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اَْكَبْر هللاُ ) ×3(هللاُ اَكَبْر (×3(هللاُ اَْكَبْر ) ×3(هللاُ اَْكَبْر 
اَْكَبْر ُكلَّماَ َصاَم َصائٌِم َواَْفَطْر هللاُ ُكلََّما َھلَّ ِھالَلٌ َواَْبَدَر هللاُ 

َسَحاٌب َواَْمَطْر َوُكلَّماَ َنَبَت َنَباٌت اَْكَبْرُكلَّماَ َتَراَكمَ 
اَْكَبْر هللاُ اَْكَبْر هللاُ اَْكَبْر هللاُ . َقانُِع ْالُمْعَترْ َواَْزَھْرَوُكلََّما اَْطَعمَ 

. الَ ِالَھَ 
َوْعیَد الَِّذى َجَعلَ لِْلُمْسلِِمْیَن ِعْیَد ْالفِْطِر َبْعَد ِصیاَِم َرَمَضانَ 

ِالََھ اَْشَھُد اَْن الَ ) ×3(هللاُ اَْكَبْر . ْاالَْضَحى َبْعَد َیْوِم َعَرَفةَ 
ْاالَْكَبْر َواَْشَھٌد ِاالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْیَك لَُھ لَُھ ْالَملُِك ْالَعِظْیمُ 

ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُھُ  َدناَ ُمَحمَّ افُِع فِى ْالَمْحَشْر َنبِيَّ اَنَّ َسیِّ الشَّ
َم ِمنْ  رَ َقْد َغَفَر هللاُ لَُھ َما َتَقدَّ َصلِّ اللُھمَّ . َذْنبِِھ َوَما َتأَخَّ

ٍد َوَعلَى ِدَنا ُمَحمَّ اَلِِھ َواَْصَحابِِھ الَِّذْیَن اَْذَھَب َعْنُھُم َعلَى َسیِّ
رْ  ْجَس َوَطھَّ ا َبْعدُ . اَْكَبرْ هللاُ . الرِّ قُواهللاَ . اَمَّ َفَیا ِعَباَدهللاِ ِاتَّ

َتُمْوُتنَّ ِاالَّ َواَْنُتْم ُمْسلُِمْونَ َحقَّ ُتَقاتِِھ َوالَ 

Hadirin sidang Jamaah Idul Fitri yang Dimuliakan Allah

Dalam suasana pagi hari yang khidmat berselimut rahmat dan

kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji

syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan

nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah

ini kita dapat menunaikan sholat ‘dul Fitri dengan khusyu’ dan

tertib.

Hari ini, takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru

dunia, mengagungkan asma Allah SWT. Gema takbir yang

disuarakan oleh lebih dari satu setengah milyar umat manusia di

muka bumi ini, menyeruak di setiap sudut kehidupan, di masjid, di

lapangan, di surau, di kampung-kampung, di gunung-gunung, di

pasar, dan di seluruh pelosok negeri umat Islam.

Pekik suara takbir itu juga kita bangkitkan disini, di bumi tempat

kita bersujud dan bersimpuh ke hadirat-Nya. Iramanya memenuhi

ruang antara langit dan bumi, disambut riuh rendah suara malaikat

nan khusyu’ dalam penghambaan diri mereka kepada Allah SWT.

Getaran qalbu (hati) mukmin yang tengah dzikrullah, penuh

mahabbah, penuh ridha, penuh roja’ (pengharapan) akan hari

perjumpaannya dengan Sang Khaliq, Dzat yang menciptakan jagat

raya dengan segala isinya.



Kumandang takbir dan tahmid itu sesungguhnya adalah wujud

kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah SWT

atas keberhasilannya meraih fitrah (kesucian diri) melalui

mujahadah (perjuangan lahir dan batin) dan pelaksanaan amal

ibadah selama bulan suci Ramadhan yang baru berlalu. Allah

SWT menegaskan :

ةَ َولِتَُكبُِّروا هللاَ َعلَى َما ھََداُكْم َولََعلَُّكْم تَْشُكُرْونَ  َولِتُْكِملُْوا الِعدَّ
“Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada

kamu semoga kamu bersyukur (kepada-Nya).” (QS. al-Baqoroh :

185)

HADIRIN JAMA’AH SHOLAT ‘ID ROHIMAKUMULLOH…

Islam, sesungguhnya telah mengajarkan takbir kepada umatnya,

agar ia senantiasa mengagungkan asma Allah SWT kapanpun dan

di manapun, saat adzan kita kumandangkan takbir, saat iqamah

kita lafalkan takbir, saat membuka shalat kita ucapkan takbir, saat

bayi lahir kita perdengarkan kalimat takbir, saat menyembelih

hewan kita baca takbir, bahkan saat di medan laga perjuangan, kita

juga mengumandangkan suara takbir.

