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)(Khutbah Idul Fitri

بسم هللا الرمحن الرحمي
السالم عليمك ورمحة هللا وةراكتو
xهللا أكرب… هللا أكرب… هللا أكرب 3
هللا أكرب كتريا و امحلد هلل كثريا و س تحان هللا ةكرة و أصيال
لآاهل اال هللا و ال نعتد اال اايه خملصني هل ادلين ولو كره الاكفرون
لآاهل اال هللا وحده صدق وعده و نرص عتده و أعز جنده و ىزم الحزاب وحده
لآاهل اال هللا هللا أكرب هللا أكرب و هلل امحلد

َاالْل َا ْل دُد ِهّلِل ِهّلِل َار ِهّلِلب الْل َاعالَا ِهّلِل ْل َاني َا ْل َا دُد ُده َاو َا ْلس َا ِهّلِلع ْلي ُد ُدو َاو َا ْلس َا ْل ِهّلِل ُدر ُده َاون َا ُد ْلو ُدب ِهّلِلالَا ْلي ِهّلِلو َاون َا ُدع ْلو ُد ِهّلِل ِهّلِلهلل ِهّلِل ْلن
ُد ُد ْلو ِهّلِلر َاانْل ُد ِهّلِلس َاا َاو َاس ِهّلِل َا ِهّلِل
هللا فَا َاال ُد ِهّلِل َّل َا ُدهل َاو َا ْلن ُد ْل ِهّلِلل ْل فَا َاال ىَاا ِهّلِلا َاي
ات َاا ْل َاْعا ِهّلِلل َاا َا ْلن َا ْل ِهّلِلد ُد
هللا َاو ْلحدَا ُده َاال َا ِهّلِل ْل َا َا ُدهل َاو َاا ْل يَادُد َاا َّلن ُد َا َّل دً ا َاع ْلتدُد ُده َاو َار ُدس ْلو ُد ُدهل
َا ُدهلَ .اا ْل يَادُد َاا ْلن َاال ِهّلِلا َاهل ِهّلِلاالَّل ُد
الس َاال ُدم عَا َا ن َا ِهّلِلت ِهّلِلنَاا ُد َا َّل ٍدد َاوعَا َا َا ِهّلِل ِهّلِلاهل َاو َاا ْل َاا ِهّلِلا ِهّلِلو َاو َا ْلن تَا ِهّلِلت َاع ُدو ِهّلِلا َا َا ْلو ِهّلِلم ا ِهّلِلدل ْلي ِهّلِلن
َ .او َّل
الص َاال ُدة َاو َّل
هللاُ :دا ْلو ِهّلِلص ْلي ُد ْلمك َاون َا ْل ِهّلِل ِهّلِلا َا ْل َاو ِهّلِل
َاا َّل ا ا َا ْلعدُد  :فَا َاا ِهّلِلع َاتا َاا ِهّلِل
هللا َاو َا ا َاع ِهّلِل ِهّلِلو لَا َاعلَّل ُد ْلمك تُد ْل ِهّلِلل ُد ْلو َان.
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Ma'asyiral Muslimin Rahimakumullah
Jama’ah Ied yang dirahmati Allah
Maha Besar Allah, segala Puji bagi-Nya. Alangkah bahagianya
kita, setelah menjalani puasa sebulan penuh dan menegakkan
shalat di malam hari; pada pagi ini kita berkumpul dengan
keluarga dan handai taulan merayakan hari hari kemenangan:
Iedul fitri. Sejak semalam hingga menjelang shalat Ied tadi, kita
berdzikir dan mengingat Allah SWT dengan menggemakan takbir,
tahlil, dan tahmid yang merupakan inti dari dzikrullah: ~Allahu
Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, ~Laa illaha illallaahu Allahu
Akbar, ~Allahu Akabar walillahil-Hamdu. Suatu ucapan yang
menggetarkan hati bagi orang-orang yang beriman --- yang dirinya
tunduk, berserah diri pada dimensi nilai kehambaan nan fitri. Hari
ini kita merayakan hari raya Iedul Fitri atau hari raya lebaran.
Peristiwa seperti ini berulang setiap tahunnya, dan kaum
muslimin menyambutnya dalam suasana yang berbeda-beda. Pada
tahun lalu di antara kita masih bisa berkumpul dengan seluruh
keluarga yang sangat dicintai. Namun pada tahun ini, ada sebagian
di antara kita yang tidak bisa lagi berkumpul dengan sebagian
keluarganya, entah ibu, bapak atau saudara dan sahabat yang
sangat dicintai, lantaran mereka sudah mendahului kita
menghadap Allah SWT, dan ada sebagian yang lain, sedang
berbaring dengan lemas di rumah sakit, lantaran mendapat cobaan
karena sakit.
Kita pun yang berkumpul pada hari ini, tidak bisa memastikan
apakah pada tahun depan masih dapat merayakan hari yang sama
seperti pada hari ini. Kita hanya bisa berdoa semoga kita semua
diberi umur yang panjang dan semoga mereka yang terbaring di
rumah sakit cepat disembuhkan dan bisa berkumpul untuk
merayakan hari iedul fitri.

