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ِ َِ َ َاَ َْل َم َُد
ِ ِ
ِ َ ُّهوِر
َخََر
َْ َوَكمَ ََل ََفَِْي َِو َاَلْ َف.ا
َ لل َالَذى َ َش ْهَر ََرَم
ُ ضا َن ََول َساَئ ِر َالش
َْ
ََ َسيّ ًد
ِ ْ ات َو
ِ ِ
ِ ََواَنْزَل َفِي ِو َالْ ُقرآ َن َمو.ات َموِردا
ًََعظَةً ََو َِش َفاء
َُ ََحَْي
ْ َ ْ ْ َ َ ً ْ َ اْلَْي َر
َ ث َ ََج ََعلََوََُلَْلبَََرَك
ِ اَل َوَاَتُوب َاِلَي ِو
ِ لِم
ََعلَْي ِو
ُّ اَِف
َ ًَمتَ َوّكال
ُ ْ ُ َ َ َسْب َحانَوُ ََوتَ َع
ُ ُ َاَ ْْحَ ُده.َالص ُدوِر ََوُى ًدى
َ
ََََوأَ َْش ََه ُد َأَنَ َ َُمَمَ ًدا,ُيك َلَو
َ َ َأَ َْش ََه َُد َأَ ْن َالَ ََاِلَوَ َإِال.ُم ْعتَ ِم ًدا
َ ََللاَُ َو ْح َدهُ َال
َ َش ِر
ٍ َُ ىَسَيِ َِد ََن
ِ ص َِل َو
ِِ
َص َحاَبِِو
ْ ََمَمَ َد َ ََو ََعَلىََاََل َو َ َوا
ََّ َسلّ ْم َ ََعَل
َ َ ّ ََ َ َََاَللَ ُهم.َُعْب ُدهُ ََوَر ُس ْولَُو
ِ َ َا. َاَما َب ع ُد.ومن َتَبِعو َاِ ََل َي وِم َالْ ِقيام ِة
َوصْي ُك ْم ََونَ ْف ِسى َبِتَ ْق َوى َللاِ َفَ َق ْد
َْ
َ َ َْ ُ َ ْ ََ
ُِ َ َاِن َللا َال.فَازالْمت ُقو َن
ََش ْهُر
ُّ َُي
َ : َقال َالنيب َصلعم.ب َ ُكل َُمُْتَ ٍال َفَ ُخوٍر
َ
ُ َ
ِ
ِ
ََُص َامو
َ ضا َن
َ َرَم
َ ُب َللا
ُ َسنَ ْن
َ َفَ َم ْن.ُت َلَ ُك ْم َقيَ َامو
َ ََعلَْي ُك ْم َصي
َ اَموُ ََو
َ ََش ْهٌر َ َكت
ِ
َََ(رواهَابنَماجو.َُ َ َِم َْن َ َذَُنُوََبَِِوََ َكيََ َْوَِم َ ََولَ ََدَتَْوََُاَُُّم َو
ََ َََر
ًَ ان ََواَ ْحتِ َس
ً َََوقَ َاموَُاْْي
َ اب
َ )والبيهق
Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah
Mengawali serangkaian ibadah Jumat pada siang ini, bertepatan dengan
Jumat kedua bulan Ramadhan 2016, mari, terlebih dahulu menghaturkan
rasa syukur kehadirat Allah Swt. Kita haturkan syukur yang sedalamdalamnya bahwa kita masih diberi kesempatan menjalankan perintahNya di bulan suci yang penuh barokah dan ampunan Ilaahi. Kita juga
masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman,
istikomahnya hati, maupun beratus-ratus nikmat yang lain, baik yang
sifatnya lahiriah maupun yang batiniah. Oleh karena itu, sepantasnya dan
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seharusnyalah bila kita menghaturkan syukur itu secara mendalam.
Rasa syukur yang teraktualisasi dalam peningkatan kualitas iman taqwa,
peningkatan kualitas ibadah, baik yang di siang
hari apalagi di
malamnya. Sebab, pada keduanya, telah disiapkan Allah berbagai lakon
pitukon istimewa, yang mana pada bulan-bulan lain tidak ada.
Sebagaimana sabda Nabi Saw:

