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ِر َأنحُفِسنَا َوَسيَِّئاِت  وح ُذ بِاهللِ ِمنح ُُشُ ِفُرُه، َوَنُعوح تَغح َتِعيحنُُه َوَنسح َمُدُه َوَنسح َد هللِ، َنحح َمح  إِنَّ اْلح

َهُد َأنح ََل إَِلَه إَِلَّ اهللُ  لِلح َفََل َهاِدَي َلُه، َوَأشح ََملِنَا، َمنح ََيحِد اهلُل َفََل ُمِضلَّ َلُه، َوَمنح ُيضح  َأعح

ُلُه .وَ  ًدا َعبحُدُه َوَرُسوح َهُد َأنَّ ُُمَمَّ  َأشح

لُِموَن. ُتمح ُمسح ُقوا اهللََّ َحقَّ ُتَقاتِِه َوََل ََتُوُتنَّ إَِلَّ َوَأنح ِذيَن آَمنُوا اتَّ َا الَّ  َيا َأَيه

ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنح  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكمح ِمنح َنفح ُقوا َربَّ َا النَّاُس اتَّ َجَها َوَبثَّ َيا َأَيه َها َزوح

َحاَم إِنَّ اهللََّ َكاَن َعَليحكُ  َرح ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْلح ُقوا اهللََّ الَّ مح ِمنحُهََم ِرَجاًَل َكثرًِيا َونَِساًء َواتَّ

 َرِقيًبا.

لِحح َلُكمح أَ  ًَل َسِديًدا. ُيصح ُقوا اهللََّ َوُقوُلوا َقوح ِذيَن آَمُنوا اتَّ َا الَّ ِفرح َلُكمح َيا َأَيه ََمَلُكمح َوَيغح عح

ًزا َعظِيًَم.  ُذُنوَبُكمح َوَمنح ُيطِِع اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقدح َفاَز َفوح

ـُد .. ا َبعح  َأمَّ

َِديحِث َكََلُم اهللِ َدَق اْلح ٍد َصلَّ اهللُ َعَليحِه َوَسلََّم، َوَُشَّ َفإِنَّ َأصح ُي ُُمَمَّ ِي َهدح َدح َ اْلح ، َوَخريح

رِ  ُُموح َعٍة َضََلَلٌة، َوُكلَّ َضََلَلٍة ِِف النَّاِر. اْلح َعٌة ، َوُكلَّ بِدح  ُُمحَدَثاُُتَا، َوُكلَّ ُُمحَدَثٍة بِدح
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Kaum muslimin dan muslimat, jamaah shalat Id yang berbahagia! 

Maha Besar Allah yang menerangi pagi ini setelah kegelapan malam, 

    ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ں  ں  ڱ  ڱ ڇ

 ڇ  ھ  ھ  ھ  ہ

“Dialah yang menjadikan malam bagi kalian supaya kalian beristirahat 

padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kalian 

mencari karunia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu 

terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang 

mendengar.” [Yûnus: 67] 

Maha Agung Allah yang telah menunjuki jalan keislaman, 

mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya,  

 ڇۋ      ۋ  ٴۇ  ۈ    ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ ڇ

“Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang 

(Al-Qur`an) supaya Dia mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada 

cahaya.” [Al-Hadîd: 9] 

Maha Besar Allah yang menghiasi lembaran kehidupan umat Islam 

dengan dua hari Id dan berbagai waktu ibadah, 

 ڇ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ   گ  گ    گ  ک ڇ

“Katakanlah, ‘Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 

dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu 

adalah lebih baik daripada sesuatu yang mereka kumpulkan.’.” [Yûnus: 

58] 

Maha Suci Allah yang memberi rahmat, membuka pintu harapan, dan 

mencurahkan berbagai nikmat yang tak terhingga, 
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 ڇڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ ڇ

“Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian 

membilangnya.” [Ibrâhîm: 34] 

Maha Suci Allah yang menerima taubat, memaafkan kesalahan, dan 

mengetahui segala hal yang hamba lakukan,  

 ڇ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک          ک  ک    ڑ  ڑ ڇ

“Dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan 

memaafkan kesalahan-kesalahan serta mengetahui segala sesuatu 

yang kalian lakukan.” [Asy-Syûrâ: 25] 

Maha Besar Allah yang semua makhluk fakir kepada-Nya, sedang Dia 

adalah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji, 

 ڇ  ۓ    ے        ے   ھ  ھ  ھھ    ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڇ

“Wahai manusia, kalianlah yang fakir kepada Allah; dan Allah Dialah 

Yang Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji.” 