هللا ُأْكبَْر هللا ُأْكبَْر هللا

HADIRIN…Dalam suasana kemenangan ini, marilah kita

menghayati kembali makna kefitrahan kita, baik sebagai hamba

Allah maupun sebagai khalifatullah fil ardli. Idul Fitri yang

dimaknai kembali kepada kesucian ruhani,’ atau ‘kembali ke asal

kejadian manusia yang suci, atau ‘kembali ke agama yang benar’,

sesungguhnya mengisyaratkan, bahwa setiap orang yang

merayakan ‘Idul fitri berarti dia sedang merayakan kesucian

ruhaninya, mengurai asal kejadiannya dan menikmati sikap

keberagamaan yang benar, keberagamaan yang diridlai Allah swt.

Hari ini, kita kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada

lembaran yang bersih. Semuanya ini dalam rangka meningkatkan

takwa kita. Membersihkan hati kita, ini semata-mata hanyalah

ibadah kepada Allah swt. Dalam sebuah kata-kata hikmah

dikatakan,”Laisal ‘Id li man yalbasul jadid, wa innamal ‘id li man

taqwahu yazid’, yang berarti, Bukanlah, yang disebut hari raya itu,

untuk orang yang berpakaian baru saja, atau alat parabot rumah

tangga yang baru saja. Tetapi, yang dinamakan hari raya itu,

adalah bagi orang yang bertambah taatnya kepada Allah swt.

Selain melestarikan hablum minallah, Idul Fitri ini juga berfungsi

sebagai sarana hablum minan nas.

Di sinilah, sesungguhnya letak keagungan dan kebesaran hari raya

Idul fitri, Hari di mana para hamba Allah merayakan

keberhasilannya mengembalikan kesucian diri dari segala dosa



dan khilaf melalui pelaksanaan amal shaleh dan ibadah puasa

Ramadhan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW :

َم ِمْن َذْنبِھِ  َمْن َصاَم َرَمَضاَن إْیَمانًا َواْحتَِسابًا ُغفَِر لَھُ َما تَقَدَّ
“Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan atas dasar keimanan dan

dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang

telah lewat”. (HR. Imam Muslim).

Namun patut diingat, bahwa dosa atau kekhilafan antar sesama

umat manusia, ia baru terampuni apabila mereka saling

memaafkan, dan karena itulah, mari kita jadikan momentum Idul

Fitri yang suci ini untuk saling meminta dan memberi maaf atas

segala kesalahan antar sesama, kita buang perasaan dendam, kita

sirnakan keangkuhan dan kesombongan dan kita ganti dengan

pintu maaf dan senyum sapa yang tulus penuh dengan

persaudaraan dan kehangatan silaturrahim antar sesama.

Sang anak bersimpuh memohon maaf  kepada ibu bapaknya, sang

istri mencium tangan suaminya memohon keihlasan maaf dari

suaminya, merajut kembali romantisme rumah tangga yang

sakinah mawaddah warohmah, para orang tua pun demikian

memaafkan dan mendoakan anak-anaknya, antar sesama saudara,

sesama jiron tetangga..saling bersalam-salaman, dengan wajah

yang ceria bersinar membuka hati untuk saling memaafkan, inilah

keindahan ‘idul fithri

هللا ُأْكبَْر هللا ُأْكبَْر هللا
Kaum Muslimin…Oleh karena Fitrah manusia dapat berubah dari

waktu ke waktu berubah karena pergaulan, karena pengaruh

budaya dan lingkungan, karena latar belakang pendidikan dan

karena faktor-faktor lain, maka agar Fitrah itu tetap terpelihara

kesuciannya, hendaknya ia selalu mengacu pada pola kehidupan

islami yang berlandaskan Al-Qur’an, As-Sunnah dan teladan para

ulama, pola kehidupan yang bersendikan nilai-nilai agama dan

akhlak mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun

manusia seutuhnya, insan kamil yang memiliki keteguhan iman,

keluasan ilmu pengetahuan serta tangguh menjawab berbagai

peluang dan tantangan kehidupan.

