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للََأ َك هَبََ X 3
للََأ َك هَبَ–َاَ َه
للََأ َك هَبَ–َاَ َه
اَ َه
لَ
انَللاَََبهكََررَةََوَأصَيَ رَ
اَو هَسبَ َح َ
اَوالَمَ هَدَ َِّٰلََ َكثَ َري َ
للََأ َك هبَََكبَ َري َ
اَ َه
الحََزابَ ََوحَدَهَهَ َ
َللاهََوحَدَهَهَصَدَقَََوعَدَهَهََونَصَ َرَعَبَدَهَهََوَأعَ َزَ هَجنَدَهَهََوهََزمََ َ
َلَإََلٰهََاَََل َ
للاهََو َلَنَعََبه هَدَإَََلَإَ َّيهَهَهَمَلصَيَ َلَ َههَال َّديَنَََولَوَََكَرهََالَكَافَهَرَو َنَ .
َلَإَلَٰهََإَََلَ َ
افَنَعَمَ َههََوَيهكَافَ هَئََمََزيَدَهَهَّ،يَ ََربَنَاَلَكََالَمَ هدَََكمَاَيَنَبَغَيَلَلَلَََوجَ َهكََ َولَعَ َظَيمََ
اَلَمَ هَدَ َِّٰلَحَدارَيهََو َ
َ.وأَشَ َه هَدَأَ َنَ
اءرَعََليَكَ ََأنَتَََكمَاَأَثَنَيَتََعََلىَنَفَسَكَ َ
َ.سبَ َحانَكََالَٰلّهَه َمَ َلََأهحَصَيَثَنَ َ
هَسَلطَانَكَ هَ
َ،وَأشَ َه هَدََأ َنَ هَم َمدَارَعَبَ هَدهَهََوَر هَس َوَلهَههََوصَفَيَ َههََوخََليََلهَههَ.خَ هَيَنَ يَّبَ
َللاهََوحَدَهَه َ َلَشََريَكََلَ َهه َ
َلَإََلٰهََإَََل َ
َم َم يَدَ َوعََلىَ
للاهَإَ َلَالَعَالََهَكلّهَبَشَ َرياََونَذَيَرار .اَلَٰلّهَه َمَصَ َلََّوسََلّمَََوبََركَََعََلىَسََيّدَنَ هَ
أََرسََلَههَ .أَرسََلَههَ َ
َم َم يَدَصَلَةر ََوسَلَمار ََدائَمَيََ هَمتَلََزمَيََإَ َلَيَ َومََال َّديَنََ.َ.أَمَاَبَعَ هَدَ :
آلََسََيّدَنَ هَ
َكتَابَهََالَعََزيَ َزَ :
الَ.فَقَالََ َف َ
َأهَوصَيَ هَكمَََأيَ َهاَالَ هَمسََل هَم َو َنََونَفَسَيَالَ هَمذَنَبَ َةهَبَتَقََوىَللاََتَعَ َ
اَاِلَح َقَتهقاتهَولََتهوته َنَإَلَوأن تهم هَمسل همون)[آلَعمرانَ ]102َ:
(ّيَأي هاَالَذينَآمنهواَاتَهقو َ
َ
للَأَ َك هَبَ َو َِّٰلَالَمَ هَد َ
َ،لَإََلٰهََإَََل َ
للََأ َك هَب َ
َ
للََأ َك هَبَ،اَ َه
َللاهَ،اَ َه
للََأ َك هَبَاَ َه
للاهََأ َك هَبَاَ َه
َ

Jamaah Idul fithri yang dirahmati oleh Allah Swt.
Sesungguhnya hari ini adalah satu hari diantara hari-hari Allah. Hari ini adalah hari
idul fitri yang berlimpah keberkahan. Hari yang Allah jadikan sebagai hari bahagia,
bergembira, berseri-seri dan berbuka bagi orang-orang beriman setelah sebulan
penuh menjalankan ibadah puasa dan sebagai bentuk penghargaan, kemuliaan bagi
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orang-orang yang menjalankan qiyam di malam-malam Ramadhan. Allah swt
berfirman:

