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Tiada kata yang pantas kita ucapkan di hari yang fitri ini, ketika seluruh alam bertasbih memuji
kebesaran-Nya melainkan rangkaian puja-puji syukur ke hadirat Ilahi Rabbil ‘alamin atas limpahan
nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Nikmat Iman dan Islam, nikmat sehat dan keamanan,
sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan yang paling mulia, Syahrus Shiyam, Ramadhan
Mubarak, Ramadhan yang penuh berkah, yang kini telah meninggalkan kita.
Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Baginda Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alayhi wa sallam. Penutup para nabi dan rasul. Pemimpin umat yang sederhana dan
keseluruhan hidupnya adalah kedalaman samudra hikmah yang tak kunjung habis untuk diselami.
Beliau adalah insan pilihan. Al-ma’shum, yang terpelihara dari salah dan dosa. Akan tetapi, tiada
sedikitpun waktu terluang untuk pekerjaan sia-sia dalam hidupnya melainkan dipenuhi dengan
ibadah dan perjuangan menyampaikan risalah Allah. Seluruh kata dan perbuatannya adalah teladan
bagi kita yang sangat berharga. Sehingga tiadalah berlebihan jika Aisyah radhiyallahu ‘anha tatkala
ditanya oleh seorang sahabat tentang akhlak beliau, Aisyah menjawab dengan ringkas dan padat,
“kaana khuluquhul Qur`an”, akhlaknya Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam adalah al-Qur’an.
Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah
Pagi hari ini kita menyambut fajar 1 Syawwal 1436 Hijriah. Ramadhan telah meninggalkan kita
dengan segala kenangan indahnya. Ramadhan ibarat oase di tengah padang gurun panas yang terik
membakar para kafilah. Berlomba-lomba kaum muslimin memperbanyak amal ibadah demi meraih
ampunan atas segala dosa dan mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah. Siang hari diisi dengan
berpuasa dan malam hari diisi dengan qiyamullail. Dari rumah-rumah, surau dan masjid, lamat-lamat
terdengar alunan tilawah al-Quran, baik di waktu pagi, siang, sore, bahkan di pertiga malam yang
terakhir. Allah dan Rasul-Nya menjanjikan kemenangan yang besar berupa ampunan jika kita
menjalankan ibadah puasa dengan iman dan penuh ketaatan, sebagaimana beliau sabdakan:
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َّسم ِهللم ْي َاذ ْيِهلل ِهللو (م فق
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Barangsiapa yang beribadah di bulan Ramadhan dengan penuh keimanan dan ketaatan, niscaya
diampuni dosanya yang telah lalu (HR. Muttafaq alayhi)
Suasana terasa tenang dan damai. Terlebih di malam qadar yang penuh keberkahan, rahmat
serta ampunan. Malam yang lebih baik dari seribu bulan, dan para malaikatpun turun menyesaki
bumi. Bagi para pendamba dan perindu Ramadhan, malam Qadar adalah malam istimewa yang
senantiasa dinantikan. Dosa-dosa diampunkan, doa-doa dikabulkan, dan rahmat Allah meliputi
semesta alam raya. Namun kini semuanya sudah berakhir. Malaikat menangisi kepergiannya. Para
ahli ibadah bersedih berpisah dengannya, dan waktu terasa bergitu cepat berlalu. Hanya orangorang yang lalai dengan dunia menyambut kepergian Ramadhan dengan gempita. Seakan telah
terlepas dari pundak mereka belenggu yang menyiksa, dan mencita-citakan untuk kembali kepada
kejahiliahan hidup yang biasa dijalani. Tiada terbersit rasa gelisah dan tanya dalam hati, mungkinkah
di tahun depan bertemu dengan Ramdhan lagi.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah…
Kini di hari yang fitri ini. Ketika seluruh langit bumi dipenuhi oleh gempita takbir dan tahmid
kepada Allah. Kita dan semua kaum muslimin di seluruh dunia, berkumpul di masjid-masjid, di tanahtanah lapang, untuk bersama menunaikan shalat ‘Id, dan bersilaturrahim dengan sesama. Tidak ada
beda antara si miskin dan si kaya. Tidak ada pemisah antara pemimpin dan rakyatnya. Semua sujud
dan bersimpuh di hadapan Allah. Lepaskan masing-masing status sosial yang terkadang menyisakan
ruang dan jarak. Semua sama dan setara di hadapan Allah, semua adalah makhluk-Nya yang
mengharap ampunan dan belas kasih-Nya.
Di hari yang fitri ini, masing-masing dari kita mengucapkan untaian doa yang menyiratkan
harapan semoga amal ibadah sepanjang Ramadhan ini diterima, dan dambaan semoga kita dilimpahi
kebaikan dalam masa-masa mendatang hingga Ramadhan kembali datang menjelang.
Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya Karim
Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Terimalah ya Allah yang Maha Mulia
Minal a’idiin wal faa`iziin
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah semula, kembali kepada
kesucian diri, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang menang. Menang melawan
hawa nafsu dan mendapatkan ampunan dan kemuliaan di sisi Allah.
Kullu ‘aam wa antum bi khair
Semoga dalam setiap tahun, kalian semua senantiasa berada dalam kebaikan.
Beramai kita menuju tempat-tempat shalat, apatah itu tanah lapang maupun masjid. Bertakbir
dan tahmid bersama, shalat ‘Id berjamaah dan mendengarkan khutbah penuh taushiyah yang
membangun kesadaran diri selaku hamba Allah SWT. Kita pun disunnahkan untuk kembali pulang
dengan mengambil jalan berbeda dengan jalan berangkat. Karena Rasulullah SAW biasa
melakukannya demi tersebarnya syiar hari raya ini.
ِهلل َّس
َا َّس
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Jabir ra. Berkata, “Pada hari raya Nabi SAW selalu membedakan jalan ketika berangkat dan ketika
pulang.” (HR. Bukhari)

