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KHUTBAH JUMAT  

MEMPERSIAPKAN SHALAT LAHIR DAN BATIN 

 
Khutbah I 

 

َهْونَََاْلَفَسادََ ،ََوَوَعدَََلِْلُمَتَمسِِّكْيَََِبهَََِويَ ن ْ ََاْْلَْمدََُلِل،ََاْْلَْمدََُللََِالَِّذىَََْجَعلَََاْْلِْسََلمَََطَرِيْ ًقاََسِوًّيا
ََمَكانًَََعِليَاا َأْشَهدَََُأنََْْلَََاَِلهَََِاْلََّللاَََُوْحَدهََََُْلَشرِْيكََََلُه،ََشَهاَدةََََمنََُْهوََََخْيَرَمََّقاًماََوَأْحَسنَُ

ََنِدًّيَا َوَأْشَهدَََُأنََََّسيَِّدنَََََحًْداََعْبُدهَََُوَرُسْولُهََُاْلُمتَِّصفََُِِبْلَمَكارِمَََِِكَبارًاََوَصِبياا.َاَللَُّهمََََّفَصلِّ
ََوَسلِّمَََْعَلىََسيِِّدنَََُُمَمَّد ََََكانََََصاِدقَََاْلَوْعدََِوََكانََََرُسْوْلًََنَِبياا،ََوَعَلىَآلِهََِوَََصْحِبهََِالَِّذْينََ

،َأَمَّاَبَ ْعُد،َفَ َياَأَي َُّهاَاْْلَاِضُرْونََََرَِحَُكمََُللاُ،َاُْوِصْيِنََْنَ ْفِسىَْ ًئاََفرًّيا َُُيِْسنُ ْونَََِإْسََلَمُهمَََْولَََْيَ ْفَعُلْواََشي ْ
ُكمََْبِتَ ْقَوىَللِا،َفَ َقدََْفَازَََاْلُمت َُّقْوَن.َقَالَََللاََُتَ َعاَلََ:َِبسَْمََِللاََِالرََّْحَنََِالرَِّحْيِم،ًَّيَََاَي َُّها ََوِإًّيَّ

َتُ َقاتِهَََِوْلَََََتُْوُتنَََِّإْلَََّواَنْ ُتمََُْمْسِلُمْونََ  الَِّذْينَََآَمنُ ْواَات َُّقْواَللاََََحقََّ
 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Shalat merupakan sarana yang diberikan Allah SWT kepada kita. Dengan 

melaksanakan Shalat, kita dapat berkomunikasi dengan Allah SWT. Melalui 

Shalat, kita memohon ampun, meminta rejeki, meminta diberi kemudahan, 

meminta hajat kita dikabulkan dan berbagai hal lainnya. 

 

Disamping sebagai sarana kita berkomunikasi pada-Nya dan meminta segala 

keperluan, dengan mengerjakan shalat pula berarti kita menjalankan instruksi 

yang diberikan oleh Allah SWT; juga untuk menunjukkan kehambaan kita. 

 

Mengerjakan shalat hendaknya dilaksanakan dengan tata cara yang sebaik-

baiknya; baik dalam menetapi waktunya, baik dalam memperhatikan syarat 

rukunnya, juga baik dalam perbuatan batin kita saat melaksanakannya. 

 



2 
 

 
Naskah Khutbah ini diterbitkan oleh NU Cilacap Official Media, NUCOM 
Kunjungi Situs Islam Aswaja NU Cilacap Online https://pcnucilacap.com 

 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Hendaknya kita menanamkan tekad yang kuat dalam diri kita untuk bersegera 

melaksanakan shalat ketika telah masuk waktunya. Dengan begitu, maka 

keberkahan waktu akan kita peroleh. 

 

Dalam menetapi waktu shalat, Allah SWT telah menentukan pembagian 

waktunya, sebagaimana ditegaskan dengan firman-Nya; 

ةَََََكاَنتَََْعَلىَٱْلُمْؤمَِِنيََََِكتًََٰباَمَّْوقُوتًَ  ِإنَََّٱلصََّلوَٰ
Artinya: “Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.” (Qs. An-Nisa: 103) 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Dalam melaksanakan ibadah shalat, hendaknya kita menggunakan pakaian 

yang bersih dan terbaik milik kita. Bersih dan terbaik milik kita tidak harus 

mahal, namun pakaian yang menutup aurat dan menunjang terlaksananya 

shalat dengan nyaman dan hidmat. 

