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ََوَاَجَلُوَََخَلقَََالَِّذىَللََِدَُمَْلََْاََ َِرْزَقُو َر ََوَقدَّ َاْلَعَدِم. َِمَن ََوَصوَّرَُه ْنَساَن اْْلِ
َوََ ََقْدَحَكَم, َاْلَمُنوِن َِبَكْأِس َعََضََقَََوَعَلْيِو َِِبََامََِّاََوَِْيَلََى ََوِامَّا ِِبلشََّقاَوِة

َلسََّعا َِبَذاِلَكََوَماَظََلَم. ََحَكَم ََوتَ َعاََلََعَلىََماَََاْْحَُدهََُدِة.ََوَقْد ُسْبَحانَُو
َعِم.َاْعَطىََوَقَسَم.َ َوَِإْلََّلَََأْنََْلَاََِدَُهََشََْأَََواْشُكُرُهََعَلىََماََاْوَْلَََنَِمَنَالن َّ

ََوََُهمََّللَّاََ.ََوَرُسْوُلوًََُداََعْبُدهَُمََّمَََُُدََأنََّهََشََْأَوَََوْحَدُهََْلََشرِيَكََلُو,ََللاَُ َصلِّ
ًراَحََْوصَََوَعَلىَاَِلِوَََسلِّْمََعَلىََسيِِّدََنَُمَمَّدٍَ ََكِثي ْ َِبِوََاْْجَِعْْيَ.ََوَسلََّمََتْسِلْيًما

ًداََايََ:َف َََامَّاَبَ ْعدَُ ِعَباَدللِاََاْوِصْيُكْمََونَ ْفِسىَبِ تَ ْقَوىَللِا.َاَلَِّذىََشرََّفَُمَمَّ
ََْرآِنَاْلَعِظْيِمَِلَمْصَلَحِةََعاَمٍَّةَِِفَاْلَعاََلِمْْيَ.ِِباْلقَُ

قَاَلَللاَتعلىَ:َ                     

              

  ةَِنََسَََّةَِادََبََعََِنَْمََِرٌَي َْخَََةَِاعََسَََرَُكََّفََت ََ:ََمانيبَصلعَالََقََ
 

Jamaah Jumat yang berbahagia. 
Menjalani serangkaian ibadah Jumat pada siang ini, mari terlebih dahulu 
menghaturkan syukur yang mendalam kehadirat Allah Swt. Atas 
limpahan nikmat yang tak terbilang banyaknya, yang secara terus 
menerus mengalir pada kita semua. Menyatakan syukur yang direalisasi 
dalam meningkatkan iman taqwa, meningkatkan kualitas dan kuantitas 
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ibadah, meningkatkan pemahaman dan aplikasi adab akhlak, 
meningkatkan etos kerja etos pikir, meningkatkan kesungguhan 
menjalani aktifitas yang menjadi dep colot masing-masing. Juga, syukur 
yang dibarengi dengan meningkatkan semangat belajar, tafakkur 
mendalam, hingga perenungan masif setiap kasus yang dihadapi dalam 
aktifitas sehari-hari. 
Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 
Muhammad Saw, beserta sahabat setia, ahlul bait, dan ahlul qurub yang 
selalu mengada di setiap zaman. 
 
Jamaah Jumat yang berbahagia 
Bermodal syukur dan sholawat yang mendalam, syukur syukur mampu 
membumi mendarah daging, dengan sendirinya akan meningkatkan iman 
takwa kepada Allah SWT. Dibarengi doa dan memohon agar kita dijaga 
dalam suasana al khudu’ al mutlak (patuh dan tunduk secara mutlak) 
dihadapan Allah dan Rasul-Nya. Serta memohon Tuhan memberikan 
rahmat fadhal dan maghfirahnya, sehingga kepulangan atau kematian 
kita nanti dalam keadaan muslimun. Sebagaimana Dawuh Guru dalam 
QS. Ali Imran: 102: 

أاي ُّهاا  ُوُتنَّ ِلت  لاأاتُ ُمُ  ُمُلِمُوو ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا للاا َيا   قا ََّ تُ قااتِِ  لات  ُما
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 
takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan muslim. 