[Fâthir: 15] 

Maha Suci Allah yang menghidupkan manusia, kemudian 

mematikannya, kemudian membangkitkan mereka semua untuk hari 

hisab, 

  ى  ې  ې  ې  ې   ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ ڇ

 ڇ  ائ  ائ  ى

“Mengapa kalian kafir kepada Allah, padahal sebelumnya kalian mati, 

lalu Allah menghidupkan kalian, kemudian kalian dimatikan dan 

dihidupkan oleh-Nya kembali, kemudian kepada-Nyalah kalian 

dikembalikan?” [Al-Baqarah: 28] 
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Maha Besar Allah yang tidak seorang pun di langit dan di bumi, kecuali 

akan menghadap kepada-Nya sebagai hamba, 

 ڇ ىئ  ېئ   ېئ  ېئ      ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ ڇ

“Tiada seorang pun di langit dan di bumi, kecuali akan datang kepada 

(Allah) Yang Maha Pemurah selaku seorang hamba.” [Maryam: 93] 

Maha Suci Allah, yang telah menetapkan kehidupan manusia berakhir 

kepada surga atau kepada neraka, 

  ڱ   ڱ      ڱ  ڱ    ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ     ک    ک  ک ڇ

 ڇ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں

“Demikianlah Kami mewahyukan Al-Qur`an kepadamu dalam bahasa 

Arab supaya kamu memberi peringatan kepada ummul Qura 

(penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya serta 

memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tiada 

keraguan padanya. Segolongan masuk surga, tetapi segolongan pula 

masuk neraka.” [Asy-Syûrâ: 7] 

  

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, 

Bersama lembaran baru hari Idul Fitri yang berbahagia ini, ada sebuah 

keistimewaan dalam Islam yang harus selalu kita renungi, suatu 

pijakan dalam memandang kehidupan yang terbaik. 

Ketahuilah -semoga Allah merahmati Kita semua- bahwa Allah  telah 

memberi rahmat kepada umat ini dengan tuntunan yang jelas, suatu 

jalan kehidupan yang membedakan antara cahaya dan kegelapan. 

Allah Ta’âlâ berfirman, 

 ڇپ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ ڇ
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“Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan 

mereka dari kegelapan kepada cahaya.” [Al-Baqarah: 257] 

 ڇڳ  ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک ڇ

“Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah 

gelap gulita dan terang benderang?” [Ar-Ra’d: 16] 

Dengan agama ini, teranggaplah manusia menjadi dua golongan: 

mereka yang hidup dengan cahaya agung dan mayat yang berpaling 

dari petunjuk. Allah  berfirman, 

  ۀ  ڻ         ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ            ڳ  ڳ ڇ

 ڇہ  ہ  ہ  ۀ

“Dan apakah orang yang sudah mati kemudian Kami hidupkan dan 

Kami berikan kepadanya cahaya yang terang yang, dengan cahaya itu, 

dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa 

dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap-gulita yang 

sekali-kali tidak dapat keluar dari (gelap-gulita) itu?” [Al-An’âm: 122] 

 

Dalam merasakan manfaat cahaya tersebut, manusia juga terbagi dua, 

 ڇچ   چ  چ  ڃڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ڇ

“Sesungguhnya telah datang dari Rabb kalian bukti-bukti yang terang 

maka barangsiapa yang melihat (kebenaran itu), (manfaatnya adalah) 

bagi diri dia sendiri; sedangkan barangsiapa yang buta (terhadap 

kebenaran itu), (kemudharatannya) kembali kepada dia.” [Al-An’âm: 104] 

