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ِ  وزيننَا بز،وحالَن حليةَ الحعلم
،مد هللِ الَّ ِذي أحلَّنَا حملَّةَ الح َفهم
َّ َّ أَ حش َه ُد أَ حن الَإِلهَ إِال،ينة الحمنطق
َ
ُ َا حْل
َ اَّللُ َو حح َدهُ الَ َش ِريح
ُك لَه
ِ
َِ  وعلى،َعقل حاْلُمم
َّ وأَ حش َه ُد أ
َجي ِع أَتح بَاعِه
َ َ ِ  إِ ََل أ،ص ِل على الح َمحب عُوث جبوام ِع الح َكلم
َ َن ُحمَ َّم ًدا َعحب ُدهُ َوَر ُس حولُهُ اللَّ ُه َّم
ِ
ِ ِ والسائرين ِِف
اَل
َ َاَّللِ َوق
َّ ال
َّ اَّللِ أ حُو ِصحي ُك حم َونَ حف ِس حي بِتَ حق َوى
َّ  فَيَا عِبَ َاد: أ ََّما بَ حع ُد.كثريا
َ اَّللُ تَ َع
ً سلم تَ حسل
َ
ً يما
َ منهاج أَتح بَاعه َو
اَّللَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَ َتَُحوتُ َّن إِالَّ َوأَنحتُ حم ُم حسلِ ُم حو َن
َّ  ََيأَيُّ َها الَّ ِذيح َن ءَ َامنُ حوا اتَّ ُق حوا:ِف كِتَابِِه الح َك ِرحِْي
ِح
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Hadirin jamaah jumat rahimakumullah
Setiap muslim harus menjadi pribadi yang semakin baik setiap harinya. Antara hari ini,
kemarin dan esok hari mesti ada peningkatan positif dalam diri. Baik secara umum seperti
kualitas kinerja dalam bekerja, kecakapan personal, keilmuan dan wawasan maupun secara
khusus yang tidak lain adalah kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sebuah
motivasi yang luhur agar kita tetap semangat menggapai ridha Allah Swt.
Seorang muslim haruslah orang yang memiliki wawasan keilmuan. Kecerdasannya menjadi
pengingat diri bahwa ia adalah seorang hamba yang harus beriman dan beribadah kepada
Rabb-nya. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kecerdasan dijadikan sebagai salah satu
tujuan nasional bangsa Indonesia. Dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar alinea
keempat disebutkan bahwa di antara tujuan nasional adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Kecerdasan pun menjadi taujih qur’ani. Dalam Alquran Allah berfirman,

ِ َ ٱْليََٰن وزيَّنَهۥ ِِف قُلُوبِ ُكم وَكَّره إِلَي ُكم ٱلح ُك حفر وٱلح ُفس
ٱلرِش ُدو َن
َّ َوَٰلَ ِك َّن
ََّٰ ك ُه ُم
َ ِصيَا َن أُوَٰلَئ
وق َوٱلحع ح
ُ َ َ َ ِب إِلَحي ُك ُم ح
َ َّٱَّللَ َحب
ُ ََ ُ حَ َ ح
“ Allah menjadikan kamu senang kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di
dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan.
Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (QS. Al-Hujurat : 7).
Kata ar-rusyd memiliki arti lurus. Namun juga bisa diartikan dengan cerdas. Yang menjadi
contoh kecerdasan adalah para sahabat. Terutama Khulafa ar-Rasyidun adalah orang-orang
yang memiliki kecerdasan sangat mengagumkan. Mereka dikaruniai berbagai kecerdasan dan
menjadi teladan untuk kita semua.

Dalam doa pun kita sering memohon kepada Allah agar dikaruniai kecerdasan, pemahaman
yang lurus dan kecintaan kepada iman.