 

Apabila kita memiliki pekerjaan yang membuat kita melakukan mobilitas dan 

perjalanan, alangkah baiknya kita membawa pakaian untuk ganti, minimal 

sekali adalah sarung, karena tidak dapat dipungkiri bahwa aktifitas kita Ketika 

buang air kecil dapat menyisakan sedikit najis jika kencing kita tidak 

memperhatikan tata caranya sebagaimana dijelaskan pada materi fikih. 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Selain perbuatan-perbuatan lahir yang perlu kita persiapkan, adapula 

perbuatan-perbuatan batin yang perlu kita perhatikan. Memperhatikan 

perbuatan batin merupakan hal yang penting, karena shalat adalah komunikasi 

kita dengan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan 

dalam Musnad Ahmad No. 13443: 

; ثَ َناَُشْعَبةَََُحدَّثَ َناَقَ َتاَدةَََُعنََْأََنسَ  ََحدَّ ثَ َناَََبْزَر  َحدَّ
ََوَجلََّ  َأنََََّرُسولَََاّللََََِّصلَّىَاّللََََُّعَلْيهَََِوَسلَّمَََقَالَََِإَذاَََكانََََأَحدُُكمََِْفَََصََلةَ َفَِإنَّهََُيُ َناِجيََربَّهَََُعزََّ
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Artinya: Telah bercerita kepada kami Bahz telah bercerita kepada kami Syu’bah 

telah bercerita kepada kami Qatadah dari Anas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda: “Jika salah satu kalian shalat, maka dia sedang memanggil 

Rabbnya AzzaWaJalla,” 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Perkara batin yang harus disempurnakan diantaranya yaitu memahami setiap 

makna do’a yang kita baca, agar kita bisa memahami. Maka diperlukan 

kesediaan dan kesadaran untuk selalu belajar memahami makna-makna dari 

do’a dalam shalat. 

 

Selain memahami makna do’a shalat, kita juga perlu menghadirkan rasa takut 

kepada Allah SWT, dan menghadirkan sifat ihsan ketika shalat. Arti Ihsan disini 

adalah kita beribadah seakan-akan melihat Allah SWT, jika tak bisa juga, maka 

sesungguhnya Allah melihat kita. Tatkala kita dapat menghadirkan rasa ini, 

kesibukan apapun takkan terlintas di benak kita, sebab keagungan Allah telah 

menyelimuti kita. 

 

Ma’âsyiral muslimîn rahimakumullâh 

Shalat yang baik akan membuahkan hasil. Di antara hasil shalat yang baik 

adalah tercegahnya seseorang dari kelakuan maksiat dan buruk. 

 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur`an: 

 َوأَِقمََِالصََّلةَََِإنَََّالصََّلةَََتَ ن َْهىََعنََِاْلَفْحَشاءَََِواْلُمْنَكرَََِوَلذِْكرََُاّللََََِّأْكَبَََُواّللَََُّيَ ْعَلمَََُماََتْصنَ ُعونََ 
Artinya, “Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) 

keji dan munkar. Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya 

daripada ibadah-ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan,” (Surat Al-

Ankabut ayat 45). 

 

Begitu pula, kita akan tahan dari cobaan yang menerpanya, serta menghalau 

segala masalah dengan hati yang tenang. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-

Baqarah ayat 153: 
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 ًّيَََأَي َُّهاَالَِّذينَََآَمُنواَاْسَتِعيُنواَِِبلصَّْبَََِوالصَََّلةَََِِۚإنَََّاّللَََََّمعَََالصَّاِبرِينََ 
Artinya, “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar,” (Qs. Al-

Baqarah:153). 

 

Dan masih banyak nilai berharga yang didapatkan dari shalat yang sempurna. 

Maka jangan heran jika banyak orang bertanya, “mengapa orang Islam shalat 

lima waktu namun tidak semua dari kita baik perangai dan perbuatannya?” 

Jawabannya karena banyak dari kita melaksanakan shalat masih berupa amalan 

lahirnya, belum mendirikan shalat yang sesungguhnya. 

 

Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dapat mengerjakan 

shalat dengan baik, menetapi syarat rukunnya serta memperhatikan perbuatan 

lahir dan batin kita ketika sedang shalat. Sehingga pada akhirnya shalat kita 

akan berpengaruh pada diri kita, Amiin Yaa Robbal’alamiin. 

 

ُكمََِْفََْاآلًَّيتََََِوالذِِّْكرََِاْلَِْكْيِم،َاِنَّهََُُهوَََاْلَبُّ ََِبَركَََللاََُِلَََْوَلُكمََِْفََاْلُقْرآنََِاْلَعِظْيِم،ََونَ َفَعِنَََْوِإًّيَّ
َالرَُّؤْوفََُالرَِّحْيُم. َاَُعْوذََُِِبللََِِمنَََالشَّْيطَانََِالرَِّجْيِم،َِبْسمََِللاَِ الرََّْحَنََِالرَِّحْيِم،ََواْلَعْصرََِِانََّ
ْنَسانََََلِفىََُْخْسرَ َِاْلََّالَِّذْينَََآَمنُ ْواََوَعِمُلوََْالصَّاِْلَاتَََِوتَ َواَصْواَِِبْْلَقََِِّوتَ َواَصْواَِِبلصَّْبَِ َ.اْْلِ