Karena itu, segala kebiasaan baik yang telah kita lakukan di bulan

suci Ramadhan, baik ibadah shiyam, qiyamullail, tilawah dan

tadabbur Al-Quran, peduli kaum dluafa, mengendalikan amarah

dan hawa nafsu, menjaga kejujuran hendaknya tetap kita

lestarikan dan bahkan kita tingkatkan sedemikian rupa agar dapat

menjadi tradisi yang mulia dalam diri, keluarga dan lingkungan

masyarakat kita, sehingga Fitrah yang telah kita raih di hari yang

agung ini akan tetap terpelihara hingga ahir kehidupan kita.

Marilah kita jadikan spirit ibadah puasa sebagai perisai diri kita

dari godaan dan ujian kehidupan di masa-masa mendatang.



ُ◌أْكبَرْ هللاهللا ُأْكبَرْ هللا ُأْكبَرْ 
Hadirin sidang Jamaah Idul Fitri yang Berbahagia

Ibadah shaum pada hakekatnya merupakan suatu proses

penempaan dan pencerahan diri, yakni upaya yang secara sengaja

dilakukan untuk mengubah perilaku setiap Muslim, menjadi orang

yang semakin meningkat ketakwaannya. Melalui ibadah shaum -

sebagai manusia yang memiliki nafsu dan cenderung ingin selalu

mengikuti hawa nafsu- kita dilatih untuk mengendalikan diri

supaya menjadi manusia yang dapat berprilaku sesuai dengan

Fitrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah cenderung taat dan

mengikuti ketentuan Allah SWT. Melalui proses pencerahan yang

terkandung dalam ibadah shaum diharapkan setiap muslim

menjadi manusia yang di mana pun kehadirannya, terutama dalam

masyarakat yang bersifat plural ini dapat memberi manfaat kepada

sesama.

Risalah Islam sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi

umat Islam saja, tetapi ajarannya juga syarat dengan nilai-nilai

yang bersifat universal. Seperti ajaran yang menekankan

pentingnya setiap muslim agar mau dan mampu memberi manfaat

kepada sesama. Dalam pandangan Islam, salah satu indikator

kualitas kepribadian seseorang adalah seberapa besar

kehadirannya mampu memberi manfaat kepada sesama, atau

dalam bahasa lain semakin besar kemampuan seseorang

memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin unggul

pula kualitas keberagamaannya. Rasulullah SAW bersabda :

أنَّ النَّبِيَّ َصّلّ◌َ◌ى هللاُ َعلَْیھِ َعْن َجابٍِر َرِضَي هللاُ َعْنھُ 

أْنفَُعھُْم لِلنَّاسَوَسلَّم قَاَل َخْیُر النَّاسِ 
Artinya “Sebaik-baik manusia (Muslim) adalah orang yang paling

(banyak) memberi manfaat kepada manusia”.

هللا ُأْكبَْر هللا ُأْكبَْر هللا
Hal lain yang perlu kita sadari dalam mengarungi samudera

kehidupan ini adalah, bahwa telah menjadi sunnatullaah bila

kehidupan ini diwarnai dengan susah dan senang, tangis dan tawa,

rahmat dan bencana, menang dan kalah, peluang dan tantangan

yang acap kali menghiasi dinamika kehidupan kita. Orang bijak

sering menyatakan, “hidup ini laksana roda berputar”, sekali

waktu bertengger di atas, pada waktu lain tergilas di bawah.

Kemarin sebagai pejabat sekarang kembali menjadi rakyat, satu

saat kaya, saat yang lain hidup sengsara, kemarin sehat bugar, saat

ini berbaring sakit, bahkan mungkin tetangga kita, saudara kita,

orang tua kita, suami/istri kita, anak-anak kita tahun kemaren

masih melaksanakan shalat ‘id disamping kita, sekarang mereka,

orang-orang yang kita cintai itu telah tiada dan kembali kehadirat-



Nya. Kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal, ia akan terus

bergerak sesuai dengan kehendak dan ketentuan Rabbul ‘Alamin.