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah….
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Jabat tangan, pelukan hangat dan senyum mengembang, menghiasi setiap perjumpaan.
Berjabat tangan di antara sesama muslim adalah amalan sederhana yang memiliki nilai tinggi di sisi
Allah, dan berbuah ampunan dari dosa. Rasulullah SAW bersabda:

ِهلل
ِهلل
ِهلل ِهلل
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Apabila ada dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan, maka keduanya mendapat ampunan
(dari Allah) sebelum mereka berpisah (HR. Abu Dawud)
Suasana Ramadhan dan hari raya yang penuh hikmah ini, menjadi salah satu bukti dari sekian
banyak bukti bahwa Islam, sesuai dengan namanya, adalah agama yang mengajarkan kedamaian,
tenggang rasa, dan saling menghormati sesama. Sebagai muslim kita harus benar-benar meyakini
bahwa Islam adalah rahmatan lil’alamin, rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Islam adalah
anugerah bukan saja bagi manusia, akan tetapi juga makhluk-makhluk lainnya. Jika dalam hal
memperlakukan binatang saja, Islam memberi aturan yang tegas, maka tentunya dalam mengatur
hubungan antarmanusia aturan itu lebih tegas lagi. Hukum-hukum syariat membawa dampak positif
bagi siapa saja yang menjalaninya. Telah banyak kalangan terpelajar di dunia Barat yang tertarik
memasuki agama fitrah ini, seketika menyadari ketinggian akhlak Islam, kedalaman hikmahnya, dan
kesempurnaan ajarannya.
Islam adalah agama yang membebaskan manusia dari pemberhalaan materi, membebaskan
manusia dari perbudakan atas manusia lainnya. Kebebasan manusia dalam pandangan Islam adalah
ketika seorang hamba benar-benar mengabdi kepada Dzat yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla, yang
telah menciptakannya. Bukan menghamba kepada sesama manusia, sesama makhluk yang juga
sama lemahnya dengan dirinya.
Setiap muslim juga harusnya menyadari, bahwa Islam tidaklah seperti yang terus
dipropagandakan oleh media dan sinema, sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Islam tidak
mengenal terorisme, Islam tidak juga mengenal pemaksaan keyakinan kepada non-muslim. Allah
SWT berfirman,
ج

ِهلل ِهلل
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Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya berimanlah manusia di muka bumi seluruhnya. Maka
apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman?
(QS. Yunus [10]: 99)
Penghormatan Islam terhadap hak hidup orang lain dan kebebasan beragama dapat dengan
mudah kita jumpai dalam literatur sejarah kita sendiri. Dalam kitab Ar-Rahiq al-Makhtum, hlm. 394,
yang disusun oleh Syaikh Shafiy ad-Din al-Mubarakfuri dikisahkan bagaimana Rasulullah memberikan
pesan moral kepada pasukannya yang akan dikirim untuk ekspedisi militer ke Muktah. Saat itu
Rasulullah SAW berpesan kepada para panglimanya, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja’far, dan Abdullah bin
Rawahah:

