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Al faqier selaku khotib di atas mimbar yang mulia ini mewasiatkan 

kepada diri al faqier khususnya, dan kepada hadirin umumnya, 

Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah swt, 

dengan sebenar benarnnya taqwa, sebaimana didefiniskan oleh Al 

Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad, yaitu 

ُُيُ وُ 
 
ُف ُُاعُ ط ُيُ ُنُ أ ُعُ ُيُ ل  ُُص 

 
ُف ُُرُ نُ ذُ ي ُُنُ أ ُن ُُي ُل  ُُس 

 
ُف ُُرُ هُ شُ ي ُُنُ أ ُرُ فُ كُ ُي ُل 

Taqwa ialah hendaknya Allah ditaati dan jangan bermaksiat 

kepadanya, untuk selalu menyebut nama Allah dan tidak 

melupakannya, dan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan tidak 

mengkufurinya, 

 

Alhamdulillah tidak kerasa kita memasuki tahun baru, tahun 2021, 

setelah kita melewati tahun yang amat berkesan dan penuh 

pelajaran dalam hidup kita yaitu tahun 2020 

Sejatinya tahun yang berlalu dan tahun sekarang kita baru beranjak, 

adalah rangkaian waktu yang terdiri dari bulan, minggu, hari, jam 

menit dan detik yang semuanya hanya bermakna jika kita masih 

Allah berikan kesempatan berupa nafas yang kita hembuskan setiap 

saat, selama roh masih berada di diri kita, selama detak jantung kita 

masih berdetak, jika tidak maka tidaklah kita bisa menikmati 

rangkaian waktu. 
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terlepas dari pahit manisnya hal yang kita lalui, suka dan duka yang 

sudah kita jalani, sejatinya nafas yang telah Allah berikan kepada 

kita adalah sebuah kenikmatan dan anugerah dari Allah swt yang 

sangat mahal, tidak ternilai 

 

belajar dari kutipan nasehat yang selalu diucapkan oleh Habib Segaf 

bin Hasan Baharun beliau berucap "Hidup Adalah Kesempatan", 

maka selama nafas kita masih ada, Allah memberikan masih 

kesempatan umur dan ragam kenikmatan, maka selama itu pula kita 

masih mendapatkan kesempatan untuk mengoptimalkan waktu 

waktu kita  

Allah berfirman  

 واىعرص

 إنُاإلنسانُىيفُخرس

نياُوعٍيياُالصاحلاتُوثياصياُباحلقُوثياصياُبالصرب  إالُاذليٌَُآ

demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali bagi 

yang beriman dan beramal sholeh dan saling berwasiat dengan 

kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. 
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cukuplah surat pendek dan penuh makna yang sangat dalam, 

sungguh sebuah kerugian jika kita tidak mengoptimalkan waktu 

waktu kita dengan amal kegiatan baik, baik itu amal kegiatan hati 

dengan niat niat baik, amal kegiatan lisan dengan dzikir dzikir yang 

mudah kita lakukan, seperti sholawat dan istighfar, atau amal amal 

kebagian sosial seperti menyumbang untuk amal amal jariah kita. 

sebuah kitab yang disusun oleh Assayyid Muhammad bin Alwi Al 

Idrus 

beliau menyusun sebuah kitab berjudul "Waktu adalah sesuatu yang 

paling berharga dimiliki oleh manusia" 

dari judul kitab tersebut sangat menggugah jiwa, di awal kitab 

beliau menjelaskan tentang sebuah uangkapan yang selalu terngiang 

ngiang di kalangan sufi dan kalangan santri 

 الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك

waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menggunakannya maka ia 

akan memotongmu 

di kitab beliau dijelaskan maksud dari kutipan bahasa arab yang 

sangat familiar tersebut 

maknanya adalah potonglah atau gunakanlah waktumu dengan 

amal / pekerjaan amal baik, jika tidak maka ia akan memotongmu, 

maksudnya adalah waktu akan menggunakanmu dengan sifat 

menunda nunda dan lalai, itulah mengapa orang yang melalaikan 
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dan menunda pekerjaannya ia akan terbelit dengan kesibukan yang 

sulit diuraikan kembali. 

imam syafi'i berkata saya berteman dengan para sufi dan aku tidak 

mendapatkan apapun dari mereka kecuali dua ucapan, pertama : 

ُك ُاليُ  ُي ُلسُ كُ ُت  ُُنُ إ ُُف 
 م ُعُ ط ُقُ ُهُ عُ ط ُلُ تُ ًُُ ل 

waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak menggunakannya maka ia 

akan memotongmu 

dan yang kedua adalah : 

ُغُ شُ ُنُ إ ُُم ُسُ فُ نُ 
ُإ ُوُ ُق  ُاحل ُب ُُاىُ ج ُي 

 وُ اطُ الُ ب ُُم ُج ُي ُغُ ُشُ ال 
dirimu jika kamu tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka 

ia akan menyibukkanmu dengan kebatilan 

Imam syafi’I juga berucap : 

 ةُ اعُ يط ُاُل ُىُ ي ُعُ اجُ ف ُُةُ اعُ سُ اُي ُنُ لُدا
 Dunia Hanya Sesaat maka jadikanlah untuk ketaatan 

semoga Allah selalu berikan kita taufiq dan hidayahnya untuk selalu 

mengoptimalkan waktu waktu yang tersisa di kehidupan kita, dan 

semoga tahun ini akan menjadi tahun kebaikan untuk kita dan 

menjadi tahun yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya 
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Khutbah Jumat Singkat ini sebagiannya terinspirasi dari Kitab Fawaid 

Mukhtaroh, Nashoih Diniyyah dan Kitab Al Waktu Aghla maa yamlikuhu 

al insan 

 

Semoga bisa Update selalu setiap minggunya, Sehingga terkumpul 

Kumpulan Khutbah dari Kitab Kitab Para Salaf, untuk yang ingin selalu 

menyimak Update silahkan Klik t.me/hilyah_nur  

 

Untuk Usulan Tema Tema Khutbah silahkan Berkomentar di IG 

@Hilyah_Nur atau di Web hilyah.id,  

 

Jika khutbah ini kepanjangan atau terlalu pendek silahkan diedit sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan public sekitar. 

Jika ada kebaikan dan pahala dalam penulisan teks khutbah ini semoga 

bisa menjadi amal jariah untuk orang tua,  keluarga dan Para Guru, 

terima kasih banyak sudah share 

Mohon Maaf jika ada kesalahan diksi kata maupun penulisan, terima 

kasih banyak 

Kunjungi Juga Web Khusus Belajar Bahasa Arab 

http://www.bahasaarab.org/ 

https://t.me/hilyah_nur
https://www.instagram.com/hilyah_nur/
http://www.hilyah.id/
http://www.bahasaarab.org/