ِ َشهرَ َكتَبَللاَعلَي ُكم
َ.ُتَلَ ُك ْمَقِيَ َامو
َو
و
اَم
ي
َص
َ َش ْهُر ََرَم
ُ َسنَ ْن
َ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ َ ٌ ْ َ ضا َن
َِوقَاموَا
ِابََرَ َِمنَذُنوَبِِوَ َكي و
ِانَواَحت
ََ.َُولَ َدتْوَُاُُّم َو
م
َ
س
ْي
ْ
ُ
ً
َ
ُ َ ََ َُص َامو
َ فَ َم ْن
ْ َ ََ ً َ ْ َ
َ َْ
Bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah mewajibkan kalian berpuasa,
dan aku mensyariatkan bagimu ibadah pada malam harinya. Maka,
barangsiapa yang puasa pada bulan Ramadhan dan beribadah pada
malam harinya karena iman dan mengharap ridho Allah, maka ia keluar
dari berbagai dosa, sebagaimana kesucian seorang anak yang baru
dilahirkan oleh ibunya.

Yang kesemuanya diperuntukkan bagi hamba yang bertekad kuat menuju
menggapai cita-cita mulia yang dijanjikan Tuhan :

 
Agar digolongkan menjadi hamba yang bertakwa (QS. Al Baqarah : 183).
Jamaah Jumah yang berbahagia.
Ramadhan memberi kesempatan perbaikan dan hadiah yang luar biasa
bagi para siswa, mahasiswa, para pencari ilmu dari berbagai disiplin ilmu,
bahkan para pembelajar sejati yang meniatkan diri menunaikan long live
education, minal mahdi ilallahdi. Mereka akan mendapat kemuliaan yang
luar biasa di bulan Ramadhan ini. Kalau pada bulan-bulan yang lain,
belajar dicatat sebagai satu ibadah, maka pada bulan ramadhan ini,
setiap langkah menuju tempat pembelajaran dicatat seperti ibadah satu
tahun. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

ََِملِس َالْع
ِ
ِ
َب َللاُ َتَ َع َاَلَ لَوُ َبِ ُك ِّل َقَ َدٍم
ت
ك
َ
ن
ا
ض
م
َر
َِف
م
ل
ْ
َ
َ
َ
َ
َ َح
ََ
َ َم ْن
َ
َ َْ ضَر
ِ
َ .تَالْ َعْر ِش
َْ َِسنَ ٍة ََويَ ُكو ُن ََمع
َ ىََت
َ ُعبَ َادة
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Barang siapa yang mendatangi majlis ilmu dalam bulan Ramadhan, maka
Allah mencatat baginya setiap langkah itu seperti ibadah satu tahun dan
akan bersamaku di bawah Arasy.
Oleh karenanya, waktu yang masih ada selama dua pertiga ramadhan ini,
perlu diisi dan diberdayakan dengan niat tekad peningkatan belajar yang
lebih intensif. Niat dan tekadnya dimotivasi agar lebih semangat
membara. Walaupun secara fisik memang sedikit mengendur, karena
pasokan energi yang memang berkurang, ditambah berkurangnya jam
istirahat di malam hari, yang berakibat energi untuk belajar pun
berkurang. Namun niat dan tekad tidak boleh berkurang, justru dipompa
motivasinya agar lebih giat, mengingat jaminan Allah yang sedemikian
luar biasa.
Adapun bentuk intensifikasi niat tekad peningkatan kualitas belajar
tersebut, diantaranya adalah dengan memahami “hierarki pemahaman”.
1. Yang semula belum memahami niat tekad yang lurus dalam belajar,
diupayakan menuju memahami hingga meyakini bahwa belajar
mencari ilmu pengetahuan pengalaman adalah ibadah nderek Kanjeng
Rasul.
2. Yang semula niat tekad belajarnya telah lurus, ditingkatkan menuju
pemahaman bahwa belajar adalah kebutuhan jiwa, sebagaimana
butuhnya raga pada makanan minuman yang tidak mungkin dihindari.
3. Yang telah memahami penting butuhnya akan belajar, yang juga
sekaligus ibadah, ditingkatkan menuju bagaimana ilmu pengetahuan
pemahaman yang telah disandang tersebut lebih banyak manfaat dan
barokahnya pada sesama. Sebagaimana adonan luluh yang
mengokohkan batu bata pada sebuah bangunan. Atau bagaikan
sebuah lampu yang menerangi kegelapan.
4. Yang berusaha memperbanyak daya manfaatnya pada sesama,
ditingkatkan lagi menuju bagaimana mencapai derajad bersih, ikhlas,
dan billah. Yaitu kinerja yang aktif dinamis cerdas professional tetapi
tidak berani ngaku atas jerih payah kinerjanya. Baik pada saat belajar,
memahami dan meyakini, bebarengan musyawarahan, maupun saat
menularkannya pada sesame. Kinerjanya yang sakdermo, bersandar
pada utusan-Nya.
Jamaah Jumat rahimakumullah
Pada sisi yang lain, Ramadhan sungguh-sungguh bulan sangat istimewa.
Saking istimewa dan bahkan luar biasanya, Nabi Saw bersabda :
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ِ لَوَتَ ْعلَمَاُم ِِت ََم
.ضا ُن
َ اَرَم
َ اَِف ََرَم
َ ضا َنَلَتَ َمن ْواَاَ ْنَتَ ُكو َنَالسنةَُ ُكلُّ َه
ُ ْ

