


1) Diangkat dari Khutbah Idul Fithri yang disampaikan di Masjid Nabawi di Madinah 
al-Munawwrah oleh DR. Husein Alu Syaikh pada tanggal 1Syawal1435 H dengan 
judul as-Sabflul Wahfd Ii Tahqfq as-Sa'Odah. 
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-dikumandangkan di seantaro tanah ai r 
pertanda hari raya ledul fithri telah tiba. Takbir yang membuat 
semua orang Islam yang -mendengarnya merasa bahagia dan 
senyumnya mengembang. 

Sungguh berbahag-ilah, orahg-:-orang yang dengan 
pertolongan dan taufiq Allah ~ telah berhasil 
menyempurnakan ibadah ·puasa dan shalat .. Tarawihnya di 
bulan Ramadhan. -semoga Allah ~ menerima semua amal 
ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadhan ini. Dan 
semoga Allah i£'Y. mengekalkan kebahagiaan yang kita 
rasakan pada hari raya ini, tidak hanya di dunia tapi juga 
kebahagiaan yang membuahkan kesenangan di akhirat kelak. 

Saudaraku kaum Muslimin, ·r'!himakumulloh! 

Bagi kaum Muslimin, hari raya ledul Fithri adalah hari 
yang membahagiakan. Bagaimana tidak?! Allah ~x telah 
menganugerahkan · kemudahan dan telah memberikan 
hidayah kepada mereka untuk bergegas melakukan ketaatan 
dan berlomba-lomba dalam melakukan kebai.kan. lni adalah 
sebuah karunia yang wajib kita syukuri . Kita wajib merasa 
gembira karenanya. Allah ~ berfirman: 

~ / _,)./ ,,,, / >>* / /> 0 > / ? · *,,, / ;, / -"?// ..... ~ ,;,,, ,> 
~ 0~ ~~ J1b ~~4~e_~.f} ~' J ~P;Ji 
Katakanlah, "Dengan karunia ·Allah don rahmat-Nya, 
hendaklah dengan itu inereka bergembira. Karunia"Allah don 

- rah1?7at-Nya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" 
(QS. YCmus/10:58) 

Oleh karena itu, V{ahai kaum Muslimin! Mari'lah kitajadikan 
momen led ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui 
semangat ibadah kita dan menjadikannya sebagai kesempatan 
untuk memperkuat rasa toleransi terhadap sesama Muslim 
dalam segala perbedaan selama tidak bertentangan dengan 
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ajaran agama dan juga . sebagai momen memperkokoh 
tali persaudaraan dengan saling memberi ucapan selamat 
dan doa atau dengan saling memberikan senyum terbaik. 
Rasulullah ~ bersabda ·(yang artinya): Janganlah kalian 
menganggap remeh sebuah kebaikan sekalipvn hanya 
menjumpai saudaramu dengan wajah berseri. (HR. Muslim) 

Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
Lo iloha illalloh wallohu Akbar wa lillohil hamd 

Sungguh, solusi terbaik untuk memperbaiki reafita umat 
Islam saat ini adalah dengan memegang teguh ajaran Islam 
yang murni. Yaitu Islam yang dipelajari oleh · para Shahabat 
• dari Rasulullah ~ . Islam yang telah diterapkan oleh 
para Shahabat dalam semua sisi kehidupan mereka. Islam 
yang mencakup tatanan kehidupan yang sempurna dan 
undang~undang perbaika[l yang paripurna sehingga 
menjadi 'penerangjalan bagi umat manusia di seluruh dunia. 
Islam inilah yang membuat kaum; Muslimin menjadi kuat, 
disegani, membawa obor penerang yang menyinari dunia 
dengan keselamatan, kebaikan, rahmat, keadilan, kemajuan 
dan kemakmuran. · 

Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
Lo iloha illalloh wallohu Akbar wa lillahil hamd 

Jika kita hendak menghilangkan semua yang bisa 
mendatangkan kehancuran, kebinasaan dan kerusakan dari 
individu atau umat ini, m_aka tidak adajalan lain kecuali dengan 
menjalankan ketaatan penuh kepada Allah dan Rasul-Nya ~, 

ditambah lagi dengan menjauhi semua jenis larangan. Dalam 
wasiatnya, Rasulullah ~ bersabda: 
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Jagalah Allah, 
(HR. At-Tirmidzi) 

pasti Allah . akan menjagamu. 

Tidak ada metode yang bisa melestarikan sebuah 
kenikmatan dari Allah ~ selain dengan cara menjalankan 
ketaatan kepada-Nya, da11 tidak ada yang bisa mendatangkan 
tambahan kenikmatan kecuali dengan cara mensyukurinya. 

· Dengan kata lain, nikmat dari Allah ~ itu akan hilang dari 
.seorang hamba, jika hamba tersebut berani melakukan dosa 
dan maksiat. Neraka akan menjadi bagiannya. Allah ~ 
berfirman: 

(Siksaan) yang · demiki<:Jn itu adalah karena sesungguhnya 
Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang · 
telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum 
itu meubah apa-apa yang ado pada diri mereka sendiri. (QS '. 
Al-Anfal/8:53) 

Oleh karena itu, se_mua yang melanda kaum Muslimin 
dewasa ini berupa kesengsaraan, krisis, ketertindasan dan 
berbagai keburukan lainnya, penyebabnya adalah kaum 
Muslimin ·itu sendiri yang menjauhi al-Qur'an dan petunjuk 
Nabi ~ . Bukankah Allah ~ telah berfirman: 

Dan barangsiapa · berpaling dari peringatan-Ku, · maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, don Kami 
akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan 
buta (QS. Thaha/20: 124) 
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Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
Lo iloha illalloh wallohu Akbar wa lillohil hamd 