Sebagai seorang mukmin, tentu tidak ada celah untuk bersikap

frustasi dan menyerah kepada keadaan, akan tetapi ia harus tetap

optimis, bekerja keras dan cerdas seraya tetap mengharap

bimbingan Allah SWT, karena sesungguhnya rahmat dan

pertolongan-Nya akan senantiasa mengiringi hamba-hamba-Nya

yang sabar dan teguh menghadapi ujian. Sebagai seorang mukmin,

kita juga tak boleh hanyut dalam godaan dan glamornya

kehidupan yang menipu dan fana ini.

Justru sebaliknya, orang mukmin harus terus menerus berusaha

mengobarkan obor kebajikan, menebarkan marhamah,

menegakkan da’wah, merajut ukhuwah dan menjawab segala

tantangan dengan penuh kearifan dan kesungguhan. Bukankah

Allah SWT telah berjanji :









Artinya “Dan janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati,

padahal kalian orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika

kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Ali Imran : 139).

Abu Hamid bin Muhammad Al Ghozali dalam Ihya Ulumuddin

melukiskan para penghuni kehidupan dunia ini laksana seorang

pelaut yang sedang mengarungi samudera, satu tarikan nafas

bagaikan satu rengkuhan dayung, cepat atau lambat biduk yang

ditumpangi akan mengantarkannya ke pantai tujuan. Dalam

perjalanan itu, setiap nahkoda berada di antara dua kecemasan,

antara mengingat perjalanan yang sudah di lewati dengan

rintangan angin dan gelombang yang menerjang dan antara

menatap sisa-sisa perjalanannya yang masih panjang di mana

ujung rimbanya belum tentu dapat mencapai keselamatan.

Tamsil tentang kehidupan ini hendaknya mengingatkan, agar kita

senantiasa berupaya memanfaatkan umur yang kita miliki dengan

sebaik-baiknya, usia yang masing-masing kita miliki pasti masih

akan tetap menghadapi tantangan, ujian dan selera kehidupan yang

menggoda, karenanya kita harus tetap mawas diri dan tidak terbuai

dengan nafsu angkara murka yang suatu saat dapat

menjerumuskan kita dalam limbah kenistaan, kita pergunakan

kesempatan dan sisa umur yang kita tidak pernah tahu kapan akan

berakhir ini untuk memperbanyak bekal dan amal shaleh guna

meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia

yang fana ini, maupun di alam akhirat yang kelal abadi.

Suatu saat Lukman Al Hakim, seorang shalih yang namanya

diabadikan dalam Al-Qur’an pernah menyampaikan taushiyah

kepada putranya:



َوقَْد َغَرَق فِْیھَا أُنَاسٌ إنَّ الُدْنیَا بَْحٌر َعِمْیقٌ ! بُنَيَّ َ◌یا

اإلْیَماُن هللاِ َوَحْشُوھَاَكثِْیٌر ، فَاْجَعْل َسفِْینَتََك فِْیھَا تَْقَوى

تَْنُجوْ َوَشَراُعھَا التََّوكَُّل َعلَى هللاِ لََعلَّكَ 
“Wahai anakku, sesunguhnya dunia ini laksana lautan yang dalam

dan telah banyak manusia tenggelam di dalamnya, oleh karenanya,

jadikanlah taqwa kepada Allah SWT sebagai kapal untuk

mengarunginya, iman sebagai muatannya, tawakkal sebagai

layarnya niscaya engkau akan selamat sampai tujuan”.

هللا ُأْكبَْر هللا ُأْكبَْر هللا
Kaum Muslimin..Jama’ah Sholat ‘Id Rohimakumulloh…

Di hari yang mulia ini,marilah kita muhasabah dan introspeksi

sejenak. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebuah

pertanyaan“Apakah kita sudah mampu menjadi produk

Romadhan? Sudahkah amalan yang kita kerjakan pada bulan

ramadhan berbekas dalam diri kita pada bulan-bulan setelahnya?

Untuk menjadi insan-insan yang bertakwa.