Ciri pokok dari pengutusan Nabi n adalah mengajak manusia kepada 

hal yang merupakan hakikat kehidupannya sebagaimana dalam firman 

Allah , 
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 ڇ  ىئی  ىئ  ىئ ڇ

“Supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang 

yang (benar) hidup.” [Yâsîn: 70] 

Dengan ketentuan cahaya agama ini, akan tampak jelas siapa saja 

yang hidup bahagia atau berada dalam kebinasaan, 

 ڇگ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ   ڑ ڇ

“Yaitu agar orang yang binasa itu kebinasaannya dengan keterangan 

yang nyata dan agar orang yang hidup itu kehidupannya dengan 

keterangan yang nyata (pula).” [Al-Anfâl: 42] 

 

Marilah, pada hari Id yang berbahagia ini, Kita mengisi lembaran 

kehidupan baru dengan makna kehidupan yang lebih berarti. 

Cermatilah sebab-sebab yang membuat amanah umur dan 

kesempatan lebih bernilai di sisi Allah Ta’âlâ. 

 

Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, 

Pokok kehidupan seorang mukmin dan mukminah yang merupakan 

sumber kebahagiaannya adalah keimanan dan amalan shalih. Allah  

berfirman, 

   ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ ڇ

 ڇ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ

“Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan Kami 

hidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan 
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Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik 

daripada apa-apa yang telah mereka kerjakan.” [An-Nahl: 97] 

Keimanan adalah keyakinan hati yang diucapkan dengan lisan dan 

disertai amalan perbuatan mencakup berbagai cabang keimanan. 

Pokoknya adalah keimanan kepada Allah Ta’âlâ, kepada malaikat, 

kitab-kitab, para rasul, dan hari akhirat, serta keimanan kepada takdir 

yang baik dan yang buruk. 

Juga Ketulusan dan kemurnian ibadah, bersih dari noda kesyirikan, 

sebagaimana firman Allah , 

 ڇ  ڀ  ڀ  ڀ     پ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ ڇ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan keimanan 

mereka dengan kezhaliman (kesyirikan), mereka itulah yang mendapat 

keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.” 

[Al-An’âm: 82] 

Keimanan inilah yang menjadi pembelaan untuk hamba pada segala 

keadaan, 

 ڇمئ  حئ  جئ  ی   ی  ی  ڇ

“Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman.” [Al-

Hajj: 38] 

Sumber pertolongan di dunia dan di akhirat, 

 ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ٿ ڇ

“Sesungguhnya Kami menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang 

yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-

saksi (hari kiamat).” [Ghâfir: 51] 

Dan amalan shalih adalah segala perbuatan yang dibangun di atas 

tuntunan Rasulullah n yang disertai dengan keikhlasan. 
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Allah  berfirman, 

   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ڇ

 ڇ   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

“Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang 

diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik 

bagi mereka dan lebih menguatkan (keimanan mereka), dan kalau 

demikian, Kami pasti memberikan kepada mereka pahala yang besar 

dari sisi Kami, dan Kami pasti memberi petunjuk kepada mereka 

menuju jalan yang lurus.” [An-Nisâ`: 66-68] 

 

Kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah! 

Di antara pokok perkara yang membuat kehidupan lebih berarti adalah 

tunduk kepada segala perintah Allah dan Rasul-Nya, 

Allah  berfirman, 

  ې  ې   ېې   ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ ڇ

 ڇ  ۇئ  وئ       وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan 

rasul apabila dia menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi 

kehidupan kepada kalian. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah 

membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-

Nyalah kalian akan dikumpulkan.” [Al-Anfâl: 24] 

Perhatikanlah keagungan agama ini dari keterangan ayat ini, bahwa 

segala tuntunannya adalah hal yang memberi kehidupan yang 

sebenarnya kepada seorang hamba. 
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Oleh karena itu, keluar dari perintah Allah dan Rasul-Nya itulah 

kematian hidup, 

 ڇ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ  پ   پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ   ٻ  ڇ

“Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi (seruan 

Allah), dan orang-orang yang (teranggap) mati, akan dibangkitkan oleh 

Allah, kemudian kepada-Nyalah mereka dikembalikan.” [Al-An’âm: 36] 

Jawablah seruan Allah dan Rasul-Nya sebelum tiba suatu hari yang 

penyesalan tiada bermanfaat lagi. 

