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الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
رر وو رر رششش ون  رمشش ره  ربششلالل رذ  وو رعشش نن نو ره  وي نل رإ رب  وو رت نن نو ره  رر رف وغ نت وس نن نو ره  رن وي رع نت وس نن نو ره  رد نم وح نن نن  وي رم نل نعلا ول بب ا نر ره  لل رل رد  وم نح ول نا

ره نلشش ني  رد نهششلا نل  نف ول  رل وض ري ون  نم نو ره  نل لل  رض رم نل  نف ره  رد الل وه ني ون  نم ننلا  رل نملا وع نأ رت  نئلا بي نس نو ننلا  رس رف ون نل. نأ ون  نا رد  نه وششش نا

ننلا بي رب نن نل ى  نع رم  نل لس نوال رة  نل لص نوال ره  رل وو رس نر نو ره  رد وب نع ددا  لم نح رم لن  نا رد  نه وش نا نو ره  نل نك  وي رر نش نل  ره  ند وح نو ره  لل الل را نه  رال

رن وي بد رم الشش وو نيشش نلشش ى  را ره  نع رب نت ون  نم نو ره  رب نحلا وص نا نو ره  رل نءا نل ى  نع نو دد  لم نح رد. رم وعشش نب لمششلا  ره : نا ند اللشش نبششلا رع نيلا وم: نف رك وي رصشش وو را

نن وو رح رل وف رت وم  رك لل نع نل ره  رت نع نطلا نو ره  نو الل وق نت رب رس ي  وف نن رم. نو ويشش رر نك ول رن ا ورنآ رقشش ول رفشش ى ا نل ى  نعششلا نت ره  نل اللشش نهششلا: نقلا يي نا نيلا
نن وو رم رل وس رم وم  رت ون نا نو لل  را لن  رت وو رم نت نل  نو ره  رت نقلا رت لق  نح نه  رقوا الل لت رنوا ا نم نا نن  وي رذ لل ا

Allahu Akbar 3X Walillahilhamdu
Kaum Muslimin Yang Berbahagia.

Kembali puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kenikmatan
beribadah kepada kita, khususnya pada bulan Ramadhan yang baru saja kita lalui, bahkan
ibadah  shalat  Id  kita  pada  pagi  ini.  Karenanya  kita  berharap  semoga  semua  itu  dapat
mengokohkan ketaqwaan kita kepada Allah swt dalam menjalani sisa kehidupan kita di dunia.
Ketaqwaan yang membuat kita bisa keluar dari berbagai persoalan hidup dan mengangkat
derajat kita menjadi amat mulia dihadapan Allah swt.  

Shalawat  dan  salam semoga selalu  tercurah  kepada Nabi  kita  Muhammad saw,  beserta
keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti.

Allahu Akbar 3X Walillahilhamdu
Kaum Muslimin Yang Berbahagia.

            Ramadhan yang baru saja berlalu memberikan pelajaran amat berarti  kepada kita.
Satu  diantaranya  adalah  mendidik  kita  untuk  menjadi  pribadi  yang  mulia,  keluarga  yang
mulia, bangsa yang mulia dan umat yang mulia. Allah swt telah menciptakan kita sebagai
manusia  yang  mulia.  Lahir  dalam keadaan bersih  tanpa dosa  dan memiliki  warna dasar
bertauhid atau beriman kepada Allah swt. Namun, berbagai kepentingan duniawi membuat
manusia  berambisi  pada  sesuatu  hingga  menghalalkan  segala  cara,  lalu  tercorenglah
kemuliaan dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa hingga sebagai umat Islam.