 
Jamaah Jumat yang berbahagia  
Wanti-wanti atau larangan keras agar jangan sekali-kali mati kecuali 
dalam keadaan muslimun, tentunya harus dibarengi dengan langkah-
langkah nyata sejak sekarang. Bukan sekadar berdoa memohon, tapi 
disertai usaha langkah praktis. Sehingga suasana keadaan muslimun, 
selamatnya lahir batin, selamatnya jiwa raga, terbangun rapi indah dan 
kokoh sejak dari sekarang. Karena itu menuntut meniscayakan pecahnya 
akal nalar rasional dan subur makmurnya tafakkur mendalam. 
 
Jamaah Jumat yang berbahagia 
Sedikitnya ada 4 latar belakang perlunya pecah nalar dan subur 
makmurnya tafakkur mendalam, agar kita jangan sampai mati kecuali 
muslimun. 
1. Pecahnya nalar dan tafakkur mendalam lebih mulia dari pada ibadah 
satu tahun. Sebagaimana Dawuh Guru yang diriwayatkan Imam Bukhari : 
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 ةَِنََسَََّةَِادََبََعََِنَْمََِرٌَي َْخَََةَِاعََسَََرَُكََّفََت ََ
Tafakkur sesaat itu lebih baik daripada ibadah satu tahun (HR. Bukhari). 

Ini menjelaskan bahwa ibadah atau aktifitas yg tanpa dibarengi pemikiran 
rasional yg mendalam, hanya grudak gruduk tidak sampai menembus 
makna hakekat dan ruhnya ibadah yang dijalani. Nilai hikmahnya jauh 
kecil dibanding dengan tafakkur/merenung yang khusyuk, syukur kandas 
tuntas, walau hanya beberapa menit saja. 
 
2. Banyak ayat yang secara implisit memerintahkan untuk bertafakkur 
mendalam. Semisal dalam QS. Al An’am : 50 

                           

Katakanlah: "Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?" 
Maka apakah kamu tidak memikirkannya? (Al An’am:50). 

Buta yang dimaksud tentunya bukan semata-mata butanya mata 
penglihatan, tapi buta mata hatinya. Dan akal yang pandai tafakkur tentu 
bisa membedakan antara mereka yang buta mata hatinya dengan yang 
melek atau bahkan cerdas mata hatinya. 
 
Juga yang tersurat dalam Al Baqarah : 219 

                         

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu 
berfikir. (Al-Baqarah: 219). 
 
3. Pecahnya akal nalar dan tafakur mendalam bisa mengantarkan 
manusia pada kemuliaan dunia dan akhirat. Dengan merenungi 
perumpamaan, maka bertambahlah ilmu pengetahuan. Dengan 
mengingat-ingat nikmat Allah, akan bertambahlah kecintaan kepada-Nya. 
Dan dengan bertafakur mendalam, akan bertambahlah ketakwaan 
kepada-Nya. Sebagaimana pesan Imam Syafi’i: “Milikilah kepandaian 
berbicara dengan banyak berdiam, dan milikilah kepandaian dalam 
mengambil keputusan dengan berpikir/tafakkur.” 
 
4. Pecahnya akal nalar dan tafakur mendalam adalah pangkal segala 
hikmah dan kebaikan. Tafakur bisa mengubah dari kelalaian menuju 
kesadaran. Dari hal-hal yang dibenci Allah, menuju hal yang dicintai-Nya. 
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Dari ambisi dan keserakahan menuju zuhud dan qana’ah. Dari 
kesempitan dan kepicikan berpikir, menuju bentangan ilmu pengetahuan 
yang sangat luas. Dan dari berbagai penyakit syubhat menuju keyakinan 
yang menyejukkan hati dan keimanan yang menentramkan. 
 