  گ  ک  ک   ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ ڇ

 ڇ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ

“Patuhilah seruan Rabb kalian sebelum datang dari Allah suatu hari 

yang kedatangannya tidak dapat ditolak. Kalian tidak memperoleh 

tempat berlindung pada hari itu tidak pula dapat mengingkari (dosa-

dosa kalian).” [Asy-Syûrâ: 47] 

Jawablan seruan Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala 

perintah dan meninggalkan larangan. 

Allah  berfirman, 

     ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ ڇ

 ڇ   ڻ  ڻ  ں  ں

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, sujudlah kalian, 

beribadahlah kepada Rabb kalian, dan perbuatlah kebajikan supaya 

kalian mendapat kemenangan.” [Al-Hajj: 77] 

Jauhilah segala dosa dan maksiat agar kehidupan lebih bercahaya dan 

lebih berberkah. 
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Allah  berfirman, 

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ ڇ

 ڇ   ں      ڱ

“Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang 

dilarang dikerjakan terhadap kalian, niscaya Kami menghapus 

kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke tempat yang 

mulia (surga).” [An-Nisâ`: 31] 

Namun, sangat disayangkan bahwa, pada hari-hari ini, kita melihat 

banyak dari kaum muslimin yang meremehkan dosa, seakan dosa itu 

bukanlah ancaman yang bisa menghancurkan kehidupan seorang 

hamba. 

Anas bin Mâlik berkata z, 

ِد َرُسوح  َها َعََل َعهح ِر إِنح ُكنَّا َلنَُعده عح ُينُِكمح ِمَن الشَّ ََمَلً ِهَي َأَدقه ِِفح َأعح َن َأعح َمُلوح ِل إِنَُّكمح َلتَعح

بَِقاِت  n اهللَِّ  ِمَن اْلحُوح

“Sungguh kalian mengerjakan amalan-amalan yang, di mata kalian, 

seperti rambut, padahal kami, pada masa Rasulullah n, menganggap 

(amalan) tersebut sebagai hal yang membinasakan.” [Diriwayatkan oleh 

Al-Bukhâry] 

Di antara dosa yang banyak diremehkan oleh manusia adalah 

perbuatan kesyirikan, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta 

hajat kepada penghuni kubur, menyembelih untuk selain Allah, dan 

mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan. 

Kesyirikan adalah penghancur kenikmatan dan dosa terbesar yang 

akan mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka. Allah Ta’âlâ 

mengingatkan, 
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َنََّة َوَمأحَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاْلنَِِي ِمنح َأنح  َم اهللَُّ َعَليحِه اْلح كح بِاهللَِّ َفَقدح َحرَّ ِ ُه َمنح ُيْشح  َصارٍ إِنَّ

“Sesungguhnya, barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu 

dengan) Allah, pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, sedang 

tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada seorang penolong pun bagi 

orang-orang zhalim itu.” [Al-Mâ`idah: 72] 

Allah  juga menegaskan, 

يُح ِِف َمَكاٍن  ُ َأوح َُتحِوي بِِه الرِّ َطُفُه الطَّريح  َفَتخح
ِ
ََمء كح بِاهللَِّ َفَكَأنَََّم َخرَّ ِمَن السَّ ِ َوَمنح ُيْشح

 َسِحيٍق 

“Barangsiapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, ia 

seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau 

diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh.” [Al-Hajj: 31] 

 

Termasuk dosa yang banyak diremehkan adalah mendatangi dukun-

dukun dan memercayai paranormal, padahal Rasulullah n telah 

bersabda, 

دٍ  َقُه بََِم َيُقوُل، َفَقدح َكَفَر بََِم ُأنحِزَل َعََل ُُمَمَّ اًفا، َفَصدَّ  َمنح َأَتى َكاِهنًا، َأوح َعرَّ