seandainya ummatku tahu, yakni mengerti, apa yang terkandung dalam
bulan ramadhan, maka mereka mengharapkan satu tahun itu menjadi
bulan ramadhan semua.

Bisa dibayangkan, betapa hebat luar biasanya bulan ramadhan ini,
hingga yang mengetahui dan memahaminya, mengharap satu tahun
menjadi ramadhan semua. Betapa mulianya ibadah-ibadah didalamnya
sehingga mampu merangkum dan mengubah sebelas bulan yang lain
menjadi ramadhan semua.
Tetapi fakta nyatanya bagaikan jauhnya timur dan barat. Seolah tak
sanggup sedikitpun pikiran kita menggagasnya, apalagi dapat
merasakannya. Pikiran dan rasa pangrasa kita seolah tak berdaya
menghadapi ketinggian makna hikmahnya yang melangit.
Namun, satu kekuatan yang masih tersisa, yang seharusnya kita uri-uri
untuk dilestarikan. Yaitu, bersegera menyadari, bahwa itu semua karena
masih banyaknya dosa kesalahan. Masih banyaknya endapan dosa yang
belum diampuni. Masih sangat kecil dan tipisnya pintu rohmat dan
ampunan-Nya, akibat kurangnya lakon pitukon dan kesungguhan. Masih
banyaknya sembrono, gemampang, dan kurangnya ngati-ngati.
Pintu kesadaran ini harus digigit sangat kuat. Yang selanjutnya menjadi
fondasi memperbaiki diri sedikit demi sedikit sesuai tingkat mampu
masing-masing. Diiringi sumende, pasrah bongkokan, dan selalu mohon
ridho belas kasih dan ampunan-Nya. Bilamana demikian, insya Allah,
Dzat Yang Maha Kuasa akan mengubah nasib kita Memahamkan kita
pada tingkat pemahaman baru yang selama ini belum pernah dipahami.
Terlebih bulan ramadhan ini adalah bulan dibukanya segala pintu rohmatNya. Karena kebaikan didalamnya terkumpul, ketaatan akan diterima,
doa-doa dikabulkan dan diampuni, serta surga pun merindukan mereka.

ِا
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و
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و
ن
ْ
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ْ
ٌ
ٌ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ٌ َم ْستَ َج
ْ
َ
ُ َ َ َُ
َ
ََ
ُّ َو
.َم ْشتَاَقَةٌ ََلُْم
ْ وب ََم ْغ ُف َورةٌ ََو
ُ ُالذن
ُ ُاْلَنة
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َاال ِمنِْيَ.واَدَلَن ِ
َِفَزمرةِ ِ
جعلَنَاَللاََواِي ا ُكم َِمنَالْ َفاَئِ
ِ
َعبَ ِادَهَِ
َ
ن
ي
ز
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
اَواي ا ُك ْم ِ َ ُ َْ
ْ
َ
َ
َ
ََ ُ َ ْ َ
الص الِِْيَ.وقُلَر ِ ِ
ِِ
ْيَ .
ََْي ُراَالراْح ْ َ
بَا ْغفْر ََواَْر َح ْم ََواَنْ َ
ت َ
َْ َ ْ َ ّ
Khutbah II