            Pada masa Rasulullah saw, terjadi perang Badar pada bulan Ramadhan. Meskipun
jumlah  kaum  muslimin  hanya  314  orang  dan  orang  kafir  1000  lebih,  tapi  perang  itu
dimenangkan  oleh  umat  Islam.  Setelah  perang  berakhir,  ternyata  orang-orang  kafir
meninggalkan harta yang menjadi pampasan perang, disebut dengan ghanimah. Ada sedikit
keributan yang tidak pantas dilakukan oleh para sahabat berkenaan dengan pembagian harta
itu. Bila konflik ini berkembang, niscaya jatuh harga diri dan kemuliaan sebagai umat, maka
Allah swt menurunkan firman-Nya:



Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  (pembagian)  harta  rampasan  perang.  Katakanlah:
“Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertaqwalah kepada Allah,
perbaikilah hubungan diantara diantara kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika
kamu adalah orang-orang yang beriman” (QS Al Anfal [8]:1).

            Ketika mengomentari ayat-ayat di dalam surat Al Anfal, Sayyid Quthb dalam tafsirnya
Fi Dzilalil  Qur’an menyatakan: “Sungguh merinding seseorang ketika melihat para peserta
perang  Badar  membicarakan  harta  rampasan  perang.  Padahal,  mereka  adalah  kaum
Muhajirin yang telah rela meninggalkan sesuatu untuk berjihad guna menyelamatkan aqidah
mereka, tanpa menghiraukan kekayaan dunia sedikitpun. Sementara itu, orang-orang Anshar
yang telah membantu kaum muhajirin dengan merelakan harta dan rumah-rumah mereka
untuk dimakan dan ditempati bersama, tidak ada sedikitpun yang bakhil terhadap kekayaan
dunia”.

Allahu Akbar 3X Walillahilhamdu
Kaum Muslimin Yang Dimuliakan Allah.

Dari ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa ada tiga kunci kemuliaan bagi kaum muslimin
yang harus selalu dimiliki dan dipertahankan. Karenanya, pada kesempatan yang mulia ini,
amat  penting  untuk  kita  kaji  bersama. Pertama adalah  Bertaqwa  Kepada  Allah  swt,  ini
merupakan  kunci  kemuliaan  manusia.  Karena  itu,  semua  Nabi  dan  Rasul  mengarahkan
umatnya untuk bertaqwa kepada Allah swt, ini berarti kemuliaan manusia bukan terletak pada
postur  tubuh, paras atau wajah apalagi  dari  sisi  hartanya.  Maka,  ribut  soal  harta  apalagi
sampai merusak hubungan sesama bukanlah kepribadian orang bertaqwa, tapi justeru hal itu
merusak ketaqwaan yang telah dimilikinya. Allah swt berfirman:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan,
dan  menjadikan  kamu  bersuku-suku,  berbangsa-bangga  supaya  kamu  saling  kenal
mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang
yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS Al
Hujurat [49]:13).

            Orang yang bertaqwa kepada Allah swt bukanlah orang yang meributkan soal harta.
Memperebutkan harta guna meraihnya dalam jumlah banyak dengan cara yang tidak halal



hanya  merusak  kehormatan,  apalagi  sampai  menimbulkan  konflik.  Orang  yang  bertaqwa
justeru  suka berkorban dengan hartanya  dalam keadaan sulit  maupun lapang,  ini  berarti
sangat  naif  bila  seseorang  ribut  soal  harta  hingga  merusak  hubungan  sesamanya  yang
berarti merusak ketaqwaannya, padahal harta itu justeru yang sebenarnya harus dikorbankan
di jalan Allah swt meskipun seseorang hanya memiliki sedikit harta, sebagaimana firman-Nya:

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari  Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya
seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertaqwa, (yaitu) orang yang
menafkahkan  (hartanya),  baik  di  waktu  lapang  maupun  sempit  dan  orang-orang  yang
menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang yang
berbuat kebajikan (QS Ali Imran [3]:133-134).