Karena itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat

orang yang bertakwa. Penting sebagai muhasabah kita. Apakah

ramadhan kita yang telah berlalu, betul-betul mencetak karakter

dan sifat takwa dalam diri kita ataupun tidak. Diantara sifat-sifat

Muttaqin yang disebutkan Allah terdapat dalam surat adz

Dzaariyaat :15-19. Allah swt berfirman,

َءاِخِذیَن َمآَءاتَاھُْم } 15{َوُعیُوٍن إِنَّ اْلُمتَّقِیَن فِي َجنَّاتٍ 

َكانُوا قَلِیالً } 16{قَْبَل َذلَِك ُمْحِسنِیَن َربُّھُْم إِنَّھُْم َكانُوا

َن الَّْیلِ  َوبِاْألَْسَحاِر ھُْم یَْستَْغفُِروَن } 17{َمایَْھَجُعوَن مِّ

آئِِل َواْلَمْحُروِم أَْمَوالِِھْم َحقُّ َوفِي} 18{ )19(لِّلسَّ

“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam

taman-taman (surga) dan di mata air-mata air. Sambil mengambil

apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguh,

sebelum itu, mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang

berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di

akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan

pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang

meminta dan orang miskin yang menjaga dirinya dari meminta-

minta.”

Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah menyebutkan tiga ciri

orang bertakwa; yaitu (1) gemar shalat malam, (2) beristighfar di

waktu sahur dan (3) memberikan sedekah kepada orang-orang

yang miskin papa.



Jama’ah shalat ‘Ied  Rohimakumullah….,

Sifat orang bertakwa yang pertama adalah

( َن الَّْیِل َمایَْھَجُعونَ َكانُوا قَلِ  یالً مِّ ) mereka sedikit sekali tidur di

waktu malam. Artinya, orang yang bertakwa adalah orang yang

gemar shalat malam. Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam

juga pernah bersabda:

الِِحیَن قَْبلَُكْم َوإِنَّ َدأْ َعلَْیُكْم بِقِیَاِم اللَّْیِل فَإِنَّھُ  ُب الصَّ

ِ َوَمْنھَاةٌ َعِن اإلِ قِیَاَم اللَّْیِل قُْربَةٌ  ْثِم َوتَْكفِیٌر إِلَى هللاَّ

یِّئَات َوَمْطَرَدةٌ لِلدَّاِء َعِن اْلَجَسدِ لِلسَّ

“Hendaklah kalian mengerjakan shalat malam, karena ia

merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian,

mendekatkan diri kalian kepada Allah, menjaga diri dari dosa,

menghapus kesalahan dan menghilangkan penyakit dari tubuh.”

(HR. at Tirmidzi, Ahmad, al Baihaqi dan al Hakim).

Teladan paling agung dalam masalah ini adalah Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri. Suatu hari… Atha’, ‘Ubaid

bin Umair dan Abdullah bin Umar bertamu ke rumah Ummul

Mukminin -Aisyah, salah satu istri Rasululloh tercinta. Abdullah

bin Umar pun bertanya kepada ibunda Aisyah, “Wahai ibunda,

dalam kehidupan Rasululloh, kejadian apakah yang paling

menakjubkan ?.” Ketika diingatkan dengan orang yang paling

dicinta, Ummul Mukminin –Aisyah- tidak bisa menutupi

kerinduannya kepada Rasululloh, suaminya tercinta. Ia

menangis.., air mata berlinang membasahi pipinya. Teringat

kepada Rasul mulia, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

Dan dengan sesenggukan isak tangisnya, ia menjawab, “Duhai

saudaraku, semua kehidupan Rasululloh adalah menakjubkan.”

“Baiklah. Akan aku ceritakan kisah yang paling menakjubkan dari

beliau.” Lanjut ummul mukminin, Aisyah. R.a, “Pernah, suatu

malam…., yaitu ketika malam giliranku, kami sudah berada di

tempat pembaringan. Kulitku dan kulit beliau sudah bersentuhan.

Namun.., beliau meminta izin kepadaku, “Duhai Aisyah,

izinkanlah aku untuk beribadah kepada Rabb-ku.” Aku menjawab,

“Wahai Rasululloh, aku ingin dekat denganmu, dan siap

melayanimu.” Namun Rasululloh tetap ingin beribadah pada

malam itu. Beliau mengambil air wudhu, dan shalat. Bermunajat

dan bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh kekhusyukan.

Ketika berdiri dalam shalatnya, beliau menangis dengan mata

berlinang airmata. Ketika duduk beliau memuji Allah, kemudian

menangis, dan air mata beliau yang suci membasahi hijrnya

(tempat shalatnya). Dan ketika selesai shalat, beliau berbaring

dengan posisi miring ke kanan dan meletakkan tangannya di

bawah pipinya, beliau pun juga menangis, dan aku melihat airmata



beliau membasahi bumi. Beliau melakukan shalat dan menangis

seperti itu hingga Bilal bin Rabbah datang untuk

mengumandangkan adzan yang pertama.