ارَ ََََلِ َف َةًََلِ ََم َْنََاَََر ََادََاَ َْنََيََذكَََرََاََْوَاَََر ََادَ
يَج ََع ََلَاللََْي ََلَََوالنَ ََه ََ
َاَ َْلَ َْم َُدَللَالَ َِذ ََ
َ.وَاَ َْش ََه َُدََاَنََ
كَلََوُ ََ
للاَََُو َْح ََدَهَُالَ ََشَِرَيْ ََ
َُش َُك ًَوراََ.اَ َْش ََه َُدََاَ َْنَالََاِلََوَََاِالََ َ
امَنِْيًََراَ,
اج َُ
ا,و َِسََر ًَ
شْيًََر ََاوَن َِذيًََْر ََ
ْيََبَ َِ
َلَاَلْ ََعالَ َِم ْ ََ
اَعَْب َُدَهَََُوََر َُسوَلَُوََُ,اََْر ََسلََوََُاِ ََ
َُمَمَ ًَد ََ
ْيَ ,
حَبَِِوَاَ ْْجَعِ ْ ََ
ص َْ
كَ َُمَمَ ٍَدَ ََو ََعَلىََاََلَِِوَ ََو ََ
ىَعَْب َِد ََكَََوََر َُسوَلِ ََ
ص َِّلَ ََعَل ََ
َاَللَ َُهمََ ََ
اللاََ ََحقََتَُ َق َاتَِِوَََو َالََتُوَتُنَََاِالََََوَاَنََْتُ َْمَ
اضَُرَْو َنََ,اِتَ َُقو َ
اَالَ َِ
َاَمَابََ َْع َُدََ,اَيَُّ ََه َْ
للاَ ََعلََْي َُك َْمَ .
وَنَِْع ََمَة َِ
ْجْيَ ًَعاَََوالَتَ َفَرَقُو ََاواَذْ َُكَُر َ
للاَ ََِ
ابََْب َِلَ َِ
ص َُمو َِ
اعَتَ َِ
َ.و َْ
سَلِ َُمو َن ََ
َُم َْ
بَ
للَََر َِّ
الَ َْم َُدَ َِ
َ,و َْ
ص َِّلَ ََعلَىَ ََسَيِّ َِد ََن َُمَمَ ٍَد ََو ََعلَىََاََلَِِوَ ََسَيِّ َِد ََن َُمَمَ ٍَد ََ
َاَللَ َُهمََ ََ
اتَ
ؤمَنَ َِ
ْيَََواَلْ َُم َِ
ؤمَنِ ْ ََ
اتَََواَلْ َُم َِ
سَلِ ََم َِ
ْيَََواَلْ َُم َْ
سَلِ َِم ْ ََ
ْيََ.اَللَ َُهمََا َْغ َِفَْرََلَِْل َُم َْ
اَلْ ََعالَ َِم ْ ََ
صَْرَ
كَ ََعَلىَ َُك َِّلَ ََشَْي ٍَئََق َِدَيْرََ.اَللَ َُهمََاَنْ َُ
َ,اِنَ ََ
ات َ
اال َْمََو َِ
اءَ َِمْنَ َُه َْمَََو َْ
َاََْال َْحَيَ َِ
َلَيََ َْوَِمَ
كََاِ ََ
ْيَََ,وَاَ َْع َلََ َكَلِ ََمَتِ ََ
سَلِ َِم ْ ََ
اَ َُذ َْلَ َِم َْنَ َََ َذ ََلَاَلْ َُم َْ
صََرال َِّدَيْ ََنَََو َْ
َِم َْنََن ََ
ال َِّدَيْ ََنَ .