َ ]58:ون[يونس
َ اَهوَخ ٌيَِمَاََيم هع
َ قهلَبفضل
َاِلَوبرحتهَفبذلكَف لي فر هحو ه

Katakanlah (Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah
dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka
kumpulkan." (QS. Yunus: 58)

Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari : dari hadits Abu Hurairah Ra, Nabi Saw
bersabda:

َ ”ََوإذاَلقيَربَههَفرحَبصومه،لصائمَف رحتانَي فر هح ههماَإذاَأفطرَفرح
ّ “ل

Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan yang dia rasakan, saat dia berbuka
dia Bahagia, dan saat bertemu dengan Tuhannya dia bergembira dengan pahala
puasanya"

َ للَأَ َك هَبَ َو َِّٰلَالَمَ هَد
َ َلَإََلٰهََإَََل،
َ للََأ َك هَب
َ
َاَ َه،للََأ َك هَب
َاَ َه،َللاه
للََأ َك هَبَاَ َه
للاهََأ َك هَبَاَ َه
Lantas mungkin diantara kita ada yang bertanya, bagaimana saat ini kita berbahagia?
Idul Fitri kali ini tak sama dengan ied-ied kita sebelumnya. Ied kali ini kita dilanda
pandemi covid 19. Korban-korban berjatuhan, ekonomi hancur lebur, banyak
karyawan di dirumahkan, tak ada gaji, tak ada THR, tak ada mudik, tak ada salamsalaman, kunjungan dan lain sebagainya.
Jawabannya adalah:
Pertama: Kita sebagai orang yang beriman kudu berbahagia, karena kita memang
percaya kepada ketetapan dan takdir Allah Swt, bahwa wabah dan pandemi ini
adalah hal yang memang sudah menjadi ketetapan Allah Swt. Allah berfirman:
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[51َ:[التوبة
َ
َ)ىَاِلَف لي ت وَكل َال همؤمنهون
َ اَهوَمولنَوعل
َاِلَلن ه
َقهلَلنَيهصيب ناَإَلَماَكتب ََه

Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah
ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah
bertawakallah orang-orang yang beriman”. (QS. At Taubah: 51)
َ

Nabi Saw juga bersabda:

َ َاَأخَطََأكَلََيَ هَكنَلََيهصَيَبَك
َ ََوم
َ اَأصَابَكَلََيَ هَكنََلَيه َخطئك
َ ََواعََلمَأَ َنَم

Dan ketahuilah, bahwa segala sesuatu (yang telah Allah ta’ala tetapkan)
menimpamu, maka semua itu (pasti) tidak akan keliru (menimpa selainmu), dan
segala sesuatu (yang telah Allah ta’ala tetapkan) tidak akan menimpamu, maka
semua itu (pasti) tidak akan menimpamu. (HR. Tirmidzi, no. 2516; Ahmad, 1:293)

َ

Kedua: Kita berbahagia karena bagi kita sebagai seorang mukmin ini adalah
kebaikan, karena kita ridha dengan apa saja yang menjadi ketetapan Allah Swt. Kita
bersyukur dengan takdir Allah yang baik, dan kita bersabar dengan setiap musibah.
Dan keduanya (baik buruk) adalah kebaikan untuk kita. Nabi Saw bersabda :

ََوإَ َنَأَصَابهه،
َ اِلَوَكانَلههَخَ ٌَي
ََإَ َنََأصَابههَمَ ه، إَ َنَأَمَرههَهكلَههَخَ ٌَي،َلمَرَالَ هَم َؤمَن
َ ت
َ َاَيبَحَد
عجب ه
ي
َ “َاملؤمن
َ َكانَلههَخَ ٌَي
َ مَاَيكرههَفَصَ َب
َولَيَسَهَكلَأَحَدَأَمَهرههَهَكلههَخَ ٌَيَإَََل ه،
"Aku takjub dengan urusan orang mukmin. Sesungguhnya segala urusannya adalah
kebaikan. Jika dia memperoleh yang dia sukai, dia pun memuji Allah dan itu berari
kebaikan untuknya. Dan jika dia ditimpa hal yang tidak dia sukai dia bersabar, dan
itu adalah kebaikan untuknya. Tidak ada seorangpun yang segala urusannya adalah
kebaikan kecuali seorang mukmin . (HR. Muslim: 2999)