 َا َا، َا َا اَاَب ْيقُمَبُم ْيو َا ِهللْي ًدد َا َا ْيمَاأَاًدة،  َا َا اَاَب ْيغُم ْيو،  َا اَاَب ْيغ َاد ُمرْي، َام ْي َا َافَا ِهلل اِهلل، ِهللِف َا ِهللْي ِهلل اِهلل،ِهلل ْيغَازْي ِهلل ْيل ِهلل اِهلل
ِهلل
. َا َا اَاَب ْي ِهللد ُمم ْيو ِهللنَا ءًد، َا َا اَاَب ْيقطَا ُمع ْيو َاْي ًد َا َا َا َا َاًدة،ص ْيوَام َاع ٍل
 َا َا ُممْينَب َاع ِهللز ًد ِهلل ُم، َا ِهللْيَبًد فَا ًد

Perangilah dengan menyebut nama Allah, di jalan Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah,
jangan khianat, jangan korupsi, jangan membunuh anak-anak, wanita, orang tua renta, dan orang
yang beribadah di tempat ibadah. Jangan memotong pohon kurma dan juga pohon lainnya. Jangan
menghancurkan bangunan.
Jika dalam peperangan saja, pasukan Muslim dilarang menghancurkan sasaran sipil, dilarang
merusak kebun dan tanaman, dan dilarang mengganggu tempat ibadah, apalagi di masa damai?
Sehingga apa yang kita sering saksikan ada aksi-aksi terorisme yang menjadikan tempat-tempat
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ibadah sebagai sasarannya, patut kita bertanya, apakah tindakan itu mewakili aspirasi umat Islam,
atau ada agenda tersembunyi yang ingin menjatuhkan citra Islam dan kaum muslimin.
Hendaknya kita sebagai umat Islam juga menyadari, bahwa sesungguhnya terorisme itu
adalah persoalan yang mudah diatasi jika sekirannya seluruh individu umat Islam memahami
agamanya dengan baik dan benar. Sehingga tidak terbuka peluang bagi seseorang atau kelompok
tertentu untuk mencatut nama Islam demi tujuan yang bertentangan dengan Islam itu sendiri.
Sesungguhnya, kejahilan kita, kebodohan kita, kurangnya pemahaman kita terhadap agama kita
sendiri, telah menciptakan ruang bagi pihak tertentu untuk memburukkan citra Islam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah…
Kebenaran Islam adalah final dan eksklusif. Sebagai muslim tentu kita meyakini hanya Islamlah
yang benar dan agama lain salah. “Innaddiina ‘indallahil Islaam”, sesungguhnya agama yang benar di
sisi Allah adalah Islam.
Pemeluk agama lain juga meyakini bahwa agamanya yang benar dan Islam yang salah. Mereka
juga memandang umat Islam sebagai kaum kafir. Bahkan, di dalam keyakinan Nasrani misalnya, ada
credo yang berbunyi “extra ecclesiam nulla salus”, tidak ada keselamatan di luar gereja. Jadi
kebenaran agama itu eksklusif. Masing-masing memandang dan meyakini bahwa agamanya sendiri
yang benar. Seorang Muslim, dengan logikanya yang sehat dan keyakinan tauhidiknya tidak bisa
menerima bahwa semua agama sama benarnya. Bagaimana bisa kita memandang bahwa Tuhan
yang Maha Esa dengan Tuhan yang Maha Tiga sama benarnya? Itulah eksklusifitas kebenaran
agama. Akan tetapi, eksklusifitas kebenaran itu tidak menutup ruang untuk berbagi dengan sesama
dan membangun toleransi.
Toleransi beragama bukan dengan menyama-nyamakan agama. Toleransi beragama bukan
dengan cara menggadaikan aqidah dalam seremonia doa bersama. Toleransi beragama bukan juga
dalam bentuk ucapan selamat atas lahirnya seorang anak Tuhan dalam keyakinan agama lain. Akan
tetapi toleransi beragama adalah saling menjaga kebebasan masing-masing dalam melaksanakan
ibadahnya. Toleransi beragama adalah dalam hal muamalat yang saling menguntungkan semisal
hubungan perdagangan. Toleransi beragama adalah pemenuhan hak-hak sosial yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip aqidah.
Dalam hal ini, lagi-lagi, Islam telah memberikan contoh terbaik dalam masalah hubungan
sosial dan muamalah dengan non-muslim. Simaklah bagaimana Abdullah bin ‘Amr sebagaimana
diceritakan dalam sebuah riwayat di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang disusun oleh al-Imam alBukhary, beliau memerintahkan kepada pembantunya yang saat itu menyembelih domba betina
agar memulai pembagian daging domba tersebut dari tetangganya yang Yahudi.