هللا اكبرهللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد
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Kaum Muslimin dan muslimat yang berbahagia!
Pada akhir-akhir ini, masih saja terjadi cobaan dan hinaan yang
terus-menerus kepada ummat Islam di mana pun mereka berada.
Ummat Islam di Palestina diusir dari tanah aimya bahkan rumahrumah tempat tinggal mereka dihancurkan, diperangi, dibunuh
bahkan terhadap, anak-anak kecil yang tidak berdosa. Sementara
itu di Afghanistan, sebuah negara yang baru lepas dari penjajahan
komunis dan hendak membangun sebuah masyarakat Islami,
kembali jatuh di bawah pengaruh Amerika dan sekarang mereka
berjuang menegakkan harga dirinya sebagai bangsa.
Demikian juga Irak, setelah kedaulatan dan kehormatannya
sebagai sebuah bangsa dihancurkan kini diadu domba di antara
mereka untuk saling menumpahkan darah. Sungguh suatu keadaan
yang sangat tragis dan memilukan hati kita semua sebagai muslim.
Negeri-negeri
muslim
dikoyak-koyak,
dihancurkan
dan
direndahkan martabatnya. Kita tidak tahu Negeri muslim mana
lagi yang akan dihancurkan.
Ada apa gerangan dengan ini semua?
Kenapa terjadi cobaan dan hinaan yang terus menerus terhadap
ummat Islam?
Saudara-saudara,
Memperhatikan keadaan ummat Islam pada saat ini,
mengingatkan kita pada suatu dialog antara junjungan kita Nabi
Muhammad SAW, dengan ummat yang sedang dipimpinnya
Rasulullah bersabda, yang artinya berbunyi: "Akan datang suatu
masa, dimana ummat lain berdatangan memperebutkan kamu,
hampir ibarat segerombolan orang-orang rakus, berkerumun,
berebut di sekitar hidangan makanan mereka."
Begitulah ramalan Rasulullah SAW.
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Kaum Muslimin dan Muslimat!
Mendengar perkataan Rasulullah para sahabat keheranheranan kenapa sampai demikian nasib generasi ummat Islam
sesudah mereka nantinya, mereka bertanya:
"Apakah lantaran waktu itu kita berjumlah sedikit (minoritas),
yaa, Rasulullah ?
Jawab Rasulullah: "Bukan! Jumlahmu besar, akan tetapi
kualitasmu seperti buih yang terapung-apung di atas air bah."
Ibarat buih yang terapung-apung di atas air. Bisa dibawa
hanyut terdampar ke tepian. Tidak mempunyai daya tarik.
Kalaupun bergerak hanya lantaran terbawa gerakan angin atau
menompang pada arus gelombang, terombang-ambing terserah ke
arah mana saja hendak dibawa.
“Kenapa demikian yaa, Rasulullah?”
Rasulullah menjawabnya, "Lantaran telah tercerabut rasa takut
dari hati lawan-lawanmu. Dalam pada itu telah tertanam
kelemahan jiwa dalam hatimu sendiri. "
“Apakah kelemahan jiwa yang dimaksud ya, Rasulullah?”
Dijawab Rasulullah: “Rakus dunia dan takut mati."
Maksudnya, ingin (yang berlebih-lebihan} kepada dunia dan
takut kepada mati. Candu kesenangan dan takut resiko.