Ketiga: Kita berbahagia hari ini, karena kita percaya bahwa segala wabah serta
musibah pasti akan diiringi dengan kemudahan dan kelapangan. Bukankah Allah
Swt berfirman:
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َ فإ َنَمعَال هعسرَيهسرراَإ َنَمعَال هعسرَيهسرار
َ

Perhatikan bagaimana Allah tidak mengatakan inna ba'dal sri 'uyusran, tapi

ma'al 'usri Yusran, artinya kemudahan dan kelapangan akan selalu menyertai
setiap kesulitan bukan setelahnya.

Keempat: kita berbahagia karena kita sadar bahwa dunia ini adalah dar al ibtilaa'

(tempat kita diuji), sedangkan akhirat adalah dar al jazaa' (tempat kita dibalas).
Bahwa apapun yang kita peroleh di dunia ini berupa kebaikan juga keburukan
adalah ujian dari Allah Swt. Allah berfirman:

َ ]35َ:(ون ب لهوهكمَبلش َّرَواْليَفت ن رةَوإلي ناَتهرج هعون)[النبياء

Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan
kamu akan dikembalikan hanya kepada Kami. (QS. Al Anbiyaa': 35)
َ
َ

As Sa'diy dalam tafsirnya menyebutkan:

َالذ َّل
َ َوالَعَ َّزََو،
َ َوالَفَقَ َر
َ َبَلَغَ َن،َوابَتَلَ هَهمََبَْلَ َيََوالشَ َّر،
َ َاهم
ََونَ ه،
َ ََوَأمََرهَهم،ا
َ َادهَهَ َفَالدَنَي
َ َأََوجَدَ َعَب
ََت َعَنَدََمََواقَعََالََفت
ََومَنََيَفَتَ ه
َل
ََلَيَبََلهَوهَهمَََأيَ هَهمَََأحَسَ هَنَعَمَ ر-َ ال
َ َتَع-َ ََفَتَنَ رَةَمَنَ َهه،ََوالَيَاةَََوالَمَ َوت
َ “. َومَنََيَنَ هَج َو
Allah menciptakan hamba-Nya di dunia dan memberi mereka perintah dan
larangan, menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan, kekayaan dan
kemiskinan, kemuliaan dan kehinaan, kehidupan dan kematian, sebagai ujian dariNya untuk menguji siapa yang paling baik amalnya diantara mereka, dan siapa yang
tergelincir dan yang selamat dari ujian itu.

َ

Berbagai musibah di dunia, salah satunya adalah wabah ini hanya agar kita sadar
bahwa dunia ini bukan tempat tinggal kita, kita hanya numpang, kita hanya
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mampir. Allah timpakan berbagai musibah agar kita tak merasa terlalu nyaman
dengan dunia dan melupakan tempat pulang kita sebenarnya. Yaitu kampung
akhirat. Karena pada hakikatnya kita diciptakan untuk akhirat bukan untuk dunia.

َ للَأَ َك هَبَ َو َِّٰلَالَمَ هَد
َ َلَإَلَٰهََإَََل،
َ للََأ َك هَب
َ
َاَ َه،للََأ َك هَب
َاَ َه،َللاه
للََأ َك هَبَاَ َه
للاهََأ َك هَبَاَ َه
َ

Saudara-saudara jamaah idul fitri yang dimuliakan oleh Allah Swt.
Yang kita harus lakukan sekarang ini adalah memperbanyak bersyukur kepada Allah
swt, karena cukupnya bilangan bulan mulia ini dan Allah telah menyempurnakan
nikmat-Nya kepada kita. Allah Swt berfirman:

َ .]185َ:)[البقرة
َ
اِلَعلىَماَهدا هكمَولعلَ هكمَتش هكهرون
َ َ(ولتهكمهلواَالعدَةَولتهك ّهبوا

Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas
petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. (QS. Al Baqarah:
185)

Begitu juga kita harus terus berprasangka baik terhadap Allah Swt. Sebagaimana
hadits Qudsi:

َ ََبَمَاَشَاء
َ َظ ّنَعَبَدَيََ َبَفَليَظه َن
َ أَنََعَنَد

Aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku terhadap-Ku, maka silahkan berprasangka
apapun terhadapku. (HR. Ibnu Hibban:635)

Dan di hari yang berbahagia ini mari kita jalin Kembali silaturahmi yang pernah
putus diantara kita, kita Kembali berkasih sayang diantara kita. Kita sadari kembali
bahwa kita ibarat satu tubuh yang jika salah satu anggota tubuh sakit semuanya akan
merasakan penderitaannya. Mari kita introspeksi barangkali kebaikan diangkat dari
negeri tercinta dan musibah datang bertubi-tubi, bisa jadi ini karena kita sudah lama
saling curiga, rakyat dan pemerintahnya, orang awam dan ulamanya, saudara kepada
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saudaranya, seiman, sebangsa dan setanah air. Bukankah perselisihan, kebencian
akan menahan kebaikan yang akan turun dan mengundang keburukan?.

ََللاهَعََليَه
َ ََخََر َجَالَنَ َبَصََلَى:ََللاهَعَنَ َههَقَال
َ ََصامَتَََرضَي
َ ادةََبَنََال
َ َأَخََر َجَالََبه َخ َاريََمَنََحَدَيَثََ هَعب
ََتَ َلهخََبهَكمََبََليََلةَ َالَقَ َدر
َىَر هَجلَ َنَمَنََالَ هَمسََلمَيََفَقَالََخََرجَ ه
َ ََوسََلَمََلََيه َخ َبنََبََليََلةََالَقَدَرََفَتَلَح
ََس َابَعة
َ اَف َالَتَاسَعَةَََوال
َ َسَوه
َىَأ َنَيَ هَك َو َنَخَ َرياَلَ هَكمَ َفَالَتَمَ ه
َ َفَتَلَحَىََفهلَ ٌَنَ َوَفهلَ ٌَن َفََهرفَعَتَ َ َوعَس
َ الَواخَ َر
َ َاَفَالَعَشَ َر
َ َسَوه
ََواْلَامَسَةَََو َفَبَعَضَََرَواّيَتََالَدَيَثََفَالَتَمَ ه
Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari hadits 'Ubadah bin Ash Shamit Ra dia
berkata: Nabi Saw keluar untuk mengabarkan kami malam Lailatul Qadr, lalu ada
dua orang yang saling bertengkar dari kalangan orang muslim. Lalu Nabi pun
bersabda: Aku keluar untuk mengabarkan kalian tentang malam Lailatul Qadr,
ternyata si fulan dan si fulan sedang bertengkar, lalu ilmu tentang itu (Lailatul Qadr)
pun diangkat. Mungkin inilah yang lebih baik untuk kalian, maka carilah malam
itu di malam ke Sembilan, tujuh, dan juga lima. Dalam Riwayat lain disebutkan:
carilah di sepuluh malam terakhir.
Lihatlah bagaimana permusuhan telah menjadi sebab ilmu tentang malam lailatul
qadar diangkat. Begitupula hadits tentang malam nishfu sya'ban, dimana Allah
mengampuni hamba-hamba-Nya kecuali orang yang saling bermusuhan.
Begitulah bagaimana permusuhan dan kebaikan akan mengangkat kebaikan bahkan
mengundang keburukan.
Allah berfirman:

َ 1َ:َال
َاَذاتََبَيَنَ هَكمََاَ َلنَفَ ه
َ فَاتَهَقواَللاَََوَأصََل هَحَو

Maka bertakwalah kalian kepada Allah, dan perbaiki hubungan sesamamu. (QS. Al
Anfaal: 1)