)١۲٨ ،ود

 ر: ب- ( ألدب ملف د،"ي
ت فَا ْي َادأْي ِهلل َا ِهللرَا ْيَاَب ُم ْيوِهللد ِّل
" َا ُمغ َا ُمم إِهلل َاذ فَاَبَا ْيغ َا

“Wahai pembantuku, jika engkau sudah selesai (menyembelih domba itu) maka mulailah
(membagikannya) dari tetangga kita yang Yahudi itu… (Al-Adabul Mufrad, no, 128)
Hal itu dilakukannya, bukan karena Abdullah bin ‘Amr mengakui kebenaran agama Yahudi,
tetapi orang Yahudi itu, sekalipun berbeda agama, akan tetapi memiliki hak-haknya sebagai seorang
tetangga.
Dalam hadits lain, bisa kita jumpai bagaimana Rasulullah SAW melakukan transaksi jual-beli
dengan sistem gadai dengan seorang Yahudi. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya masih
tergadai di tangan seorang pedagang Yahudi dengan 30 sha’ gandum. Aisyah radhiyallahu ‘anha
mengatakan,

اُمَبو ِّلِف ر و ُمل اِهلل صَّس ا َا ِهللو َّس ِهللدر و م ىوَاٌة ِهللْين َاد َب وِهللد ٍّي ِهلل
. ص ًد ِهللم ْي َا عِهلل ْيٍل
ي ِهللَا َا ْي َا
ْي َا
َا ُم ْي
َا ُم َا ْي َا َا َا َا ْي ُم ُم َا ْي ُم ْي
ُم َا َا ُم ْي
)۲٩١٦ :(ر ه خ ري
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Rasulullah Shallallahu ‘alayhi wa sallam wafat padahal baju besinya masih tergadai pada seorang
(pedagang) Yahudi dengan 30 sha’ gandum (HR. Bukhari, no. 2916)
Hubungan baik itu pun, berlaku jika mereka tidak menampakkan permusuhan kepada kaum
muslimin. Kita hanya diperintahkan untuk bersikap kepada non muslim berdasarkan sikap lahiriah
mereka kepada kita. Bukan suasana bathinnya, karena isi hati seseorang adalah hak prerogative
Allah SWT untuk menilainya. Jika mereka tidak menampakkan sikap bermusuhan, maka kita
menganggapnya sebagai bagian dari masyarakat kita yang terikat perjanjian damai dan wajib untuk
dilindungi. Akan tetapi jika mereka sudah terang-terangan memerangi kaum muslimin, maka kaum
muslimin wajib membela diri dan agamanya. Allah SWT berfirman,
ج

)١٩٠ :ب ْي ُمم ْيعَا ِهللد ْي َا ( ق ة
ُّ َا قَا اِهللُم ْيو ِهللِف َا ِهللْي ِهلل اِهلل َّس ِهللذ ْي َا َبُم َاق اِهللُم ْيوَا ُم ْي َا َا اَاَب ْيعَا ُمد ْي إِهلل َّسن اَا َا ُمِهللُي

Dan perangilah di jalan Allah, orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah kamu melampaui
batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
(QS. Al-Baqarah: 190)
Di sisi lain, Islam tidak mentolerir penodaan agama. Kebebasan seseorang sesungguhnya
dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kebebasan beragama tidak sama dengan kebebasan untuk
tidak beragama sebagaimana pandangan Atheisme dan Komunisme. Karena mereka, sesuai dengan
tuntutan ideologi mereka, jelas-jelas memusuhi agama dan menindas kebebasan beragama seperti
yang saat ini terjadi di China menimpa saudara-saudara kita Muslimin Uighur. Kebebasan beragama
tidak sama dengan kebebasan menista dan menodai agama. Kebebasan beragama tidak juga sama
dengan kebebasan menyalahgunakan agama.
Dalam hal ini, kita tidak bisa menerima, jika ada sekelompok orang, lisannya mengatakan
Islam, tapi mengakui ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW.
Kita tidak bisa menerima, keyakinan orang-orang yang mengaku Islam tapi ajaran yang
dianutnya adalah menista, mencaci maki dan mengkafirkan para shahabat dan istri-istri Rasulullah
SAW.
Kita tidak bisa menerima perlakuan orang-orang yang mengaku Islam tapi lisannya
mengatakan bahwa kitab suci Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, ataupun telah
dipalsukan.
Kita juga tidak bisa menerima orang yang dengan dalih kebebasan berekspresi lalu menghina
Rasulullah Saw dalam bentuk karikatur ataupun mengubah-ubah syariat Allah Swt agar sesuai
dengan kehendak para penyandang dana sponsor.
Di titik inilah, seharusnya semua pihak harus memahami, jika umat Islam terkadang meradang
dan marah, bukan karena tidak menghargai perbedaan, bukan tidak mau toleransi tapi karena
kehormatan agama telah dihina dan dinista. Itulah ghirah, rasa cemburu ketika kehormatan agama
dilanggar. Kata Buya Hamka, Allah yarhamuhu, jika ghirah islamiyah itu lenyap dari dada kaum
muslimin, maka umat ini akan kehilangan izzah dan kehormatannya. Manakala izzah dan martabat
serta kehormatan Allah, Rasul-Nya dan kaum Muslimin dicederai oleh musuh-musuh Allah, maka
dibolehkan bagi kita kaum Muslimin untuk membela diri, dengan cara apa pun, termasuk dengan
mengangkat senjata. Allah Swt berfirman,
ج

