutbah pada waktu dua hari raya seperti pada khutbah Jum’at, 

ia berkhutbah dengan dua khutbah dan duduk diantara dua khutbah 

sejenak”. 

Imam Ahmad Ad-Dardiir Al Maliki ketika membahas sholat ‘Ied dalam “Syarhul Kabiir” 

(1/400) berkata : 

“Disunahkan dua khutbah seperti khutbah Jum’at yakni dalam hal 

sifatnya..”. 

Para ulama telah menjalankan amal ini (dua khutbah) semenjak zaman Nabi � 

pada waktu dua hari raya, ini adalah sesuatu yang ternukil dari kalangan ulama baik 

pada zaman dahulu dan tidak ada perselisihan dikalangan ulama Salaf sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hazm Adh-Dhohiri dalam “Al Muhallaa” (3/293) ketika 

berkata : 

“Jika Imam salam dalam sholat ‘Ied lalu ia berdiri berkhutbah kepada 

manusia dengan dua khutbah yang diselingi duduk diantara dua khutbah, 

jika telah selesai para Jamaah meninggalkan tempatnya…semua ini tidak 

ada perselisihan didalamnya”. 

Imam Shon’aniy dalam “Subulus Salam” (2/439) setelah menyebutkan hadits 

Abu Said Al Khudriy � : “Nabi � keluar pada waktu Idhul Fitri dan Idhul Adha keluar ke 

tengah-tengah lapangan, yang pertama dilakukan adalah sholat, lalu ia berpaling berdiri 

dihadapan manusia, sedangkan jamaah (para sahabat �) tetap berada dishof mereka. Nabi � 

menasehati dan memerintahkan mereka” (Muttafaqun ‘Alaih). 

 



Beliau rohimahulloh  berkata : 

“didalamnya dalil disyariatkannya khutbah ‘Ied, dan ia seperti khutbah 

Jum’at yang berisi perintah dan nasehat, namun tidak ada didalamnya dua 

khutbah seperti khutbah Jum’at yang terdapat duduk diantara dua 

khutbah, sehingga khutbah dua hari raya tidak tsabit dari perbuatan Nabi 

����, mungkin para ulama yang mengerjakannya karena mereka 

mengkiyaskan dengan khutbah Jum’at”. 

Imam Ibnu Utsaimin dalam “Syaroh Mumti’” (5/191-192) berkata : 

“ucapan penulis (Zaadul Mustaqni) “dua khutbah”, ini adalah sesuatu yang 

sudah biasa dijalankan oleh Fuqoha, karena telah datang hadits yang 

dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang perlu ditinjau lagi 

“bahwa Beliau ���� berkhutbah dengan dua khutbah”. Namun jika dilihat dari 

sunnah yang telah disepakati oleh Bukhori-Muslim dan selainnya sangat 

jelas bahwa Nabi ���� tidak berkhutbah kecuali dengan satu khutbah, namun 

setelah Beliau ���� menyelesaikan khutbah yang pertama, Beliau ���� menemui 

para wanita dan memberikan nasehat kepada mereka. Seandainya hal ini 

kita jadikan sebagai dasar dalam menentukan adanya dua khutbah, maka 

masih ada kemungkinan kesitu walaupun tidak tepat, karena hanyalah 

Beliau ���� menyampaikan khutbah kepada para wanita dengan alasan 

khutbah tidak terdengar oleh mereka dan ini satu kemungkinan yang lain”. 

Jika hal ini disepakati maka wajib diketahui bahwa tidak ada yang tsabit dari 

Sunnah Rasulullah � bahwa khutbah sholat itu dua khutbah, sedangkan hadits-hadits 

yang berkaitan dengan hal tersebut dhoif, sebagaimana yang telah disepakati oleh Ahli 

hadits. Diantara hadits tersebut adalah riwayat dari Jaabir bin Abdullah � ia berkata : 

“Rasuluallah ���� keluar untuk sholat pada hari Fitri atau Adha lalu beliau 

khutbah berdiri kemudian duduk sejenak kemudian berdiri kembali” (HR. 

Ibnu Majah, Baihaqi dalam Sunan Kubro dan dihoifkan oleh Al Hafidz Ibnu 

Hajar dalam “Talkhisul Khobiir” (2/86), didhoifkan juga oleh Imam Al 

Buushiiriy dalam “Zawaid”, begitu juga Imam Al Albani mendhoifkannya. 