Telah diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, dan juga Al Bukhari dalam kitab adab.
Dan juga At Tirmidzi dan Abu Ad Dardaa' Ra dia mengatakan:
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ََالصيَامَََوالصَلَةَََوالصَدََقة
َّ َََأ َلََأهخََهبهَكمََبَفَضَلََمَنَََدَرجَة:
َ ََىَللاهَعََليَهَََوسََلَم
َ َقَالَََر هَس َوهَلَللاََصََل
َ ادََذاتََالَبَيََهَيَالَالَقَ َةه
ََإَصَلَ هَحََذاتََالَبَيَََوفَسَ ه:َََبََلىَّيَ ََر هَس َولََللاََقَال:َ؟َقَاَلهَوا
Bersabda Rasulullah Saw : Maukah kalian aku beritahukan ibadah yang lebih utama
dari puasa, shalat dan sedekah? Para sahabat menyahut: Tentu wahai Rasulullah.
Nabi bersabda: mendamaikan perselisihan karena perselisihan itu membinasakan.
Mari sempurnakan kebagiaan ini dengan kita saling memaafkan, saling
mendamaikan, saling adem satu sama lain.

َ َللَأَ َك هَبَ َو َِّٰلَالَمَ هَد
َ َلَإَلَٰهََإَََل،
َ للََأ َك هَب
َ
َاَ َه،للََأ َك هَب
َاَ َه،َللاه
للََأ َك هَبَاَ َه
للاهََأ َك هَبَاَ َه
َ

Tak lupa saya ingin mengingatkan diri saya dan jamaah semuanya untuk
melaksanakan puasa enam hari di bulan Syawwal untuk menyempurnakan kebaikan
ibadah puasa bulan Ramadhan. Nabi Saw bersabda

َ “نَشو يالَخرجَمنَ هذنوبهَكيومَولدتهَأهمه
ّ “منََصَامََرمضانَوأتبعهَستًّاَم
َ

Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan, lalu melanjutkannya dengan berpuasa enam
hari di bulan Syawwal, maka dia bersih dari dosa-dosanya sebagaimana di hari dia
dilahirkan oleh ibunya. (HR. At Thabrani: 8/ 275)
Sebagai penutup saya ingin menceritakan bahwa suatu hari Nabi Saw menaiki

mimbarnya, Nabi mengucapkan "Aaamiin", "Aaamiin", "Aaamiin". Lalu setelah itu salah
seorang sahabat bertanya ada apa gerangan? Nabi pun bersabda: (pada salah satu
"Aamiin"nya) Bahwa Malaikat Jibril As saat itu mendatangi Nabi dan dia berkata:
Barangsiapa yang mendapati bulan Ramadhan namun dosanya belum diampuni, semoga
dia masuk neraka dan dijauhkan oleh Allah, katakanlah "Aamiin" wahai Muhammad! Aku
pun mengatakan: "Aamiin" (Shahih At Targhib: 1679)
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Semoga kita semua, adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di
bulan Ramadhan ini, orang-orang yang selalu menjalin silaturahminya, orangorang yang mudah memaafkan, minal 'aaidin wal faaiziin yaitu orang-orang yang
kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya, kembali berbuka, dan orangorang yang mendapat kemenangan, sehingga kita berseri di dunia saat kita berbuka,
dan di akhirat saat kita bertemu dengan Allah Swt.

َ

الّيَتَََوالَّذ َكَرَالَكَيَمََ َوتَقََبَلََ
َوإَ َّي هَكمَََباَفَيَهََمَنََ َ
آنَالَعَظَيَمَََونَفَعَ َن َ
َولَ هَكمََ َفَالَ هَقَر َ
للاهَ َل َ
بََركََ َ
بَاغَفَ َرََواَرحَمَََوأَنَتََخَ هَيَالََراحَيَ.
سمَيَ هَعَالَعََليَ هَمََوَقهلَََر َّ
َومَنَ هَكمََتَلَ َوتَ َههَإََنََههَ هَه َوَال َ
مَ َّن َ
Khutbah Kedua