Jamaah Jumat yang berbahagia. 
Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami paparkan. Semoga bisa 
diambil hikmahnya. Dan kita dimampukan menyiapkan diri, baik secara 
mental, segenap jiwa raga, dan juga diberikan pemikiran yang jernih 
mengisi dan menyiapkan bekal sejak dari sekarang, agar di kematian 
nanti menjadi ummat yang muslimun. Dan semoga segala ibadah dan 
aktifitas yang kita lakukan, selalu mendapatkan tarikan rahmat dan 
fadhal-Nya dan mendapat limpahan berberan sawab dan berkah 
pangestu Guru Wasithah. Amien.  
 

ََوِايَّ  َ َللُا َاْْلَََجَعَلَنا َئِزِْيَن َاْلَفا َِمَن َِِفَاُكْم ََوِايَّ اُكْم ََوَاْدَخَلنَ ا ِمِنْْيَ.
َالصَّ اِلِ ْْيَ. َِعبَ اِدِه َمَِيَْجَِالرََّانََطََيَْالشَََّنََمََِللاََِِبَِذَُوَْعََُاََزُْمَرِة .   َ

َ َ َ ََََ َ َ  َ    َ  َ   َ

   َ   ََََ.َُراَالرَّاِْحِْْي َاْغِفْرََوَاْرَحْمََواَْنَتََخي ْ ََوُقْلََربِّ
 

Khutbah II 
 

َرََكََّذََّيََنََْاََادََرَََاََنَْمََِلََةًَفََلَِخَََارََهََالن ََّوَََلََيَْاللََّلََعََيَجََذَِللَالََّدَُمَْلََْاََ
.َوََُلََكََْيَرَِشََْلَََهَُدََحَْوَََللاََُْلَِّاََوَََلَاَِْلَََنََْاََدَُهََشَْا.َاََورًَكَُشََُادََرَََاَوَْاََ
َْْيََمَِالََعَََالَََْلَِاََوَُلََسََرَْ,َاََوَُولَُسََُرَوَََهَُدَُبَْاَعََدًَمََّمَََُنَََّاََدَُهََشََْاَوََ
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َكََلََِوسََُرَوَََكََدَِبَْىَعََلََعَََلَِّصَََمََّهَُللَّا,َاََرًَي َْنَِامَُاجًَرََسَِا,وََرًَي َْذَِنََاوََرًَي َْشَِبََ
َ,َاْْجَِعْْيَََوَِبَِحَْصََوَََوَِلَِىَاََلََعََوَََدٍَمََّمََُ
َمَْتَُن ََْاَوَََْلَِّاََنََّوتَُتََُْلََوَََوَِاتَِقََت ََُقََّحَََواللاََقَُت ََِّاََ,نََوَْرَُاضَِاَالََْهََي َ ,َاََدَُعَْاب ََمََّاََ
َللاَِةََمََعَْوَنَِرَُكَُاذَْواوََُقَرََّفََت ََْلََوَََاعًَي َْْجَََِللاََِلَِبَْواِبََمَُصَِتََاعَْ.َوََونََمَُلَِسَْمَُ
َ.مَْكَُْيَلََعََ
َبَِّرَََللََِدَُمَْالََْ,َوََدٍَمََّمَََُنََدَِيَِّسَََوَِلَِىَاََلََعََوََدٍَمََّمَََُنََدَِيَِّىسََلََعَََلَِّصَََمََّهَُللَّاََ
َْْيََنَِؤمَِمَُالَْوَََاتَِمََلَِسَْمَُالَْوَََْْيََمَِلَِسَْمَُلَِْلََرَْفَِاغََْمََّهَُللََّاََ.ْْيََمَِالََعََالَْ
ََََاََاتَِنََؤمَِمَُالَْوََ َئٍَيَْشَََلَِّىَكَُلََعَََكََنَّ,َاَِاتَِوََمَْاْْلََوَََمَْهَُن َْمََِاءَِيََحَْْْل
َ,ْْيََمَِلَِسَْمَُالََْلََذََخَََنَْمََِلَْذَُاخَْوَََنََيَْالدَِّرََصَََنََنَْمََِرَْصَُانََْمََّهَُللََّاََر.يَْدَِقََ
َََِمَِوََْي ََََلَِاََكََتَِمََلَِكََََلََعََْاَوََ َ.نََيَْالَد
َحَْتََاف ََْمََّهَُللَّ,َاََكََينَِىَدَِلََاعََنََوب ََلَُق ََُتَْبَِّث َََوبَِلََقََالََْبََلَِّقََمَُيَََمََّهَُللَّاََ
َكََنََوب ََلَُق َُ  .ْْيََقَِيََالََْةَِايََدََاَبَِِنََوب ََلَُق ََُوَِّنَ َوَََْْيََفَِارَِعََالََْوحَِتَُفَُا