ِ َ ٱْليََٰن وزيِنَهۥ ِِف قُلُوبِنَا وَك ِره إِلَي نَا ٱلح ُك حفر وٱلح ُفس
ِ
صيَا َن
وق َوٱلحع ح
َ َ ح
ُ َ َ َ ِب إِلَحي نَا ح
َ ٱللَّ َه َّم َحب
ُ ََ
Jamaah jumat rahimakumullah

Kecerdasan berangkat dari ma’rifat (memahami sesuatu). Tidak hanya secara literasi tapi juga
secara konsep bahkan sampai pada tingkat pengaplikasiannya. Kecerdasan akan
menyampaikan kepada pemahaman yang lurus dan konsisten. Keimanan, akhlak, ilmu dan
ma’rifah itu adalah contoh hal-hal yang akan mendapatkan nilai lebih karena kecerdasan.
Konstitusi negara memiliki visi kecerdasan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Zainudin MZ
mengistilahkan kecerdasan juga dengan kebenaran. Bukan hanya orang yang pintar, tapi
orang yang benar. Sebab yang langka adalah orang benar, bukan orang pintar.
Jamaah jumat rahimakumullah
Kecerdasan menjadi tema penting dalam kehidupan manusia. Banyak ahli diantaranya Ary
Ginanjar menjelaskan satu aspek dari kecerdasan, yaitu kecerdasan emosional, sebagai
kemampuan untuk merasa dengan kejujuran hati sebagai pusat prinsip yang mampu
melahirkan kebijaksanaan.
Dr. Salim Segaf Al-Jufri memaparkan ada beberapa bentuk kecerdasan yang perlu dimiliki
setiap manusia. Di antaranya:
1. Kecerdasan Intelektual
Kecerdasan yang kaitannya dengan kemampuan seseorang dalam menalar,
merencanakan, menangkap, memahami gagasan, dan belajar. Inilah pengertian
kecerdasan yang umum di pahami oleh masyarakat luas. Dengan kecerdasan
intelektual ini kita bisa merumuskan dan memutuskan sebuah konsep serta
memperdalam ilmu pengetahuan.
2. Kecerdasan ruhiyah atau spiritual.
Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 7,

ِ َ ٱْليََٰن وزيَّنَهۥ ِِف قُلُوبِ ُكم وَكَّره إِلَي ُكم ٱلح ُك حفر وٱلح ُفس
ك ُه ُم
َّ َوَٰلَكِ َّن
َ ِصيَا َن أُوَٰلَئ
وق َوٱلحع ح
ُ َ َ َ ِب إِلَحي ُك ُم ح
َ َّٱَّللَ َحب
ُ ََ ُ حَ َ ح
ٱلرِش ُدو َن
ََّٰ
“ Allah menjadikan kamu senang kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu
indah di dalam hatimu serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan
kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus” (QS alHujurat: 7).
Dengan kecerdasan ruhiyah kita berusaha agar senantiasa berada di jalan yang lurus,
agar memiliki akidah yang benar dan supaya kita mencintai keimanan. Setelah
seseorang mencintai keimanan dengan berupaya selalu merasa dalam pengawasan
Allah dan takut dengan azabnya maka tentu ia akan menjauhi segala bentuk maksiat
dan dosa. Dari kecerdasan spiritual ini lahir rasa al-hadzar (kehati-hatian) dan al-khauf
(takut kepada Allah). Sehingga kita tidak akan putus asa dan kehilangan harapan.

3. Kecerdasan emosional dan sosial
Dr. Salim pernah menjelaskan bahwa kecerdasan intelektual saja tidak akan cukup untuk
menyelesaikan konflik yang ada disekitar kita. Kecerdasan intelektual saja tidak cukup untuk
membuat orang saling menyayangi. Untuk itu diperlukan kecerdasan spiritual dan kecerdasan
emosional seperti kepekaan hati supaya tercapai sebuah kesatuan dan persatuan.
Jamaah jumat rahimakumullah
Jenis dan ragam kecerdasan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita dalam menghadapi
banyak problema. Seperti problem ekonomi karena dampak pandemic yang belum usai. Juga
problem sosial yang muncul bersamaan dengan kondisi ekonomi yang sulit. Seperti
diberitakan, berbagai problem tersebut membuat sebagian orang putus asa dan hilang
harapan. Bahkan sampai memakan korban jiwa. Ada yang mengakhiri hidupnya sendiri, dan
ada pula yang menghilangkan nyawa orang dan kerabat terdekat. Tentu ini sangat
memprihatinkan.
Dalam konteks tersebut sangat penting untuk menghidupkan dan memunculkan kecerdasan
dalam menghadapi kesulitan. Orang yang memiliki kecerdasan akan tampak berbeda dengan
yang tidak memiliki kecerdasan saat diuji dengan masalah atau problem yang ada. Sebagai
orang beriman kita harus memiliki kecerdasan. Kita beruntung karena negara berkewajiban
untuk berpihak pada kecerdasan melalui program Pendidikan. Tujuannya agar tercipta
manusia-manusia yang cerdas, benar, jujur dan berakhlak mulia.

ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ آن
ِ
استَ حغ ِف ُروهُ إِنَّهُ ُه َو
َّ ََب َرَك
 فَ ح. اآلَّيت و الذ حك ِر اْلَكحيم
َ ٱَّللَ ِِل َو لَ ُك حم َِبلح ُق حر
َ العظحيم َو نَ َف حع ِِن َو إِ ََّّي ُكم ِبَا فحيه م َن
الرِححي حم
َّ الغَ ُف حوُر
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َِِّ ا حْلم ُد
ِ
ِ اْلر
الس َماء
َّ َّلل َوَك َفى أَ حش َه ُد أَ حن َال إلَهَ َّإال
َّ ض َوِِف
اَّللُ َرب ا حْلَالَئق ِِف ح
َح
ِِ
ِ َِّ فَصلَوات. َن ُحم َّم ًدا عب ُده و رسولُه
. إَل يَ حوِم لَِقائه
َ ص ححبِ ِه َوَم ِن اتَّبَ َع ُه َد ُاهم
ُ ََ
َوأَ حش َه ُد أ َّ َ َح
َ اَّلل َعلَحيه َو َعلَى آله َو
َُ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ َاجتِن
َّ اب نَ َو ِاهيه َو حاعلَ ُموا
صلَّى على نَبِيِه
أما بَ حعد فَيَا أيُّ َها الح ُم حسل ُمون اتَّ ُقوا هللا َح َّق تُ َقاته َب حمتثَال َأوام ِره َو ح
َ أن هللا
ِ َّ
ِ
صلُّوا َعلَحي ِه َو َسلِ ُموا تَ حسلِي ًما
ِ ِصلُّو َن َعلَى الن
َّ قَ ِديًا فقال إِ َّن
َ ين َآمنُوا
َ ُاَّللَ َوَم َالئ َكتَهُ ي
َ َّب ََّي أَيُّ َها الذ
ِ ات حاْلَحي ِاء ِمحن هم و حاْلَمو
ِ َات والحم حؤِمنِني والحم حؤِمن
ِ ِ
ِِ ِ ِ
ات
َ اَللَّ ُهم ا حغف حر لحل ُم حسلم
ُ َ َ ُ َ ني َوالح ُم حسل َم
َ حَ ُ ح َ ح
ِ ِ َ اللَّه َّم ادفَع عنَّا احلبالَء واحلوَبء وال َفحشاء والش
َت َواملِ َح َن َما ظَ َهَر ِمحن َها َوَما بَطَ َن ِمن بَلَ ِد ََن اِنح ُدونِحي ِسيَّا
ََ َّدائ َد َوالف
َ َ َ ُ ح ح َ َ َ َ ََ َ َ ح
َّك َعلَى ُكل َشيئ قَ ِدير
َّ
َ إن،خآصةً َو َسائِِر البُ حل َد ِان َعامة
ِ تآء ِذي احل ُقرىب وي نح هى ع ِن احل َفح
ِ ان وإِي
ِ ِعباد
ِ هللا ! إِ َّن هللا َيحمر َِبحلع حد ِل واح ِْلحس
شآء َواحملحن َك ِر َواحلبَ حغي يَعِظُ ُك حم
َ
ََ
ح
ح
ح
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ح
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ِ لَعلَّ ُكم تَ َذ َّكرو َن واذح ُكروا هللا احلع ِظيم ي حذ ُكرُكم وا حش ُكروه على نِع ِم ِه ي ِزحد ُكم ولَ ِذ حكر
هللا أَ حك َ حب
ُ َ َ ح ُح َ ُ َ َ ح َ َ ح ح َ ُح ُ َ َ َ َ ح