َِلَكث رياَو هسبحانَللاََبهكررة ََوأصيلرَلَ
للاهَاك هَبَ(َ)×3للاهَاك هَبَ(َ)×4للاهَاك هَبََ َكبَ َرياَوالم هد َّٰ
للاهَاك هَبَللاهَاك هَبَو َِّٰلَالم هدَ َ.
َو َ
الهَاََلَللاه َ
َ
اَلَم هدَللَعلىَاحسانهَوالشكهرَلههَعَلىَت وفيقهَوامتنانهَ.واشه هدَانَلَالهَالََللاهَوللاهَوحد ههَ
َم َم رداَعب هد ههَور هسولهههَالدَاعىَال ََرضوانهَ َ
لَشريكَلههَلههَت عظي رماَلشأنهَواشه هدَا َنَسيّدن ه
َ
ثياَ َ.
َوعلىَالهَواصحابهَوسلّمَتسلي رم َ
الله َمَصلَّعلىَسيّدنََ هم َم يد َ
ه
اَك ر
َ
َاسَاتَهق َوَاللَفيماَامرَوان ت ههواَع َماَنىَوزجرَ.واعل همواَا َنَللاَّامرهكمَبم يرَ
امَاَب ع هدَفياَاي هاَالن ه
لئكتهََالَ هَمسََبّ َحةََب هقدسهَََوثََلَثََبَ هَكمََأَيَ َهاَالَ هَم َؤمَهنَ َو َنَفَقالَتعا َلَ َ:
بدأَفيهَبن فسهَوث ََنَب َ
لئكتههَيهصلونَعلىَالنَِبَآيَاي هاَالَذينَآمهن واَصلواَعليهَوسلّ همواَتسلي رماَ َ.
ا َنَللاَوم َ
َ
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َم َم يدَوعلىَ
َم َم يدَصلَىَللاهَعليهَوعلىَآلَسيّدن ه
اللهمََصلَّوسلّمَََ َوبََركََعلىَسيّدن ه
ه
َالله َمَعنَاْلهلفاءَال َراشدينَاِبَبك يَرَو هعم َرَ
انبيآئكَوهر هسلكَوملئكةَالَ همق َربيَوارض ه
انَوعَل يَيَوعنَبقيَةَالصَحابةَوالتَابعيَوَتبعيَالتَابعيََومَنََتَبَعَ َهمََبحس ي
انَا َلَي ومَ
ه
و هعثم َ ّ
ال ّدينَوارضَعنَاَمع ههمَبرحتكَّيَارحمَال َراحيَ َ.
َ
المََواتََبََرحَتَكََّيََ
الحَيَاءََمَنَ هَهمَََو َ
اَلَٰلّهَه َمَاغَفَ َرَلََل هَمسََلمَيَََوالَ هَمسََلمَاتَََوالَ هَم َؤمَنَيَََوالَ هَم َؤمَنَاتََ َ
أََرحَمََالََراحَيَ َ
سلَمََ .
الصيَامَََوالَقَيَامَََوَأ َكَرمَنَاَيَ َومََلَقَائَكََبَدَارََال َ
اَلَٰلّهَه َمَتَقََبَلََمََنَاَ َّ
اَلَٰلّهَه َمَاصََرفََعَ َنَالَ َوبَءَََوالَغَلَءَََوالََز َلَزلَََوالَمَ َحنَََو هَسَوءََالَفَتََمَاَ َظ َهَرَمَنَ َهاََومَاَبَطَنََ .
ص َرَالَ هَمسََلمَيََ .
السَلَمَََوانَ هَ
اَلَٰلّهَه َمََأعَ َزَ َ
اَلَٰلّهَه َمََأَلّفََبَيََقهََهلَوبََالَ هَمسََلمَيَََ،واجَعَََكَلمَتَ هَهمَ َعََلىَالَ َّقََوال َّديَنََ .
َ
بَالَعَالَمَيَ َ
َالخََرةََحَسَنَ رَةََوقَنَاَعَذَابََالَنَارَََوالَمَ هَدَ َِّٰلََر َّ
اَفَالدَنَيَاَحَسَنَ رَةََو َف َ
َربَنَاَآتَنَ َ
َوال َ
سلَ هَمَعََليَ هَكمَََوَرحَ َةهَللاَََوبَرَكاَتهَهه
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