ِهلل ِهلل ِهلل ِهللِهلل ِهلل ِهلل ِهلل
ِهلل
ِهلل ِهلل
ِهلل
ْي
َاَب ُمق ْيوُمْيو َان َا ْي َّسر َا ْيعنَاآ إِهلل َاَل ْي َامد ْيَبنَا َاُم ْيخ ِهلل َا َّس ْيألَا َا ُّز مْينَب َا ألَا َاذ َّسل َاا ْيعَّسزةُم َا َا ُم ْيو و َا ْي ُمم ْيؤمن ْي َا
ِهلل ِهلل
ِهلل
)8 :63 ْي َا َاَب ْيعَا ُمم ْيو َان ( ملن فقون
َا َا َّس ْي ُممنَا فق ْي َا

Mereka berkata, “Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat
akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.”Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah,
bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang Mu’min, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.
(QS. Al-Munafiqun [63: 8)
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Kita juga harus berhati-hati dan melindungi anak-anak kita, generasi penerus umat ini, dari
berbagai infiltrasi ideologi-ideologi rusak seperti sekularisme, liberalisme, relativisme, feminisme,
pluralisme agama, multikulturalisme, humanisme-sekular, dan kesetaraan gender. Ideologi
transnasional yang diimpor dari Barat itu, berangkat dari trauma Barat abad pertengahan terhadap
dominasi gereja yang menindas kebebasan berpendapat, bahkan yang paling ilmiah sekalipun, dan
mengokohkan gereja sebagai satu-satunya jalan keselamatan melalui pengadilan inkuisisinya yang
kejam. Setelah masa renaissance, atau biasa dikenal dengan Abad Pencerahan, Barat Sekular bangkit
menentang dominasi agama, menegasikan peran dan kuasa Tuhan, dan berkiblat menuhankan akal
semata. Ketika mereka menjajah negeri-negeri Muslim, virus-virus pemikiran ini diekspor dan
ditanamkan sedemikian rupa agar kelak kaum Muslimin yang terjajah dan telah menerima pemikiran
mereka itu, akan mengabdi menjadi kakitangan mereka. Mereka tidak ingin umat Islam di negerinegeri jajahan mampu bangkit dengan keyakinan Islamnya yang teguh kokoh dan murni.
Akibat dari penjajahan yang sistematik itu, alih-alih membela kehormatan diri, bangsa, dan
agama, orang-orang yang telah terjajah pikiran dan hatinya itu, bahkan rela menjual harga dirinya,
menjual kehormatan bangsanya, menjual kekayaan negeri yang diamanahkan kepadanya dengan
harga yang sangat murah. Munculnya berbagai gerakan-gerakan seperti yang kita saksikan saat ini,
ada Islam Liberal yang mempropagandakan liberalisasi syariat Islam di Indonesia, lalu kemudian
gerakan Islam Nusantara yang berusaha memecah belah kaum Muslimin di Nusantara ini dengan
menciptakan friksi antara Islam Indonesia dan Islam Arab, ataupun bangkitnya kembali kaum Nabi
Luth, para homoseks dan lesbian, adalah buah dari masuk dan berkembangnya ideologi
transnasional dari Barat yang tidak sesuai dengan Islam. Tentunya, sebagai sebuah bangsa, yang
hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita tidak alergi berhubungan dengan
berbagai suku bangsa lain. Namun dalam berinteraksi dengan mereka, perlu kearifan dan
kebijaksanaan, untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang
sejalan dengan ajaran Islam, dan mana yang tidak sejalan dengan Islam.
Ideologi-ideologi rusak tersebut dijajakan dengan kamuflase yang canggih, berkedok ilmiah,
berwajah humanis, ramah dan toleran. Akan tetapi, sebagaimana telah diingatkan oleh Maryam
Jameela (Margareth Marcus) dalam bukunya, Islam dan Modernisme, bahwa pada suatu fase
gerakan mereka, jika sudah masuk dalam ranah kekuasaan, maka mereka juga menggunakan
kekerasan dan kekuatan untuk memaksakan agar ideologi mereka menjadi anutan bersama
menggantikan ideologi Islam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah…
Islam adalah Din yang sempurna dan universal. Islam adalah diin yang sesuai dengan fitrah
manusia. Islam yang memiliki izzah dan kehormatan.