“Barangsiapa yang mendatangi dukun atau paranormal, lalu 

membenarkan ucapan (dukun atau paranormal) itu, sungguh dia telah 

kafir terhadap (risalah) yang diturunkan kepada 

Muhammad.” [Dikeluarkan oleh Ahmad dan Al-Hâkim. Dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albâny dalam Irwâ`ul Ghalîl 7/69-70] 

 

Juga, di antara deretan dosa yang disepelekan adalah sebagaimana 

keadaan sebagian kaum muslimat yang menanggalkan jilbab dan 
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mengikuti pakaian perempuan-perempuan kafir. Rasulullah n telah 

mengingatkan, 

ُبوَن ِِبَا النَّاَس،  ِ َبَقِر َيْضح َناِب الح ٌم َمَعُهمح ِسَياٌط َكَأذح ا، َقوح ح َأَرُُهَ ِل النَّاِر ََل ِصنحَفاِن ِمنح َأهح

ِت اْلحَاِئَلِة، ََل  بُخح نَِمِة الح َونَِساٌء َكاِسَياٌت َعاِرَياٌت ُُمِيََلٌت َمائََِلٌت، ُرُءوُسُهنَّ َكَأسح

َنََّة، َوََل  ُخلحَن اْلح َن ِرََحَها، َوإِنَّ ِرََحَها َلُيوَجُد ِمنح َمِسرَيِة َكَذا َوَكَذاَيدح ِدح ََ   

“Dua golongan dari penduduk neraka, yang aku belum pernah melihat 

keduanya: suatu kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor-

ekor sapi, dia memukul manusia dengan (cambuk-cambuk) itu, dan 

para perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, menyesatkan orang 

lain, bersisir seperti pezina, kepala mereka seperti punuk-punuk unta 

yang miring. Mereka tidak akan dimasukkan ke dalam surga dan tidak 

akan mencium bau (surga), padahal bau (surga) bisa dicium dari jarak 

begini dan begini.” [Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah z] 

 

Di antara dosa yang membawa kejelekan untuk suatu negeri adalah 

mencela dan menghujat pemerintah dan pemimpin muslim. Nabi n 

bersabda, 

َرَم ُسلحَطاَن  َيا َمنح َأكح نح ِقَياَمِة، َوَمنح َأَهاَن ُسلحَطاَن اهللِ ِِف الده َم الح َرَمُه اهلُل َيوح َيا، َأكح نح اهللِ ِِف الده

ِقَياَمةِ  َم الح  ، َأَهاَنُه اهللُ َيوح

“Barangsiapa yang memuliakan sulthan Allah di dunia, Allah akan 

memuliakannya pada hari kiamat. (Namun) barangsiapa yang 

menghinakan sulthan Allah di dunia, Allah akan menghinakannya pada 

hari kiamat.” [Diriwayatkan oleh Ahmad dan selainnya. Dihasankan oleh 

Syaikh Al-Albâny dalam Ash-Shahîhah] 

Bukanlah hal terlarang bila memberi nasihat kepada penguasa, tetapi 

memberi nasihat adalah dengan dengan cara yang jelas dan 
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membawa manfaat dan perubahan, bukan dengan cara ribut-ribut, 

berteriak-teriak di jalan, dan menzhalimi manusia. 

Nabi n bersabda, 

ُلو بَِيِدهِ  َيأحُخذُ  كِنح َولَ  َعََلنَِيًة، ُيبحِدهِ  َفََل  ُسلحَطانٍ  لِِذي َينحَصَح  َأنح  َأَرادَ  َمنح   َقبَِل  َفإِنح  بِِه، َفَيخح

 َعَليحهِ  الَِّذي َأدَّى َقدح  َكانَ  َوإَِلَّ  َفَذاَك، ِمنحهُ 

“Barangsiapa yang menasihati penguasa, janganlah dia menampakkan 

(nasihat itu) secara terang-terangan, tetapi hendaknya dia mengambil 

tangan (penguasa tersebut) dan berduaan dengannya. Kalau (sang 

penguasa) menerima, itulah (yang diinginkan). Akan tetapi, jika (sang 

penguasa) menolak, dia telah menunaikan kewajibannya.” [Diriwayatkan 

oleh Ibnu Abi ‘Âshim, Al-Hâkim, dan Al-Baihaqy] 