هللا اكبرهللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد
Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia!
Sebagai muslim, kita amat bangga pada pencitraan Islam
sebagai Dienullah yang Allah Ta’ala telah meridhakan-Nya untuk
Nabi Muhammad SAW dan kita para pengikutnya. Al-Islamu ya'luu
walaa yu'laa ‘alihi ~ Islam itu tinggi, mulia, yang tiada satu pun
yang akan mampu menandingi ketinggian dan kemuliaannya!
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Akan tetapi, serangan dan penghancuran terhadap kekuatan
Islam yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam telah masuk ke
jantung dan jiwa dari kekuatan Islam, yaitu pelemahan terhadap
pemegangan keyakinan Islam sebagai ajaran-Nya yang paripurna.
Pelemahan terhadap keyakinan akan kebahagiaan abadi setelah
mati; pengabaian terhadap ajaran dan Syari'at Islam sebagai
tuntunan hidup dan kehidupan; serta penghancuran atas prinsip
persaudaraan Islam dan kemunduran iman dan ilmu pengetahuan.
Inilah empat sendi pokok yang menjadikan Islam itu mendapat
sebutan yang agung, yang terus-menerus mendapat serangan
dengan berbagai tipu-muslihat, yang mereka lakukan dengan caracara:
Pertama : Penghancuran atas Aqidah
Sekarang ini melalui pendekatan budaya, media massa televisi
dan lain-lain digambarkan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu
adalah, apa yang nampak dalam kehidupan dunia, pengejaran
materi dan kehidupan hedonistik, kehidupan yang serba duniawi.
Kita semua terus diajak untuk terus mengejar kemewahan
duniawi. Karena itu, demi kehidupan duniawi saling sikut dan
menipu, bahkan menjadi angkuh dan sombong.
Demi kehidupan dunawi, bahkan kehormatan diperjualbelikan.
Demi kehidupan duniawi rasa malu, ditanggalkan.
Demi kehidupan duniawi ajaran agama diabaikan.
Demi kehidupan duniawi mereka hendak menjajah yang lainnya.
Mereka lupa bahwa kehidupan dunia adalah sementara, bagai
perjalanan seorang musafir semata menuju suatu tujuan akhir.
Mereka tamak dan sombong, takut akan kematian (karahiyatul
maut).
Percaya pada kehidupan dan kebahagiaan abadi setelah
kematian adalah inti ajaran Islam dan di sinilah inti kekuatan
Islam. Inilah ajaran yang dipegang teguh para nabi dan rasul,
Muhammad Rasulullah SAW serta para sahabatnya yang setia.
Dengan modal inilah mereka berjuang menegakkan keyakinan dan
5