َا ِهللإل ْي َا ُمم َاَب ْيعُم ْيو َا َا َبُم ْيعَا َاَاْي ِهللو

Islam itu tinggi dan tiada yang mengungguli ketinggiannya
Kita harus bangga dengan Islam, dan bangga menjadi seorang muslim. Setiap muslim
hendaknya memproklamirkan dirinya sebagai hamba yang hanya menyembah Allah dan tunduk
patuh pada perintah-Nya, mengikuti sunnah nabi-Nya, berakhlak mulia dan menghormati hak-hak
asasi manusia. Karena itulah jalan yang lurus yang diperintahkan kepada kita. Agama ini adalah
agama dakwah. Dakwah kepada yang Haq. Tentunya dengan cara yang baik dan santun. Jikapun
mereka menolak kebenaran, maka kita harus mempertegas identitas keislaman kita, bukan malah
mengikuti kesesatan orang lain. Allah SWT berfirman,

ب اَاَبع َاو إِهلل َاَل َا ِهللم ٍل و ٍلء َب َبنَاَبنَا َب َبنَا ُم أَا َّس َاَبع َاد إِهلل َّس ا َا ُم ْيش ِهلل َاك ِهللو َا َا َب ِهلل
ِهلل ِهلل
َّسخ َاذ
ْي ُم
ْيًد َا َا
َا َا َا َاْي َا َاْي ْي
قُم ْي َاآ أ ْيَاى َا ْي َا َا ْي
َا َا
َاَب ْيع ُمنَا َاَب ْيع ًد أ ْيَارَا ًد ِهللم ْي ُمد ْي ِهللن اِهللج فَاِهلل ْين اَاَب َاوَّسْيو فَاَب ُمق ْيوُمو ْي َا ُمد ْي ِهللأ َّس
.َان ُمم ْيلِهلل ُمم ْيو َان
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Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada
perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah, dan tidak kita
persekutukan Dia dengan sesuatupun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain
sebagai tuhan selain Allah.” Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah,
sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah).” (QS. Ali Imran [3]: 64)
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd…
Ma’asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah,
Menyempurnakan ibadah kita di pagi hari yang mulia ini, marilah sejenak kita tundukkan
wajah dan hati kita. Kita tundukkan segala angan kebesaran kita. Merendahkan diri dan khusyu’ di
hadapan Allah SWT seraya mengangkat tangan bermohon kepada-Nya dengan segenap kelemahan
dan keterbatasan kita.

ِهلل
ِهلل
ِهلل
ِهلل
ا ر ِّل ِهلل
ِهلل
 َا َارَبَّسنَا َاَا َا، َا ْي ًدد َبُم َاو ِهللِف ِهللَاع َاموُم َا ُم َا ف ُمئ َام ِهللزْي َادهُم.ْي
ب ْي َاع َام ْيَا
 َا ْيحلَا ْيم ُمد َا. ْيل ِهلل ا َّس ْي ِهلل َّسحْي ِهلل
ِهلل
ِهلل
ِهلل ِهلل ِهلل
ص ِّل َا َا ِّل ْي َاَا ُمَا َّسم ٍلد َا َاَا
 َا َّس ُم َّس َا. ْيحلَا ْيم ُمد َا َام َاَبْينَاغ ْي َا َال َا ْي ِهلل َا ْي َا ِهللْيِهللْي َا َا ْي ِهلل ُم ْيطَا َا
ِهللِهللو قَاَب ِهلل ِهللو أَاصح ِهللِهللو أ ْي ِهلل
.ْي
َاَجَاع ْيَا
َا َا َا َا ْي َا
ِهلل ِهلل
ِهلل ِهلل
ِهلل ِهلل
ِهلل ِهلل ِهلل ِهلل
 إِهللَّس َا َاِهللَسْي ٌةع،َاحَا ِهللء ِهللمْينَب ُم ْي َا أل ْيَام َاو ِهللت
 َا ْي ُمم ْيؤمن ْيَا،ْي َا ْي ُمم ْيل َام ت
َا ُم َّس ْيغف ْي ْي ُمم ْيل م ْيَا
 َاأل ْي،ْي َا ْي ُمم ْيؤمنَا ت
قَا ِهلل ِهلل
. َا قَا ِهلل َا ْيحلَا َا ِهللت،ب َّسد َا َاو ِهللت
ْي ٌة
ب ُم ْي ُم
ف
 إِهللَّس َا َارُمؤْي ٌة،  َا َا َاْيَت َاع ْي ِهللِف قُمَبُم ْيوِهللنَا ِهللغ ًّ ِهللَّس ِهللذ ْي َا َامنُمَب ْيو،َارَبَّسنَا ْيغ ِهللف ْي َانَا َا ِهللإل ْيخ َاو ِهللنَا َّس ِهللذ ْي َا َا َاَب ُمق ْيوَا ِهلل ِهللإل ْيْيَا ِهللن
.َّسرِهللحْي ٌة

Ya Allah, ya Ghafuur, ya Ghaffaar,
Ampunilah dosa kami, dosa kedua orangtua kami, dosa guru-guru kami, dosa para ulama kami, dosa
para pemimpin kami, dan dosa saudara-saudara kami.

Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman,
Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Karuniakanlah keberkahan atas segala apa yang telah
Engkau karuniakan kepada kami. Jadikanlah kami orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu,
dan senantiasa bersabar atas segala coba yang mendera kami.
Ya Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kini Ramadhan-Mu telah berlalu membawa segala kenangan indah. Tiada sedikitpun kami
mengetahui, apakah akan berjumpa Ramadhan lagi di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu ya
Allah, terimalah semua amalan ibadah kami di bulan penuh berkah ini. Puasa kami, tilawah kami,
qiyamullail kami, infaq dan shadaqah kami, dzikir dan munajat kami. Ya Allah, jadikanlah segala amal
ibadah kami sebagai penebus segala dosa dan kealpaan kami. Penghapus noda kezhaliman dalam
hidup kami. Dan izinkanlah kami untuk berjumpa dengan Ramadhan di kesempatan mendatang ya
Allah, dalam kesehatan, keamanan, ketentraman dan keselamatan negeri ini.
Ya Allah, Engkau Dzat Yang Maha Melihat lagi Maha Mendengar
Jangan biarkan kami berpecah belah oleh perkara remeh khilafiyah yang sebenarnya bisa
didamaikan. Sadarkanlah para pemimpin umat ini, bahwa perpecahan di kalangan umat akan mudah
ditunggangi oleh kelompok-kelompok pembenci Syariat-Mu yang senantiasa berusaha
menghancurkan agama-Mu. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang haq adalah haq, yang
benar adalah benar, dan karuniakanlah kepada kami rizqi untuk mampu mengikuti kebenaran itu. Ya
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Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang bathil itu bathil, yang salah itu salah, yang sesat itu
sesat. Dan karuniakanlah rizqi kepada kami untuk mampu menjauhi kebatilan, kesalahan dan
kesesatan itu.
Ya Allah, Dzat yang Maha Perkasa
Teguhkanlah iman kami di zaman yang penuh fitnah ini. Teguhkanlah kesabaran saudara-saudara
kami yang tengah berjuang membela agama-Mu di seluruh medan Jihad, di Suriah, Palestina,
Afghanistan dan belahan bumi lainnya. Karuniakan kemenangan kepada mereka ya Allah.
Gentarkanlah dan porak-porandakanlah barisan musuh-musuh mereka yang zhalim durjana.

َا ُم َّس إِهللَّس َا ْيلأَاُم
ِهلل
ُمح ُم
ص ْيوَاَلَا َ ،ا م َا
ُّطْي ِهلل
ف أَاقْيَبَاَاوُم.

ِهلل
ِهلل
ِهلل
َا ِهللم نَبِّلعم ِهلل َاَتَا م ِ ،هللم ْيعِهلل ِهلل
َا ْي َا َا َا َا َا ْي
ص َام َاد َا َام َا َ ،ا م َا َّس ْيَا ُمُشُمْيوَاَلَا َ ،ا م َا
ْي َاعْي ِهلل
ش أ ْيَار َاغ َادهُمَ ،ا ِهللم َا ْي ُمع ُمم ِهلل أَا ْي َاع َادهُمَ ،ا ِهللم َا ِهللإل ْيح َال ِهللن أَاَاَتَّسوُمَ ،ا ِهللم َا ْيَاف ْي ِهلل

ْيع فِهلل ِهلل
َا َا
ِهلل
أَا ْي َاذ َاوُمَ ،ا م َا

ِهلل
ِهلل
ب
َّسل َاع َادة َا َانَا َ ،ا َاحق ْي
ِّلق ِهلل ِّلزَا َادة َام َانَا َ ،ا ْي
صُم ْي
ِهلل
َا ِهللح ُمُمَب ْيوِهللنَا َ ،ا ْي َاع ِهلل َب ْيَّسق َاو َاز َاد َا َ ،ا ِهللِف د ْينِهلل َا