6

كََ,اَللَ َُهمََ
ىَد َينِ ََ
اعَل َِ
تَقََُلُوبَََنَ ََ
وبَثََبِّ َْ
بَاَلْ َقَل َِ
ُسْب َحا َنَللاََُاَللَ َُهمََ ََي َُم َقَلِّ ََ
ْي.
اَبِِ ََد َايََِةَاَلَْيَ َِق ْ ََ
ْيَ ََونَ َِّوَقََُلُوبَََنَ َ
وحَاَلْ ََعاَِرَفِ ْ ََ
افََْتَ َْحَقََُلُوبَََنَاَ َك َُفَتُ َِ
اَللّهمَاِ
َس ِرىَوعلَىَنِي ِِتَفَاقْبِلَمع ُذوَر ِ
كَتَعلَم ِ
ِ
اج ِاِتَ
َح
ض
ق
ا
َو
ات
ن
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ َ
َْ ْ َ َ
ُ ّ َ
ِ
يَِفَال ِّدي ِنَوالدُّنْياَواْ ِ
ِ
كَتَ ْعلَم ََم ِاِفَنَ ْف ِس ِ
الََرِةَ
َو ْاعط ِِن ُ
ْ َ َ َ
َس َؤِِلَفَان َ ُ
اِنكَعلَىَ ُك ِل ٍ ِ
َادفَعَعن ِ
اَم َنَالْبَآلَِء ََوالْ َوآبَ ِءَ
َ َ ّ َ
َش ْيءَقَديْ َُرََ.اَللّ ُهم ْ ْ َ
َواْالَ ْمَر ِ
اض ََوالْطاَعُ ْو ِن ََوالريْ ِح ََوالزلَْزلَِة ََوالْبَ ْرِق ََوالسْي ِلَالْ َم ِاء ََوالدِمَ
ِ
ِ
َاْلِ ِنَواْ ِ
انَو َِ
سَوالشيطَ ِ
وفِ َ ِ
ِ
َعلىََ
ن
ال
َت
ْ
ْ
ْجْي ِعَالْ َف ْخ َشآء ََوالْ ُمْن َك ِرَان َ
ك َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َى َذاَالْب لَدَاِنْدَونِي ِسىَاِ
ُك ِلَشي ٍءَقَ ِ
ِ
ٍ
السلَِمَ
َ
ل
ع
َاج
ب
َر
م
ه
ل
ل
ا
ََ.
ر
ي
د
ّ
َ
ُ
َ
ْْ َ ْ
ّ َْ ْ
ُ َ ّ َْ ْ َ َ
ِ
ِ
تَ
اَح َسنًاََ.اَللّ ُهمَاَلّ ْ
فَبَْي نَ ُه ْمَ َك َماَاَل ْف َ
اَو ْارُز ْقَاَ ْىلَوَُ ِرْزقًاَطَيِّبً َ
امنً َ
ِ
ِ ِ
َشْيأًَاَ ْنَيَ ُق ْوَلَلَوَُ ُك ْنَ
صا ِر ََواَلْ ُم َهاَج ِريْ َنََاَّنَااَْمَُرهَُا َذاَاََر َاد َ
بَ ْ َ
ْيَاْالَنْ َ
ِ
ِ
احلُ ْلَعُ ْق َد ًة َِم ْنَ
َص ْد ِر ْي ََويَ ّسْرِ ِْلَاَْم ِر ْي ََو ْ
ََر ِّ
بَا ْشَر ْحل ْي َ
فَيَ ُك ْو َن َ
لِس ِ
ْيَ ََ.
بَاَلْ ََعالَ َِم ْ ََ
للَََر َِّ
الَ َْم َُدَ َِ
ِلََ.و َْ
انَيَ ْف َقوَُقَ ْوِ َْ
َ
َويََْنَ ََهىَ
ب ََ
اءَ َِذىَاَلْ َُقَْرََ
انَََوَاِيََْتَ َِ
س َِ
اال َْح ََ
للاََ ََي َُمَُرَ َِبَلْ ََع َْد َِلَََو َِْ
للاَََاِنََ َ
اد َِ
َِعَبَ ََ
للاَ
ىَيََعِ َظُ َُك َْمََل ََعلَ َُك َْمََتََذكََُرو َنَ ََوَلَِذ َْكَُر َِ
اءَََواَلْ َُمَْن َك َِرَََواَلَْبَ َغِ َ
ش َِ
ح ََ
ََع َِنَاَلْ َف َْ
َاَ َْكبََََرََََ..