Hendaknya kita melihat dan mengambil pelajaran dari 
realita pahit yang melanda kaum Muslimin saa·t ini. Sungguh, 
tidak berhukum dengan al-Qur'an dan Sunnah RasOlullah ~ 
pasti akan menyebabkan bala' dan keburukan yang merata. 
Perhatikanlah firmati Allah ~ di atas juga firman-Nya 
berikut ini: 

Ji \"'"',,~ .,,,,,., / / } /} 

~l:Q\ ~' cl~ 0-'~J.. 
Apakah kamu beriman kepada sebahagian al-Kitab (Taurat) 

. dan ingkar te_rhadqp sebahagian yang Lain? Tiadalah balasan 
bagi orang yang berbuat demikian, melainkan kenistaan dalam · 
kehidupan dunia, dan pada Harl Kiamat mereka dikembalikan 
kepada siksa yang sangat be_rqt. (QS. Al-Baqarah/2 :85) 

Oleh - karena itu, seluruh umat Islam, baik penguasa . 
ataupun rakyat wajib tunduk kepada Allah . ~ , , merendahkan 
diri dihadapan-Nya serta patuh terhadap syariat-syari'at-Nya. 

Itulah kunci keamanan dan satu-satu jalan meraih 
kejayaan, keamanan dan ketentraman. Allah · ~ berfirman: 

Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan A(LOh; Dia 
· mempusakakannya kepada siapa yang dihendaki-Nya dari 
para . hamba-Nya. Dan kesudahan yang balk adalah bagi 
orang-orang yang bertakwa (QS. Al-A'raf/7:128) 
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· Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
La iloha illalloh wallohu Akbar wa lillohil hamd 

Kaum Muslimin, rahimakumullah! Cukuplah· berbagai 
peristiwa menyedihkan dan menyakitkan ha'ti yang telah 
melanda umat manusia di berbagai belahan dunia ini sebagai 
penyadar bagi kita dan memberikan gambaran bahwa apa 
yang ditetapkan nash-nash syariat itu benar adanya, bukan 
sekedar pepesan kosong. Nash-nash menetapkan bahwa 
kezhaliman dengan segala bentuknya itu pasti akan berakibat 

_ buruk, mendatangkan kesusahan bahkan kehancuran. 

Olehsebab itu, seluruh kaum Muslimin wajib bekerja sama 
di setiap negara untuk menegakkan kebenaran, menolong 
orang-orang yang terzhalimi serta mengokohkan sendi
sendi kasih sayang, keadilan dan kebaikan. Kaum Muslimin 
juga wajib bersemangat memperbaiki seluruh sisi kehidupan 
yang melindungi hak dan kewajiban masing-masing individu 

.· sesuai syariat Islam. 

Allahu Akbar, Allohu Akbar, · 
Lo iloha illallqh wallohu .Akbar wa lillohil hamd · 

Jika kita telah berpegang teguh deng·an agamanya 
dan memb~ktikan ketaatan kepada Rabb, namun masih 
juga tertimpa m1,Jsibah, ujian dan penderitaan,, maka 
hendaknya kita menyadari bahwa semua itu hanya u'ntuk 
menghapuskan dosa-dosa yang teJah kita perbuat dan 

· melipat gan"dakan kebaikan kita,· sebagaimana disabdakan 
RasOlullah - ~ : 

~'lj,~j~j~j;-~.J,~ ~~j~ I1< :~\A 
? ? 

Tidaklah ada yang menimpa seorang fvlukmin berupa sedih, 
duka, Lelah dan capek serta sakit hingga duri yang menusuknya 
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kecuali Allah ~ menghapus dengannya dosa-dosanya. 
(Muttafaqun 'alaihi). 

Jika ini kita sadari, maka pasti kita akan sabar menerima 
apapun yang menimpa kita. ltulah kebaikan . ltulah diantara 
ciri kaum Muslimin yang tidak bisa ditemukan · pada umat
umat yang lain .. 

Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
Lo iloha illalloh wallohu Akbar wa lillohil hamd 

Wahai saudara-saudaraku kaum Muslimin yang sudah 
sudah menjalankan ketaatan namun masih tertimpa mu·sibah 
atau segal13 yang kurang mengenakkan, bersabarlah kalian 
dan mohonlah bantuan kepada. All&h ~ agar kalian bisa 
bersabar! Mohonlah balasan pahala kepada-Nya serta 
bertal.Jbatlah dari semua kesalahan-kesalahan! 

Allohu Akbar, Allohu Akbar, 
Lo iloha illalloh wallohu Akbarwa lillahil hamd 

Wahai kaum Muslimin! ·wahai. orang-orang yang telah 
memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad ~ ! 
Melalui mimbar ini, saya menyerukan dan mengajak saudara
sauda.raku sekalian, marilah kita bersama-sama menjalankan 
semua aturan yang telah disebutkan oleh Allah ~ dalam 

, kitab-Nya yang mulia dan yang telah clijelaskan oleh makhluk 
termulia Nabi kita ·Muhamn:rnd ~ dalam hadits-haditsnya. 
Kita berusaha menj~lankannya sebagaimana . para Sha ha bat 
~ menjalankannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Hanya dengan al-Qur'an dan' Sunnah kebaikan dan 
perbaikan bisa diwujudkan. · 

Hanya dengan memperaktikkan keduanya, kal!m Muslimin 
akan bisa meraih kemuliaan hidup, kejayaan, kehidupan yang 
nyaman _dan tenteram di dunia dan kebahagiaan abadi akhirat 
kelak. 
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