Kemudian Bilal berkata, “Shalat wahai Rasululloh.” Tetapi ketika

melihat orang yang paling dicintainya menangis sedemikian rupa,

Bilal bin Rabbah, shahabat yang menjadi mu’adzin beliau, juga

menangis sesenggukan…, dan berkata dengan nada sedu-sedan,

رَ  َم َوَما تَأَخَّ یَا َرُسْوَل هللاِ لَِم تَْبِكي َوقَْد َغفََر هللاُ لََك َما تَقَدَّ

Wahai Rasululloh, kenapa anda menangis…..padahal bukankah

Allah sudah mengampuni dosa anda, baik yang telah lalu maupun

yang terkemudian ?”

Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab,

أَُكْوُن َعْبًدا َشُكْوًراالأَف

Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur ?.” (H.R Ibnu

Hibban)

Subhanallah. Manusia mulia, yang ma’shum; terhindar dari dosa,

dan manusia yang paling baik kualitas imannya dan paling tinggi

takwanya saja masih senantiasa melaksanakan shalat malam

dengan berlinang air mata. Maka kita, sebagai umat beliau, yang

tidak memiliki jaminan sejengkal tempat pun di jannah nanti lebih

pantas untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Ta’ala.

هللا ُأْكبَْر هللاهللا ُأْكبَرْ 
Kaum Muslimin..Rohimakumulloh….

Sifat orang bertakwa yang kedua adalah

(َوبِاْألَْسَحاِر ھُْم یَْستَْغفُِرونَ ) “mereka beristighfar di waktu

sahur.”

Waktu sahur adalah waktu yang penuh keutamaan,

kemuliaan dan kebaikan karena ia termasuk sepertiga

malam terakhir, padahal Nabi kita tercinta pernah

bersabda,

ْنیَایَْنِزلُ  َماِء الدُّ َربُّنَا تَبَاَرَك َوتََعالَى ُكلَّ لَْیلٍَة إِلَى السَّ

ِحیَن یَْبقَى ثُلُُث اللَّْیِل اآلِخُر یَقُوُل َمْن یَْدُعونِى

فَأَْغفَِر یَب لَھُ َمْن یَْسأَلُنِى فَأُْعِطیَھُ َمْن یَْستَْغفُِرنِىفَأَْستَجِ 

لَھُ 



“Allah Tabaraka wa Ta’ala turun ke langit dunia ketika

sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Dia berfirman,

“Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang

meminta akan Aku beri. Dan siapa yang memohon ampun

akan Aku ampuni.”

Jama’ah shalat Iedul Fitri Rahimakumullah….

Adapun sifat orang bertaqwa yang ketiga adalah,

آئِِل َواْلَمْحُرومِ َوفِي أَْمَوالِِھْم َحقُّ لِّلسَّ

dan dalam hartanya ada hak bagi peminta-minta, dan orang miskin

yang menahan diri dari meminta. Maksudnya, ia gemar

bersedekah dan memberikan sebagian rizki yang diberikan Allah

kepadanya untuk orang lain yang membutuhkan.

Sering kali kita bertanya, “Sedemikian pentingkah bersedekah

sehingga Allah selalu mengulang perintah bersedekah ini dalam

banyak ayat-Nya?” Jawabannya adalah Ya. Allah memerintahkan

kita untuk bersedekah karena kebaikannya akan kembali kepada

diri kita. Allah berfirman:









“Dan harta apa saja yang baik, yang kamu nafkahkan (di jalan

Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.” (al Baqarah:

272).

Jama’ah shalat Iedul Fitri Rahimakumullah….

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa berkenan membimbing

kita semua agar tergolong hamba-hambanya yang mampu meraih

sertifikat kefitrahan di hari kemenangan yang agung ini, sehinnga

kita layak mendapatkan penghargaan “Minal’aidin Walfaizin”,

Semoga Allah SWT berkenan mencurahkan rahmat-Nya kepada

bangsa Indonesia serta umat Islam pada umumnya untuk

senantiasa mengamalkan syariat-Nya, menghidupkan sunnah-

sunnah Rasul-Nya.

Semoga momentum Idul Fitri ini juga benar-benar mampu

mengantarkan tatanan kehidupan kita yang berlandaskan nilai-

nilai agama, akhlak karimah, kebersamaan dan kasih sayang guna

terwujudnya ummat dan masyarakat Indonesia yang berharkat dan

bermartabat, sejahtera dan berperadaban, baldatun thayyibatun

warabbun ghafur, bangsa yang gemah ripah lohjinawi di bawah

naungan ridla Allah SWT. Amin, Ya Mujiibassaailiin.



