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أكبر                  الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

ننا                لل نما عع نا لت نئا يي ل نس نو ننا لس فف عن نا لر عو فر فش عن لم له لبالل فذ عو فع نن نو له عي نل لا فب عو فت نن نو فه فر لف عغ نت عس نن نو فه فن عي لع نت عس نن نو فه فد نم عح نن نن عي لم نل نعا عل ا ليب نر له يل لل فد عم نح عل نا
             . ددا           نيم نح فم نين نا فد نه عش نا نو فه نل نك عي لر نش نل فه ند عح نو فه الل نيل لا نه لال نل عن نا فد نه عش نا فه نل ني لد نها نل نف عل لل عض في عن نم نو فه نل نيل لض فم نل نف فه الل لد عه ني عن نم

 :   . ند               نبا لع نيا نف فد عع نب نيما نا لن عي يد ل ال لم عو ني نلى لا فه نع لب نت عن نم نو له لب نحا عص نا نو له لل نءا نلى نع نو دد نيم نح فم ننا يي ل لب نن نلى نع فم نل نيس نوال فة نل نيص نوال فه فل عو فس نر نو فه فد عب نع
    :       . فقوا :       نيت ا فنوا نم نا نن عي لذ نيل ا نها فيي نا نيا لم عي لر نك عل ا لن عرآ فق عل ا لفى نلى نعا نت فه الل نل نقا نن عو فح لل عف فت عم فك نيل نع نل له لت نع نطا نو له الل نو عق نت لب لسي عف نن نو عم فك عي لص عو فا له الل

نن        عو فم لل عس فم عم فت عن نا نو نيل لا نين فت عو فم نت نل نو له لت نقا فت نيق نح نه الل

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar wilillahil hamd.

Jama’ah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati Allah,

Puji  syukur  marilah  senantiasa  kita  panjatkan  ke  hadirat  Allah  Ta’ala  yang  dengan  nikmat  dan
karuniaNya, akhirnya kita diperkenankan untuk kembali bisa menyelesaikan ibadah Ramadhan dengan
baik.  Semoga seluruh rangkaian ibadah kita  di  bulan Ramadhan 1438 H ini  diterima di  sisi  Allah
sebagai suatu amal kebajikan yang akan membawa kita semua menuju surgaNya. Shalawat dan salam
semoga  senantiasa  tercurah  kepada  Nabi  Muhammad  saw,  beserta  para  keluarga,  sahabat  dan
pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman.

Jama’ah shalat Ied yang dimuliakan Allah,

Pada pagi hari ini, kita bersama-sama merasakan dan menyaksikan sebentuk kemenangan ruhaniyah
atau kemenangan spiritual pada diri kita masing-masing. Sebulan penuh berpuasa, kita menahan diri
dari hal-hal yang membatalkan puasa, kita menjaga diri dari hal-hal yang merusak nilai puasa, semua
kita  lakukan  semata-mata  karena  ketaatan  kepada  Allah.  Kita  tundukkan  hawa  nafsu  dan
kecenderungan syahwat kita, untuk meraih keridhaan Allah. Inilah kemenangan spiritual, dimana hawa
nafsu telah berhasil kita tundukkan; dan inilah hakikat taqwa.

Hendaknya hari-hari setelah usai Ramadhan kondisi taqwa ini selalu bisa kita pertahankan, menjadi
kepribadian yang sudah mengkarakter dalam diri kita. Salah satu karakter yang melekat pada diri orang
bertaqwa  adalah  kemampuan  untuk  memaafkan  kesalahan  orang  lain,  sebagaimana  firman  Allah
Ta’ala:

دة   نر لف عغ نم ىى نل لإ فعوواا لر نسا عم  ليمن  نو فك يب ل دة  نير نين نج نها  نو فض عر فت  نع ىو ىم نيس فض  ال عر نأ عل عت  نوا نيد لع نن  فأ لقي نيت فم عل لل

نن لذي نيل نن  ا فقو لف لء  لفى  فين نيرآ نيس لء  ال نيرآ نيض نن  نوال لمي لظ ىك عل نظ  نوا عي نغ عل نن  ا لفي نعا عل لن  نوا لس  نع نينا فه  ال ىيلـ فيب  نوال لح نن  في لني لس عح فم عل ا



“Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit
dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa; (yaitu) orang-orang yang menafkahkan
(hartanya),  baik  di  waktu  lapang  maupun  sempit,  dan  orang-orang  yang menahan  amarahnya  dan
memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan” (QS. Ali Imran :
133 – 134).

Jama’ah shalat Ied yang dimuliakan Allah,

Dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bahwa salah satu ciri orang bertaqwa itu ‘aafiina ‘aninnaas —
memiliki kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang. Digunakan kata yang yang bersifat umum,
yaitu an-naas, manusia pada umumnya. Bukan ‘aafiina anil mu’miniin atau ‘aafiina ‘anil muslimin —
memaafkan  kesalahan  sesama  orang  beriman  atau  sesama  muslim.  Tetapi ‘aafiina  ‘aninnaas  —
memaafkan  kesalahan semua jenis manusia.

Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kondisi dunia ini apabila tidak ada maaf. Jika semua orang
hidup penuh dengan dendam kesumat serta rasa benci, dunia ini akan penuh dengan peperangan serta
permusuhan. Satu orang dengan orang yang lainnya tidak memiliki sifat lemah lembut dalam interaksi,
yang ada adalah sikap memupuk amarah dan kebencian. Bersyukur, Allah menjadikan memaafkan ini
sebagai sifat orang bertaqwa. Maka dunia ini akan penuh kedamaian dan kebahagiaan jika sifat-sifat
taqwa benar-benar bisa direalisasikan dalam kehidupan keseharian.