berani menghadapi kematian, sehingga mereka disegani, ditakuti
dan menjadi agung dan tokoh-tokoh besar yang dikenang
sepanjang masa.
Kedua : Pengabaian terhadap ajaran dan syari'at Islam
Setelah aqidah ummat Islam dilemahkan, dikembangkan di
berbagai media bahwa ajaran dan syari'at Islam itu distigmatisasi
menakutkan dan tidak berperikemanusiaan. Orang Istam diajak
untuk meninggalkan ajaran agamanya, dan mengikuti aturanaturan kehidupan buatan manusia.
Mereka berdalih bahwa agama adalah pemecah belah, karena
itu tidak perlu berislam secara kaaffah, secara utuh, karena akan
menjadi fundamentalis dan menimbulkan konflik sosial. Berislam
cukuplah dengan berbaik kepada Tuhan semata, beribadah kepada
Allah semata dalam arti ibadah mahdah, dan tidak perlu ber-Islam
dengan ajaran-ajaran dan syari'at yang bersifat sosial
kemasyarakatan, hukum jinayah maupun tata kehidupan sosial
yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut mereka hukum-hukum
Islam itu tidak cocok lagi pada masa sekarang ini.
Mereka mengagungkan sekularisme, yaitu ajaran pemisahan
antara agama dan negara. Agama tidak boleh masuk dalam wilayah
negara dan negara tidak perlu mencampuri urusan agama. Negara
adalah urusan manusia semata karena itu kebijakan dan undangundang negara tidak boleh merujuk dan mengambil dari ajaran
agama. Agama adalah urusan pribadi, bukan urusan publik.
Di dalam dan di luar negeri, sedemikian gencarnya mereka
memprotes Perda-perda yang memuat aturan berselaraskan
dengan syari'at Islam dari berbagai pemerintah daerah di
Indonesia yaitu yang mengambil aturan dan kebijakan dari ajaran
dan nilai-nilai Islam. Bahkan mereka yang tokoh muslim pula yang
turut serta melakukan protes keras untuk mengikuti nyanyian antisyari'at yang disuarakan kalangan nonmuslim. Karena itu, ajaran
agama hanya dipakai untuk urusan ubudiyah dan tidak dipakai
untuk urusan assiyaasah. Mereka lupa firman Allah dalam Al
Quran:
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“Apakah kalian hanya beriman kepada sebahagian isi kitab dan
mengingkari sebahagian yang lainnya? Maka tiada balasan yang
pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu
kecuali kenistaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat
dikembalikan pada azab yang paling berat. Allah tidak lengah dari
apa yang kamu perbuat.” (QS Al-Baqarah ayat 85)
Inilah kiranya sumber malapetaka dan berbagai kesulitan
hidup kita sekarang ini, karena tidak seluruh isi Al Qur'an itu
hendak kita terapkan, karena dorongan hawa nafsu kita. Padahal
sekularisme tidak cocok untuk negeri-negeri muslim karena tidak
sesuai dengan ajaran dan tuntunan Islam. Contoh yang paling jelas
adalah di Turki. Walaupun sudah 80 tahun dipaksa untuk sekuler,
namun api Islam di Turki tidak pemah padam. Dan Turki tidak
pernah maju karena sekuler. Bahkan sekarang tidak disangkasangka kekuatan partai politik Islam di Turki memenangkan
Pemilu yang baru saja dilaksanakan. Lalu bangsa Turki mulai
menemukan harga dirinya sebagai sebuah bangsa yang Islami.
Ketiga : Persaudaraan Islam dihancurkan
Beberapa tahun lalu segera setelah pemboman WTC yang
dikenal sebagai Serangan 11 September 2001, terbit sebuah buku di
Amerika Serikat yang berjudul "MILITANT ISLAM REACHES
AMERICA" yang ditulis oleh Danniel Pipes; seorang mantan
penasehat Departemen Pertahanan AS di Pentagon. Dalam buku itu
jelas disimpulkan bahwa ancaman nyata dan paling berbahaya
terhadap Barat adalah Islam militan. Pipes membagi Islam pada
tiga kelompok yaitu, Islam sekuler, Islam Reformis dan Islam
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Fundamentalis. Menurut Pipes, Islam Sekuler adalah muslim yang
mengikuti seluruh cara-cara hidup barat dan dengan tegas
memisahkan antara agama dan negara. Sementara Islam Reformis
adalah muslim yang berusaha menafsirkan kembali ajaran Islam
dan berusaha mencari kompromi antara cara-cara hidup barat
dengan ajaran Islam. Sedangkan Islam Militan digambarkan
sebagai kelompok muslim yang hendak menegakkan syariat Islam
secara utuh dalam kehidupan bermasyarakat dan bemegara.
Pipes menyarankan agar memperkuat kelompok sekuler dan
reformis serta habisi kelompok fundamental yang dianggap
sebagai ancaman. Inilah yang sekarang ini terjadi diciptakan saling
bermusuhan antara kita, sehingga kita tidak bisa membangun
kekuatan secara utuh. Antara satu Negara muslim dengan negara
muslim lainnya tidak saling membantu karena kesombongan
kepentingan ash-shabiyah negeri masing. Perasaudaran Islam
hancur karena ashshabiyah dan kepentingan masing-masing.