            Ibadah puasa Ramadhan yang baru kita laksanakan merupakan suatu proses, proses
agar kita menjadi taqwa. Maka, mulai sekarang kita tunjukkan peningkatan taqwa. Dengan
taqwa,  kita  tidak  punya  niat  melakukan  perbuatan  yang  bernilai  dosa.  Seandainya  kita
berdosa juga, itu semua tidak diniatkan sejak awal dan kita sering menyebutkan dengan dosa
yang tidak disengaja. Taqwa adalah memelihara diri dari siksa Allah dengan mengikuti segala
perintah dan menjauhi larangan-larangan-Nya dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun
juga, bahkan dimanapun seseorang berada, Rasulullah saw bersabda:

دن نس نح دق  رل رخ رب نس  لنلا رق ال رل نخلا نو نهلا رح وم نت نة  نن نس نح ول نة ا نئ بي لس رع ال رب وت أ
ن نو نت  ون رك نملا رث وي نح نه  رق الل لت رإ

Bertaqwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada dan ikutilah kejelekan dengan
kebaikan, maka ia dapat menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik
(HR. Thabrani)

Allahu Akbar 3X Walillahilhamdu
Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah.

Kedua yang merupakan kunci kemuliaan umat Islam adalah menjalin hubungan yang baik
dengan sesama muslim. Manakala kita saling bermusuhan, bagaimana mungkin kita disebut
sebagai orang yang mulia, apalagi bila pangkal permusuhan itu karena memperebutkan harta
yang sebenarnya sudah ada ketentuannya di dalam Islam, apalagi dalam kehidupan keluarga
yang sering terjadi konflik memperebutkan harta waris. Karena itu permusuhan atau konflik
tidak boleh dibiarkan terus berlangsung apalagi berkepanjangan, Allah swt berfirman:



Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan
bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS Al Hujurat [49]:10).

            Sebagai umat dan bangsa, harus kita sadari bahwa konflik sering terjadi dimana-mana
bila tidak ada keadilan. Pemerintah jangan berharap banyak ada ketenangan dan kedamaian
dalam kehidupan bangsa bila keadilan dalam hukum belum ditegakkan, pembangunan belum
merata,  dan ekonomi dikuasai  segelintir  orang sehingga terjadi  kesenjangan yang sangat
tajam. Dalam kehidupan keluarga, konflik akan terus terjadi bila bila tidak ada kasih sayang,
terlalu mengutamakan egoisme dan tidak dipenuhi hak dan kewajiban.

            Ishlah atau memperbaiki  hubungan diantara sesama muslim amat penting.  Hal  ini
karena, perjuangan tidak bisa dilakukan sendirian. Tapi, kita tidak bisa berjuang bersama-
sama bila  diantara muslim terjadi  konflik,  apalagi  hal  ini  seringkali  bisa  menguras energi
jasmani dan rohani serta pemikiran.

            Berbantah-bantahan sangat dilarang dalam situasi perjuangan, apalagi perjuangan itu
tidak ada hentinya. Besarnya potensi yang kita miliki tidak banyak berarti bila selalu diwarnai
dengan konflik, disinilah pentingnya kesabaran yang dibingkai dalam ketaatan kepada Allah
dan Rasul-Nya sehingga persoalan tidak dihadapi secara emosional, Allah swt berfirman:

Dan taatlah  kepada Allah  dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang
menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya
Allah beserta orang-orang yang sabar (QS Al Anfal [8]:46).

Jamaah Sekalian Yang Dimuliakan Allah swt.

Kunci kemuliaan umat Islam yang Ketiga adalah Taat Kepada Allah dan Rasul. ini merupakan
sesuatu  yang  bersifat  mutlak,  karenanya  manusia  tidak  bisa  mencapai  kemuliaan  tanpa
ketaatan,  untuk  itu  jangan  sampai  manusia  mendahului  ketentuan  Allah  swt  atau
mengabaikan-Nya, Allah berfirman:

Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  mendahului  Allah  dan  Rasul-Nya  dan
bertaqwalah kepada Allah.  Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi  Maha Mengetahui
(QS Al Hujurat [49]:1).