Sayangnya, dalam hidup sehari-hari masih banyak kita jumpai fenomena sulitnya memaafkan. Kita
masih sering menemukan ada istri yang tidak bisa memaafkan kesalahan suami, ada suami yang tidak
bisa memaafkan kesalahan istri. Ada orang tua yang tidak bisa memaafkan kesalahan anak, dan ada
anak yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang tua. Ada orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan
tetangga, ada pula yang tidak bisa memaafkan kesalahan saudara. Padahal mereka adalah orang-orang
terdekat dan terkasih, yang harusnya lebih mudah untuk memberikan permaafan. Kesalahan manusia
pada umumnya saja harus dimaafkan, apalagi kesalahan dari orang-orang dekat kita.

Ternyata taqwa dikaitkan dengan kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang, tanpa ada syarat
khusus. Syarat khusus itu misalnya “memaafkan kesalahan orang yang meminta maaf”. Ternyata tidak
ada syarat seperti itu. Tidak peduli apakah orang itu meminta maaf atas kesalahannya atau tidak, tetapi
orang bertaqwa selalu memiliki kemampuan dan kesediaan untuk memaafkan kesalahan mereka. Inilah
kehebatan  orang  bertaqwa,  dibandingkan  dengan  orang  pada  umumnya.  Jika  ingin  menjadi  orang
bertaqwa, jadilah pemaaf tanpa harus menunggu orang lain meminta maaf.

Kenyataannya kita  masih  sering  membuat  syarat  permaafan.  Seperti,  “Aku mau memaafkan kamu
asalkan kamu mau minta maaf kepada aku”. Dampaknya, banyak orang hidup dengan penuh dendam di
hati,  hidup dengan penuh perasaan tidak  damai  karena  menyimpan bara  dendam dan amarah atas
kesalahan orang lain terhadap dirinya. Orang seperti ini akan hidup dengan beban-beban yang justru
membuat tidak nyaman dan bahkan menyakitkan.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar wilillahil hamd.

Jama’ah shalat Ied yang dimuliakan Allah,

Ada sangat banyak rahasia di balik memaafkan. Dalam memaafkan tersimpan kekuatan yang dahsyat.
Dalam memaafkan ada kemuliaan yang sempurna. Dalam memaafkan terkandung kesehatan jiwa dan
raga.  Memaafkan  adalah  sifat  positif  yang  membuat  seseorang  disenangi  oleh  orang-orang  di



sekitarnya. Menjadi pemaaf adalah salah satu perintah Allah Ta’ala:

“Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf” (QS. Al A’raf : 199).

Sebuah  penelitian  di  tahun  2016  yang  dipublikasikan  dalam Journal  of  Health  Psychology,
mengungkapkan fakta memaafkan diri sendiri atau orang lain bisa membantu seseorang terbebas dari
rasa  stres,  depresi  serta  menghindarkan  dari  gangguan  mental.  Kesimpulan  ini  didapatkan  dari
penelitian terhadap 148 orang dewasa yang mengisi kuisioner untuk mengukur tingkat stres, kesehatan
mental dan kecenderungan mereka untuk memaafkan.

Dari penelitian tersebut ditemukan fakta, mereka yang selama masa hidupnya menyimpan dendam dan
tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, cenderung memiliki kesehatan mental dan fisik yang lebih
buruk serta  mengalami tingkat  stres  yang tinggi  dan berkepanjangan.  Sementara orang-orang yang
sangat  pemaaf  —baik  terhadap  diri  mereka  sendiri  maupun  orang  lain—  cenderung  memiliki
kepribadian lebih menarik, kuat, terhindar dari stres dan gangguan mental sepanjang hidupnya.

Para  peneliti  menyatakan  bahwa  orang-orang  pemaaf  ini  memiliki  keterampilan  mengelola  dan
mengatasi stres lebih baik. Kepribadian suka memaafkan ini diyakini mampu melindungi seseorang
dari stres dan depresi berat. Saat ini bahkan dikembangkan terapi memaafkan atau forgiveness teraphy,
bahwa  memaafkan  merupakan  bagian  dari  penyembuhan  dan  kesehatan  mental  seseorang.  Terapi
memaafkan ini dapat membantu orang untuk lepas dari ketegangan jiwa, stres, dan rongrongan emosi
negatif. Artinya, memaafkan adalah tindakan yang positif dilihat dari segi apapun, baik segi agama,
sosial maupun kesehatan.

Jika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, hidup kita akan lebih bahagia dan bermakna. Jika
kita lebih suka menyimpan dendam dan permusuhan serta sulit memaafkan kesalahan orang, hidup kita
akan lebih menderita dan sengsara. Maka jika ingin menjaga taqwa dalam diri kita, jadilah pemaaf.
Jadilah  orang  yang  mudah  memaafkan  kesalahan  orang  lain.  Jadilah  orang  yang  terbuka  untuk
memberikan permaafan kepada siapapun, tanpa harus menunggu mereka meminta maaf kepada kita.
Niscaya hidup kita akan bahagia dan penuh makna.

Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar, Allahu akbar wilillahil hamd.

Jama’ah shalat Ied yang dimuliakan Allah,

Semoga Allah Ta’ala senantiasa memberikan kekuatan dan kebaikan kepada kita semua untuk mampu
merealisasikan  sifat  taqwa.  Semoga  Allah  jadikan  kita  sebagai  orang  yang  mudah  memaafkan
kesalahan orang lain, dan Allah kuatkan kita untuk menjaga sifat tersebut di luar Ramadhan. Aamiin.