Kaum Muslimin..Yang Bersinar Rahmat Alloh diwajahnya…

dipenghujung khutbah ini…marilah kita akhiri ibadah shalat Id

kita pada pagi in...dengan menadahkan tangan…menundukkan

hati  dengan khusyuk…seraya bersama-sama berdoa:

َواْلُمْؤِمنِْیَن اْلُمْسلَِماتِ اَللَّھُمَّ اْغفِْر لِْلُمْسِلِمْیَن وَ 

اِنََّك َسِمْیٌع َواْلُمْؤِمنَاِت ْاألَْحیَاِء ِمْنھُْم َوْاألَْمَواتِ 

.قَِرْیٌب ُمِجْیُب الدَّْعَواتِ 

Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mu’minin

dan mu’minat, baik yang masih hidup maupun yang telah

meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha

Dekat dan Mengabulkan doa.

لَنَا اَللَّھُمَّ اْنُصْرنَا فَاِنََّك َخْیُر النَّاِصِرْیَن َواْفتَحْ 

اْلَغافِِرْیَن فَاِنََّك َخْیُر اْلفَاتِِحْیَن َواْغفِْر لَنَا فَاِنََّك َخْیرُ 

اِحِمْیَن َواْرُزْقنَاَواْرَحْمنَا فَاِنََّك  فَاِنََّك َخْیُر َخْیُر الرَّ

نَا ِمَن اْلقَْومِ  اِزقِْیَن َواْھِدنَا َونَجِّ الظَّالِِمْیَن الرَّ

.َواْلَكافِِرْینَ 

DUHAI Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah

sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami,

sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan.

Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik

pemberi pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau

adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rizki

sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki.

Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang dzalim dan

kafir.

اَللَّھُمَّ أَْصلِْح لَنَا ِدْینَناَ الَِّذى ھَُو ِعْصَمةُ أَْمِرنَا

َوأَْصلِْح لَنَا ُدْنیَاَن الَّتِى فِْیھَا َمَعاُشنَا َوأَْصلِْح لَنَا

لَنَا آِخَرتَنَا الَّتِى فِْیھَا َمَعاُدنَا َواْجَعِل اْلَحیَاةَ ِزیَاَدةً 

ةً لَنَا ِمْن ُكلِّ شرٍّ فِى ُكلِّ َخْیٍر َواْجَعِل اْلَمْوَت َراحَ 

Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia

merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk

kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami

yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini

sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikan

kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan.



َوبَْیَن اَللَّھُمَّ اْقِسْم لَنَا ِمْن َخْشیَتَِك َماتَُحْوُل بَْینَنَا

َوِمَن بِِھ َجنَّتَكَ َمْعِصیَتَِك َوِمْن َطاَعتَِك َما تُبَلُِّغنَا

ْنیَا ُن بِِھ َعلَْینَا َمَصائَِب الدُّ اَللَّھُمَّ .اْلیَقِْیِن َماتُھَوِّ

تِنَا َما أَْحیَْیتَنَا َمتِّْعنَا بِأَْسَماِعنَا َوأَْبَصاِرنَا َوقُوَّ

َمْن َواْجَعْلھُ اْلَواِرَث ِمنَّا َواْجَعْلھُ ثَأَْرنَا َعلَى

ُمِصْیبَتَنَا فِى ِدْینِنَاَوالَ تَْجَعلِ َعاداَنَا َوالَ تَْجَعْل 

نَا َوالَ َمْبلََغ ِعْلِمنَا َوالَ تَُسلِّطْ  ْنیَا أَْكبََر ھَمِّ َعلَْینَا الدُّ

َمْن الَ یَْرَحُمنَا

Duhai Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepada-Mu

yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat

kepadamu dan berikan kami ketaatan kepada-Mu yang

mengantarkan kami ke surga-Mu dan anugerahkan pula

keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala

musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami

kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan

selama kami masih hidup dan jadikanlah ia warisan bagi kami.

Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan

agama kami dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita

kami terbesar dan puncak dari ilmu kami dan jangan jadikan

berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami.