هللا اكبرهللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد
Lalu, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi kondisi
seperti ini?
Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia!
Satu kata yang sungguh sangat bertuah untuk kita renungkan
dan amalkan adalah : Isyhadu bi anna muslimun sekali lagi Isyhadu
bi anna muslimun (tunjukkanlah, persaksikanlah bahwa kita ini
adalah muslim). Maka tunjukkanlah kepada orang lain: Inilah
kami orang Islam. Oleh karena itu yang kita harus lakukan adalah
kembali kepada ajaran dan syari'at agama kita yang pokok dan
sangat mendasar yaitu:
1. Perbaiki Aqidah
Kita harus kembali kepada yang paling pokok dari yang pokok,
yaitu perbaiki Aqidah. Kita harus menunjukkan bahwa kita benar-
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benar meyakini Islam sebagai ad-Dien, agama yang sempurna yang
ajarannya mengatur segala aspek kehidupan manusia. Firman
Allah SWT:
           
“Pada hari ini aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan Aku
telah cukupkan nikmat-Ku, dan Aku telah ridlai Al-Islam sebagai
agama bagi kamu.” (QS Al-Maidah ayat 3)
Pada ayat yang lain Allah berfirman:
            
“Siapa saja mencari agama atau pedoman hidup selain agama Islam,
maka sekali-kali tidak akan diterima (agama itu) daripadanya, dan
di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (QS Ali Imran: 85)
Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada dan selalu melihat
perilaku kita, bahkan apa yang ada dalam hati kita yang paling
kecil. Jangan korupsi walaupun tidak tidak dilihat oleh manusia,
karena niat untuk korupsi pun, diketahui oleh Allah. Kita hanya
takut pada hukuman dunia dan hanya malu di mata manusia, tidak
pemah takut pada azab Allah dan tidak malu kepada Allah SWT.
Sikap dan perilaku ini semua terjadi karena Aqidah kita yang
rusak hanya percaya pada hukum dunia dan telah mengabaikan
ketakutan terhadap azab Allah di hari akhir. Menipu, berbuat
curang dalam berdagang untuk mendapat harta dan kekayaan
dapat terjadi karena hilangnya ketakutan kita pada azab Allah di
hari akhir. Kita hanya berpikir tentang hukuman duniawi yang
dapat kita perjual belikan. Akan tetapi, mereka yang hidup jujur,
amanah, bersikap adil, tidak menipu orang, tidak menumpuknumpuk harta dan hanya menghitung-hitungnya, pasti akan selalu
mau menyambut kematian dengan senyuman indah karena mereka
yakin akan kembali keharibaan Allah dengan penuh suka cita.
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Mereka tidak karahiyatul maut (tidak takut mati). Mereka berjuang
dalam politik, kenegaraan bahkan bertarung nyawa untuk
kebenaran mencari ridla Allah SWT semata. Isyhadu bi anna
muslimun perlihatkanlah kepada orang dan ummat lain, bahwa
kita, muslim adalah orang-orang shaleh, tidak takut mati untuk
kebenaran demi membela agama Allah. Itulah kekuatan yang
menggetarkan musuh-musuh para mujahid Islam terdahulu yang
telah mendahului kita.
2. Perbaiki Akhlak
Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa kita orang Islam
(muslim), adalah paling baik akhlaknya dibanding ummat dan
golongan yang lain. Kita menjunjung akhlak yang mulia. selalu
menyapa antara sesama dengan ucapan yang indah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, ucapan doa
keselamatan, tidak menggunjing dan mengolok di antara satu
dengan yang lain, selalu ramah dan hidup penuh toleran. Kita harus
tunjukkan bahwa di rumah kita, jalan maupun pasar kita selalu
bersih, karena kita yakin bahwa kebersihan itu adalah bagian dari
iman. Kita harus tunjukkan bahwa kita. selalu jujur daiam
berdagang, memegang teguh janji dan memelihara amanah . .
Inilah akhlak Islam. Kita telah banyak melenceng dari akhlak
ini. Bahkan umat dan golongan lain menyindir kita sebagai
masyarakat yang kotor (kotanya kotor, pasarnya dan rumahnya
pun kotor, bahkan pakaiannya kotor), tidak bisa dipercaya, suka
kekerasan, dan main hakim sendiri.
ISYHADUU BI ANNAA MUSLIM. Perlihatkanlah bahwa kita
muslim adalah yang terbaik (khairu ummat ukhrijat linnas lita
'muruuna bi/ ma 'ruf, watanhauna anil munkar, watu 'minuuna
billah).
           