َا َّس ُم َانَا َا اَا ُم َاَاْيَبنَا َ .ا َّس ْيخِهلل ِهلل
ُم
ْي
ْي
ُم ْي َا
ِهلل
ص
َا َال َا ْيف ِهللو َاك َاَا ذُم َبُم ْيوِهللنَا َ ،ا ُمم َّس َاَاْيَبنَا ِهللِهلل ْي
ْي ِهلل َا َاد َا َ ،ا َاَاْي َا اَاَب َاوُّ َانَا َا ْيِهلل َام َاد َا .
ِهلل
ِهلل
ِّلف َانَّس
َا ُم َّس َبَاِّلْيَبنَا َاَا َاَب ْي ِهللج ِهلل ْي ِهلل َاق َام ِهللَ ،اأَا ِهلل ْيذ َا ِهللِف ُّد ْيَبَا ِهللم ْي ُمم ْيو َا ِهللت َا
نَّسد َام ِهلل َاَب ْيوَام ْيقَا َام ِهللَ ،ا َاخف ْي
ِهلل
ِهلل
ِهلل
ِهلل
ص ِهلل ْي
ب َا ئِهللنَا
َاق َا ألَا ْي َاز ِهللرَ ،ا ْيرُمزقْيَبنَا ْي َاش َا ألَا ْيَبَا ِهللرَ ،ا ْي فنَا َا ْي
ف َانَّس َا َّس ألَا ْي َا ِهللرَ ،ا ْي ْيق ِهللرقَا َاَبنَا َا ِهللرقَا َا
ِهلل
ِهلل
َاخ َاو اِهللنَا ِهللم َا نَّس ِهللرِ ،هللَا ْيَاِهلل َا َا َا ِهللزْيَبُمز َا َاغ َّسف ُمرَ ،ا َا ِهللْيْيُم َا َا َّس ُمرَ ،ا َاِهللْي ُم َا َا َّس ُمر،
َاأ َّسُمم َا انَا َا إِهلل ْيخ َاو نَا َاأ َا
ِهلل
ِهللخ ِهلل
ِهلل
ِهللِهلل
َلخ ِهللْي َا َ ،ا َا َاذ ْي ُمق َّسوِهللة
ْيَ ،ا َا أَاَّس َال ألَاَّس ْيَا
َا َااُمَ ،ا َااُمَ ،ا َااُمِ ،هللَا ْيَا َا َا أ ْيَار َاح َا َّس ْيَا
ْيَ ،ا َا َا
ْي ،أَارح َّس ِهللِهلل ْيَ ،ا إِهللَاو إِهلل َّس أَاْيت ح َا َا إِهلل ِّلِّن ُم ْين ِهلل
ِهلل
ِهلل ِهلل
ِهلل ِهلل
ْيَا
ْي ُم
َا
َا ُم ْي َا
ت م َا
ْي َام ْيْيَ ،ا َا َار ح َا ْي َام َال ْي َا َا ْي َا َا
ِهلل ِهلل
ْي.
َّس م ْيَا
ِهلل
ِهلل
ِهلل
صًد َا َام َاَاْيَاوُم َاَا َّس ِهللذ ْي َا ِهللم ْي قَاَبْيِهللنَا ،
َارَبَّسنَا َا اُمَب َاؤ خ ْيذ َا إِهلل ْين َالْيَبنَا أَاْي أ ْي
َاخطَاأْيَا َ ،ارَبَّسنَا َاَا َاْيَتم ْي َاَاْيَبنَا إِهلل ْي
ِهلل
ِهلل
ص ْي َا َاَا ْي َاق ْيوِهللم
َارَبَّسنَا َاَا ُمَتَا ِّلم ْينَا َام َا طَا قَا َا َانَا ِهللوَ ،ا ْي ُم
ف َانَّس َا ْيغف ْي َانَا َا ْير َا ْينَا أَاْي َا
ت َام ْيوَا َا فَا ْي ُم
ْي َا فِهلل ِهللْي َا .
ِهلل
ِهلل
ِهلل
ب نَّس ِهللر.
َارَبَّسنَا انَا ِهللِف ُّد ْيَبَا َاح َالنَا ًد َاِهللِف َلخَاِهللة َاح َالنَا ًد َا قنَا َا َاذ َا
ِهلل
صَّس ا َا ِّل ِهللد َا ُم َّسم ٍلد َا ِهللِهللو صحِهلل ِهللو أ ْي ِهلل
ا ر ِّل ِهلل
ْي.
َا َا َا
ب ْي َاع َام ْيَا
َاَجَاع ْيَا
َا َا ْي
َا َا ُم َا َا
ْيَ ،ا ْيحلَا ْيم ُمد َا
ِهلل
َا َّسل َا ُمم َاَاْي ُم ْي َا َار ْيَا ُم ا َا َاَبَاَا اُموُم
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