Adapun riwayat dari Sa’ad bin Abi Waqosh � ia berkata : 

“bahwa Nabi ���� sholat ‘Ied tanpa adzan dan iqomah, Beliau ���� berkhutbah 

dengan dua khutbah, dipisahkan antara kedua khutbah dengan duduk” 

(HR. Al Bazzar, haditsnya dhoif sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al 

Albani dalam “Tamamul Minnah” catatan terhadap “Fiqhus Sunnah”. 

Sedangkan riwayat dari Ubaidillah bin Utbah bin Mas’ud bahwa ia berkata : 

“Termasuk sunnah ia berkhutbah dua khutbah yang dipisahkan antara 

keduanya dengan duduk”. 

Imam Nawawi dalam “Khulaashotul Ahkaam” (2/838) : 



“dhoif tidak bersambung, tidak ada yang shohih hadits tentang jumlah 

khutbah sedikitpun dan yang dijadikan pegangan adalah dikiyaskan dengan 

khutbah Jum’at”. 

Imam Syaukani berkata dalam “Nailul Author” (3/347) berkata : 

“Ubaidillah bin Abdullah seorang Tabi’I sebagaimana yang telah diketahui, 

maka ucapannya termasuk sunnah tidak mengisyaratkan kepada 

sunnahnya Nabi ����, sebagaimana yang telah disepakati dalam ilmu Ushul 

Fiqih”. 

Apa yang dikatakan oleh Imam Syaukani tidak tepat, karena jika Tabi’I berkata 

“termasuk sunnah” ini menunjukan kepada Sunah Nabi �, kecuali jika ia menyebuktan 

terikat dengan sunah lain, bahkan sebenarnya Imam Syaukani dalam masalah ini di 

kitabnya “Irsyadul Fuhul” (hal. 61) telah menerangkannya : 

“Adapun Tabi’I jika berkata “Termasuk Sunnah”, maka ini bukan hukum 

mursal Tabi’i. Ini lebih kuat sekalipun yang dikatakan masih mengandung 

kemungkinan bahwa amalan ini dikerjakan oleh para sahabat Nabi ���� dan 

amalan mereka sehari-hari. Ini menyelisi khilaf yang nampak, karena 

memutlakan hal tersebut sebagai hujjah dan dakwah kepada manusia. 

Menunjukan bahwa yang dikehendaki sunah adalah pemilik syariat.   

Imam Ibnu Abdil Bar :  

“Sesungguhnya memutlakan shohabah dan sunnah bahwa yang dimaksud 

dengan ucapan tersebut adalah sunnah Nabi ����, demikian juga jika 

memutlakan selainnya maka harus disandarkan kepada pemiliknya seperti 

ucapan “Sunah 2 umar (Abu Bakar dan Umar ����) dan yang semisalnya”. 

Imam Ibnu Baz berkata : 

“Para ulama mengikutkan ‘Ied dengan Jum’at dalam dua khutbah, maka 

hendaknya jangan berpaling dari hal ini”. 

Kata beliau rohimahulloh  lagi : 

Khutbah ‘Ied adalah dua kali, sedangkan atsar Ubaidillah Mursal dan ia 

perowi yang lemah, namun dikuatkan menurut perndapat mayoritas ulama 

seperti sholat Jum’at, lalu para ulama mengikutinya”. 

Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya : Apakah I’ed memiliki satu atau dua khutbah? Lalu 

beliau rohimahulloh  menjawab : 

“Yang masyhur menurut Fuqoha bahwa khutbah Ied adalah dua kali karena 

hadits yang dhoif diatas. Namun telah ada hadits shahih yang disepakati 

Bukhori-Muslim bahwa Nabi ���� tidak berkhutbah kecuali satu kali dan aku 

berharap dalam masalah ini ada keluasan”. 

Kesimpulannya : pendapat yang jelas menurut Syaikh Hisamuddin bahwa 

dalam Ied memiliki dua khutbah, karena amalan ini terwarisi dan telah dikerjakan oleh 

Fuqohanya umar sepanjang masa, sehingga tidak selayaknya untuk meninggalkannya. 

 