Kita harus berkeyakinan, apa pun niat dan tujuan mereka,
agama Islam ini akan tetap tegak dengan kukuh dan akan tetap
menggetarkan musuh-musuhnya, sepanjang kita semua tetap
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konsisten, istiqamah dalam menegakkan agama
beriman dan bertakwa kepada Allah Ta’ala.

ini,

tetap

           
      
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa,
pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit
dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka
Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” ( QS. Al A 'raaf- 96)
3. Jalankan Hukum Allah dengan Ikhlas
Mari kita kembalikan pemandangan kita untuk merujuk pada
ajaran Al-Qur'an dan As-Sunah dalam mengatur hidup dan
kehidupan kita. Apakah dalam kaitan hubungan kita dengan Allah
(hablumminallah), hubungan kita dengan sesama manusia,
hubungan kita dengan alam sekitar bahkan dalam kaitan dengan
hukum-hukum negara dan politik (hablumminannas). Mari kita
tegakkan ajaran Islam itu secara utuh, jangan setengah-setengah
(parokial) untuk mengambil yang gampang-gampang saja dan
membuang yang kita anggap susah.
Bukankah Ibrahim As dan Ismail As telah mengajarkan kepada
kita keikhlasan menerima perintah yang paling berat dan sulit
yaitu menyembelih dan disemblih di antara mereka, dan mereka
menerima dengan ikhlas?
Jadilah kita dalam kelompok orang-orang yang disebut oleh
Allah, wanahnu lahuu mukhlisiina. ISYHADUU BI ANNAA MUSLIM,
Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang konsisten dan
istiqamah menegakkan ajaran agama dan ayat-ayat Allah dan
termasuk orang-orang yang ikhlas untuk itu. Wama umiru illa
liya’budullaaha mukhlisina lahuddin. Allah tidak memerintahkan
kita mengabdi kepada Allah, kecuali dengan khalis, keikhlasan,
murni: Sebersih-bersihnya Tauhid.
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4. Jadilah Ummat yang mencintai ilmu dan beriman
Al-Qur'an mengajarkan kita bahwa orang-orang yang beriman
dan berilmu di antara kalian ditinggikan derajatnya beberapa
derajat. Ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan
tingkat kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang tinggi ilmu pengetahuan dan teknologinya pasti lebih maju dari bangsa yang lainnya.
ISYHADUU BI ANNAA MUSLIM, kita harus mempersaksikan
bahwa bangsa kita yang mayoritasnya muslim adalah bangsa yang
cinta dan tinggi ilmu pengetahuan. Karena itu kamu muslimin dan
muslimat sekalian, jangan biarkan anak-anak kita tidak bersekolah,
jangan biarkan mereka menjadi bodoh, sehingga menjadi orang
yang terpinggirkan. Berjuanglah untuk kejayaan masa depan anakanak kita untuk kejayaan bangsa di masa yang akan datang.
ISYHADUU BI ANNAA MUSLIM. Bangsa dan ummat kita harus
menjadi bangsa yang maju, jaya dan agung, di situlah kita
menunjukkan bahwa Islam itu ya 'luu walaa yu 'laa alihi.