اَلّلُهمََِّانََّكَتَ ْعَلُمَِسرِّىََوَعَلىَنِيَِِّتَفَاْقِبْلََمْعُذْوَرَاِتََواْقِضَ
نْ َياَ ْيِنََوالد  َحاَجاِتََواْعِطِِنَُسَؤِلَفَِانََّكَتَ ْعَلُمََماِفَنَ ْفِسيَِِفَالدِّ

ََشْيٍءََقِديْ ُر.ََاَلّلُهمََّاْدَفْعََعنَّاَِمَنَاْلَبآَلِءََوْاْلِخَرِةَاَِ نََّكََعَلىَُكلِّ



 

 

6 

َواْلَوآَبِءََوْاَْلْمَراِضََواْلطَّاَُعْوِنََوالرَّْيِحََوالزَّْلَزَلِةََواْلبَ ْرِقََوالسَّْيِلَ
ْيِعَاْلفََ ََوْاِْلْنِسََوالشَّْيطَاِنََوْجَِ ِمََوِفََتَِاْلِْنِّ ْخَشآِءَاْلَماِءََوالدَّ

َاْجَعْلَىَذاَ ََشْيٍءََقِدْيٍر.ََاَلّلُهمَََّربِّ َواْلُمْنَكِرَِانََّكََعلىَُكلِّ
اْلبَ َلَدَِاْنُدَْونِْيِسَىَاِمًناََواْرُزْقََاْىَلُوَِرْزقًاَطَيِّبًاََحَسًنا.ََاَلّلُهمََّاَلِّْفَ

ََكَماَاَلَّْفَتَبَ ْْيََْاْلَْنَصاِرََواْلُمَهاَِجرِْيَنَ نَ ُهْم َااَْمُرَُهَِاَذاََارَاَدََبَ ي ْ ِاَّنَّ
ْرِلَْ َاْشَرْحِلْيََصْدِرْيََوَيسِّ َُكْنَفَ َيُكْوَنَََربِّ َشْيأًََاْنَيَ ُقْوَلََلُو

َبَِّرَََللََِدَُمَْالََْوََ.اَْمِرْيََواْحُلْلَُعْقَدًةَِمْنَِلَساِنَيَ ْفَقُوَقَ ْوِلَْ
َََ.ْْيََمَِالََعََالَْ
ََِوَََلَِدَْعََْلَِبََِرَُمَُيَََللاَََنََِّاَََللاَِادََبََعَِ ََبَرَْقَُىَالَْذََِاءَِتََي َْاَِوَََانَِسََحَْاْْل
َ.ونََرَُكََّذَََتََمَْكَُلَّعَََلََمَْكَُظَُعَِىَيََغَِبََالَْوَََرَِكََنَْمَُالَْوَََاءَِشََحَْفََالََْنَِىَعََهََن َْيَ َوََ
  َََ..رََب ََكََْاََللاَِرَُكَْذَِلََوََ