Kunci kemuliaan seorang mukmin terletak pada ketaatannya kepada Allah dan rasul-Nya,
karena  itu  dengan  sebab  para  sahabat  ingin  menjaga  citra  kemuliaanya,  maka  mereka



contohkan  kepada  kita  ketaatan  yang  luar  biasa  kepada  apa  yang  ditentukan  Allah  dan
Rasul-Nya.  Sebagai  contoh,  Ali  bin Abi  Thalib melaksanakan perintah Nabi  untuk tidur di
tempat tidur beliau saat mau berangkat hijrah ke Madinah, padahal resikonya sangat besar
karena Nabi saw mau ditangkap atau dibunuh oleh orang kafir. Pada saat orang-orang kafir
masuk menggrebek mencari  Nabi,  Ali  tetap tidak mau memberitahu dimana Nabi berada,
meskipun harus mengalami penyiksaan.

Ketaatan  kepada  Rasul  sama  kedudukannya  dengan  taat  kepada  Allah,  karena  itu  bila
manusia tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka Rasulullah tidak akan pernah
memberikan jaminan pemeliharaan dari azab dan siksa Allah swt, di dalam Al-Qur’an, Allah
swt berfirman:

Barangsiapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia mentaati Allah. Dan barangsiapa yang
berpaling, maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka (QS An Nisa
[4]:80).

Manakala seorang muslim telah mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka ia akan memperoleh
kenikmatan sebagaimana yang telah diberikan kepada para Nabi, orang yang jujur, orang
yang mati syahid dan orang-orang shaleh, bahkan mereka adalah sebaik-baik teman yang
harus kita miliki, Allah swt berfirman:

Dan  barangsiapa  yang  mentaati  Allah  dan  Rasul  (Nya)  mereka  itu  akan  bersama-sama
dengan  orang-orang  yang  dianugerahi  nikmat  oleh  Allah,  yaitu  nabi-nabi,  para  shiddiqin,
orang yang mati  syahid  dan orang yang shaleh.  Dan mereka itulah teman yang sebaik-
baiknya (QS An Nisa [4]:69).

Akhirnya menjadi jelas bagi kita bahwa sebagai mukmin, apalagi yang terikat dalam ikatan
jamaah muslim harus betul-betul  mampu mempertahankan citra  diri  dalam kehidupan ini.
Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah swt:

نك لن را رت  نوا وم نل نوا وم  ره ون رم رء  نيلا وح نل نا رت  ننلا رم وؤ رم ول نوا نن  وي رن رم وؤ رم ول نوا رت  نملا رل وس رم ول نوا نن  وي رم رل وس رم ول رل ور  رف وغ لم ا ره لل نال
رت نوا وع لد رب ال وي رج رم بب  وي رر نق بع  وي رم نس .

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,

Dekat dan Mengabulkan do’a.



نك  نت لن نج ره  رب ننلا رغ بل نب رت نملا  نك  رت نع نطلا ون  رم نو نك  رت ني رص وع نم نن  وي نب نو ننلا  نن وي نب رل  وو رح نت نملا نك  رت ني وش نخ ون  رم ننلا  نل وم  رس وق لم ا ره لل نال
نيلا ون يد نب ال رئ نصلا نم ننلا  وي نل نع ره  رب رن  بو نه رت نملا رن  وي رق ني ول نن ا رم نو .

Ya Allah,  anugerahkan kepada kami  rasa takut  kepada-Mu yang membatasi  antara  kami
dengan perbuatan maksiat kepadamu dan berikan ketaatan kepada-Mu yang mengantarkan
kami ke surga-Mu dan anugerahkan pula keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi
kami segala musibah di dunia ini.

رر لنلا نب ال نذا نع ننلا  رق نو دة  نن نس نح رة  نر رخ نل رف ى ا نو دة  نن نس نح نيلا  ون يد رف ى ال ننلا  رت نا ننلا  لب نر .

Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di
akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.