هللا اكبرهللا اكبرهللا اكبر وهلل الحمد
Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia!
Kita harus bisa merebut masa depan agar tergenggam di tangan
kita ummat Islam. Karena itu mari kita ajari anak-anak kita dengan
memperkuat imannya, memperkuat Islamnya dan memperkuat
ilmu pengetahuannya. Hanya dengan jalan itulah kita, ummat Islam
bangkit dan terangkat dari kebodohan, terhindar dari kemiskinan
dan terhindar dari adu domba musuh-musuh Islam. Semoga pada
saatnya kita benar-benar keluar sebagai khairu ummah seperti
yang dilukiskan dalam Al-Qur'an:
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“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,
dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada_yang beriman, dan
kebanvakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (QS. Ali Imran
110)
Akhimya, di hari kemenangan nan fitri ini, marilah kita sama-sama
berdo'a:
Wahai Tuhan kami, yang memiliki segala kekuasaan,
Engkau beri kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan
engkau cabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki.
Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau hinakan
siapa yang engkau kehendaki .
Di tangan-Mu-lah ada segala kebaikan, karena sesungguhnya
Engkau berkuasa alas segala sesuatu. Berilah kami kekuatan dan
petunjuk untuk membuka lembaran baru yang lebih segar dalam
kehidupan kami sebagai hamba-Mu.
Berilah kami kekuatan yang cukup untuk membersihkan diri ini dan
jauhkanlah kami dari kelemahan-kelemahan jiwa. Tolonglah kami
dalam usaha kami meperbaiki martabat kami, untuk lepas dari
kebodohan, kemiskinan, dan kesulitan.
Wahai Tuhan kami!
Segarkan kemba/i dalam dada kami dan ketunman kami arnanatMu kepada kami sebagai ummat terbaik (khaira ummah) itu,
sehingga kami
sanggup
menjadikannnya
tujuan
dan
program · hidup kami dalam mengharapkan keridlaan-Mu sematamata.
Semoga Allah SWT, melimpahkan kekuatan dan rahmat-Nya
kepada kita, serta mengampuni segala dosa dan kesalahan kita,
menjadikan bangsa Indonesia bangsa besar yang aman, damai,
penuh limpahan rahmat dan berkah Allah SWT. Baldatun
thayyibatun warrabbun ghafuur.
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ِهّلِلع َاتاا ِهّلِل
هللا َا ْأ ُد ُدر ِهّلِل لْل َاع ْلد ِهّلِل َاو ْلاال ْلح َاس ِهّلِلان َاوا ْل َاا ِهّلِل ِهّلِل ى الْل ُد ْلر َاَب،
َاهللا ،ا َّلن َا
ِإ
َاويَاْنْل َاى َاع ِهّلِلن الْل َا ْل َا ا ِهّلِل َاوالْل ُد ْل َاك ِهّلِلر َاوالْل َات ِإ ِهّلِل ْليَ ،ا ْلع ُد ُدِإ ْلمك لَا َاعلَّل ُد ْلمك ت َاَاذكَّل ُدر ْلو َان،
هللا َا ْلع َا ُد َا ات ْلَاص َا ُدع ْلو َان
هللا َأ ْلك َا ُدربَ ،او ُد
فَاا ْل ُدك ْلرُد ْلُكَ ،اوا ْل ُدك ُدر ْلو ُده عَا َا ِهّلِلن َاع ِهّلِل ِهّلِلو يَا ِهّلِلزا ُد ْلْلُك َاو َا ِهّلِل ْلك ُدر ُد

1 Syawwal 1428 H / 2007 M
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