قَْلٍب الَ َوِمنْ ْلِم الَ یَْنفَعُ ُعْوُذ بَِك ِمْن عِ ننااِ اَللَّھُمَ 

الَیُْسَمعُ یَْخَشُع َوِمْن نَْفٍس الَ تَْسبَُع َوِمْن ُدَعاءِ 

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tak

bermanfaat, dari hati yang tak khusyu dan jiwa yang tak pernah

merasa puas serta dari doa yang tak didengar

ْنیَا َحَسنَةً َوفِى األَِخَرِة َحَسنَةً َوقِنَا  َربَّنَا اَتِنَا فِى الدُّ

.َعَذاَب النَّارِ 

Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di

dunia, kehidupan yang baik di akhirat dan hindarkanlah kami dari

azab neraka.



KHUTBAH KEDUA

اَْكَبْر كبیرا هللاُ ) ×4(هللاُ اَْكَبْر ) ×3(هللاُ اَْكَبْر 
الَ 
.
لَى َتْوفِْیقِھِ 

َواَْشَھُد اَْن الَ ِالََھ ِاالَّ هللاُ َوهللاُ َوْحَدهُ الَ . َوِاْمتَِنانِھِ 
َدَنا  َشِرْیَك لَُھ لَُھ َتْعِظْیًما لَِشأْنِِھ َواَْشَھُد اَنَّ َسیِّ

ًدا اِعى ِالَى ِرْضَوانِِھ ُمَحمَّ َعْبُدهُ َوَرُسْولُُھ الدَّ
ٍد ِوَ◌َعلَى اَلِِھ اللُھمَّ َصلِّ َعلَى ِدَنا ُمَحمَّ َسیِّ

ا َبْعُد َفیاَ . ِكَ◌ثْیًراَواَْصَحابِِھ َوَسلِّْم َتْسلِْیًما اَمَّ
قُواهللاَ فِْیَما اََمرَ  اُس ِاتَّ َھا النَّ ا َنَھى اَیُّ َواْنَتُھْوا َعمَّ

َبَدأَ فِْیِھ َواْعلَُمْوا اَنَّ هللاّ اََمَرُكْم بِاَْمرٍ .َوَزَجرَ 
ِانَّ َوَثـَنى بَِمآل ئَِكتِِھ بِقُْدِسِھ َوَقالَ َتعاَلَىبَِنْفِسھِ 

َھا الَِّذْینَ  بِى یآ اَیُّ هللاَ َوَمآل ئَِكَتُھ ُیَصلُّْوَن َعلَى النَّ
اللُھمَّ َصلِّ . آَمُنْوا َصلُّْوا َعلَْیِھ َوَسلُِّمْوا َتْسلِْیًما

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْیِھ َوَسلِّ َعلَى ِدَنا ُمَحمَّ ْم َوَعلَى َسیِّ
ِدناَ  ٍد َوَعلَى اَْنبِیآئَِك َوُرُسلَِك َوَمآلئَِكِة آِل َسیِّ ُمَحمَّ

بِْیَن َواْرضَ  اِشِدْیَن ْالُمَقرَّ اللُھمَّ َعِن ْالُخلََفاِء الرَّ
ِة اَبِى َبْكٍرَوُعَمرَوُعْثَمان َوَعلِى َوَعْن َبقِیَّ

ابِِعیْ  ابِِعْیَن َوَتابِِعي التَّ َحاَبِة َوالتَّ َن لَُھمْ الصَّ
ا َمَعُھْم  ْیِن َواْرَض َعنَّ بِِاْحَساٍن ِالَىَیْوِم الدِّ

اِحِمْینبَِرْحَمتَِك َیا ِانَّ َهللا ! ِعَباَدهللاِ ..اَْرَحَم الرَّ
َوْاالِْحَساِن َوإِْیتآِء ِذى ْالقُْربَى َیأُْمُرَنا بِاْلَعْدلِ 

ِعُظُكْم َوْالُمْنَكِرِ◌ َوْالَبْغي یَ َوَیْنَھى َعِن ْالَفْحشآءِ 
ُرْوَن َواْذُكُرواهللاَ  ْالَعِظْیَم َیْذُكْرُكْم لََعلَُّكْم َتَذكَّ

هللاِ اَْكَبرْ َواْشُكُرْوهُ َعلَى نَِعِمِھ َیِزْدُكْم َولَِذْكرُ 



ُ◌أْكبَْر هللاهللا ُأْكبَرْ هللا ُأْكبَرْ 