َاْغِفرَََْواْرَحمَََْواَْنتََََخْيََُالرَّاَِحِْيََ  َوُقلَََْربَِِّ
 

Khutbah II 

 

َ.َاْْلَْمدَُ للََِوََكَفى،ََوُأَصلِّيَََْوُأَسلِّمَََُعَلَىََسيِِّدنَََُُمَمَّدَ َاْلُمْصطََفى،ََوَعَلىَآلِهَََِوَأْصَحاِبهََِأَْهلََِاْلَوفَا 
ََأْشَهدَََُأنََْْلَََّإِلهَََِإْلََََّللاَََُوْحَدهَََُْلَََشرِْيكََََلُه،ََوَأْشَهدَََُأنََََّسيَِّدنَََُُمَمًَّداََعْبُدهَََُوَرُسْولُُهَ،َأَمََّا
َاْلَعِظْيِم.ََواْعَلُمْواََأنَََّللاََ َبَ ْعدَُ  َفَ َياَأَي َُّهاَاْلُمْسِلُمْوَن،َأُْوِصْيُكمَََْونَ ْفِسيََْبِتَ ْقَوىَللاََِاْلَعِليَِِّ
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،َأََمرَُكمََِِْبلصَََّلةَََِوالسَََّلمَََِعَلىَنَِبيِّهََِاْلَكرِيََِْفَ َقاَل:َِإنَََّللاََََوَمََلَِئَكَتهََُُيَصلُّونََ َأََمرَُكمََِِْبَْمرَ ََعِظْيم 
 َعَلىَالنَِّبِّ،ًَّيَََأَي َُّهاَالَِّذينَََآَمُنواََصلُّواََعَلْيهَََِوَسلُِّمواََتْسِليمًََا

َاَللَُِّٰهمََََّصلََِّعَلىََسيِِّدنَََُُمَمَّدَ ََوَعَلىََآلَََِسيِِّدنَََُُمَمَّد ََََكَماََصلَّْيتََََعَلىََسيِِّدنَََِإبْ رَاِهْيمََََوَعَلى
َآلَََِسيِِّدنَََِإبْ رَاِهْيَم،ََوَِبرِكَََْعَلىََسيِِّدنَََُُمَمَّدَ ََوَعَلىَآلَََِسيِِّدنَََُُمَمَّد ََََكَماََِبرَْكتََََعَلىََسيِِّدنََ

ْيدَرََمَِْيدَر  ِإبْ رَاِهْيمََََوَعَلىَآلَََِسيِِّدنَََِإبْ رَاِهْيَم،َِفََاْلَعاَلِمْيَََِإنَّكََََحَِ
ُهمَََْواْْلَْمَواِت.َاَللهمَاْدَفعَْ َاَللَُِّٰهمَََّاْغِفرََْلِْلُمْسِلِمْيََََواْلُمْسِلَماتََِواْلُمْؤِمِنْيََََواْلُمْؤِمَناتََِاْْلَْحَياءََِِمن ْ

ََعنَّاَاْلَبََلءََََواْلَغََلءََََواْلَوَِبءََََواْلَفْحَشاءََََواْلُمْنَكرََََواْلبَ ْغيََََوالسُّيُ ْوفَََاْلُمْخَتِلَفةََََوالشََّدائِدََ
َهاََوَماََبَطَن،َِمنََْبَ َلِدنََََهَذاََخاصَّةًَََوِمنََْبُ ْلَدانََِاْلُمْسِلِمْيََََعامًَّة،َِإنَّكََ ََواْلِمَحَن،ََماََظَهرَََمَِن ْ

ََعَلىََُكلََِّشْيءَ ََقِديْ رَر  َِعَبادَََللِا،َإنَََّللاََََََيُْمرََُِِبْلَعْدلَََِواْْلْحَسانَََِوِإيْ َتاءََِِذيَاْلُقْرَبَ
َ،ويَ ن َْهىََعنََِالَفْحَشاءَََِواْلُمْنكََرَََِوالبَ ْغِي،َيَِعُظُكمَََْلَعلَُّكمَََْتذَكَُّرْوَن.َفَاذُْكُرواََللاَََاْلَعِظْيمََََيْذُكرُْكمَْ

 َوَلذِْكرََُللاَََِأْكَبَُ
 

Naskah Teks Khutbah Jumat NU Cilacap Online (Khutbah bulan Rajab dan Isra 

Miraj 1443 H) dengan judul Mempersiapkan Shalat Lahir dan Batin ditulis oleh 

Saeful Nur Hidayat (Pengurus Cabang Lembaga Dakwah NU Cilacap. (Tim 

Redaksi Khutbah Jumat NU Cilacap Online). 

 
Link Naskah Khutbah https://pcnucilacap.com/shalat-lahir-batin/  

http://pcnucilacap.com/
https://pcnucilacap.com/shalat-lahir-batin/