 

Kaum muslimin dan muslimat yang berjalan ke negeri akhirat, 

Di antara pokok perkara yang membuat kehidupan yang lebih berarti 

adalah mendidik diri dengan ilmu agama. Allah Ta’âlâ menyebut 

wahyu yang diturunkan kepada Nabi n sebagai ruh, 

  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ          پ  پ  پپ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  ٱ ڇ

 ڇ  ڦ   ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ

“Dan demikianlah Kami mewahyukan kepadamu ruh (wahyu Al-

Qur`an) dengan perintah Kami. Sebelumnya engkau tidaklah 

mengetahui apakah Kitab (Al-Qur`an) itu tidak pula mengetahui 

apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al-Qur`an itu sebagai 

cahaya, yang dengan (Al-Qur`an) itu Kami memberi petunjuk kepada 

siapa saja yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan 

sesungguhnya engkau benar- benar memberi petunjuk kepada jalan 

yang lurus.” [Asy-Syûrâ: 52] 
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Juga Allah Ta’âlâ menyebut Al-Qur`an yang merupakan sumber ilmu 

dan kehidupan dengan berbagai sifat agung, 

  ک  ڑ    ڑ  ژ     ژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ ڇ

 ڇ  ک   ک

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran 

dari Rabb kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) 

dalam dada serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang 

beriman.” [Yûnus: 57] 

 ڇ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ ڇ

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian bukti 

kebenaran dari Rabb kalian dan Kami telah menurunkan kepada kalian 

cahaya yang terang benderang.” [An-Nisâ`: 174] 

Dari Ibnu ‘Abbâs z, Nabi n bersabda, 

َدُه َأَبًدا , كَِتاَب اهللَِّ ُتمح بِِه َلنح َتِضلهوا َبعح َتَصمح ُت فِيُكمح َما إِِن اعح   َوُسنََّة َنبِيِّهِ َأََل َوإِِّنِّ َقدح َتَركح

“Ketahuilah, bahwa Saya telah meninggalkan pada kalian suatu 

perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya sepanjang kalian 

berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya.” 

[Diriwayatkan oleh Al-Ajurry, Al Hakim, Al-Baihaqy, dan selainnya. Dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albâny dalam At-Tawassul dengan mengisyaratkan syahid 

baginya dalam Ash-Shahîhah no. 1761] 

Beliau bersabda pula, 

ينِ  ُه ِِف الدِّ هح ا ُيَفقِّ ً  َمنح ُيِرِد اهللُ بِِه َخريح
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“Siapa saja yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, (Allah) akan 

memahamkannya dalam agama.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dan 

Muslim] 

Tuntutlah ilmu dan obati penyakit kejahilan dengan berguru kepada 

orang-orang yang berilmu. 

Allah  berfirman, 

 ڇ  ھ  ھ    ہ             ہ  ہ      ہ   ۀ  ۀ ڇ

“Bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tiada 

mengetahui.” [Al-Anbiyâ`: 7] 

 

Kaum muslimin dan muslimat yang takut dari api neraka, 

Di antara pokok pijakan yang membuat hidup kehidupan lebih berarti 

adalah mengikat diri dengan ketakwaan dalam menjalankan segala 

perintah dan meninggalkan segala larangan disertai takut akan siksaan 

dan kemurkaan-Nya, 

   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ ڇ

 ڇ  ۉ   ۅ     ۅ  ۋ  ٴۇۋ         ۈ   ۈ  ۆ  ۆ

“Wahai orang-orang yang beriman (kepada para rasul), bertakwalah 

kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya, niscaya Allah 

memberikan dua bagian rahmat-Nya kepada kalian, dan menjadikan 

untuk kalian cahaya yang, dengan cahaya itu, kalian dapat berjalan, 

dan Dia mengampuni kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.” [Al-Hadîd: 28] 

Takwa adalah sebab kemudahan dan kelapangan, 

 ڇۀ   ۀ  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ ڇ
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“Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan 

mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah 

yang tiada dia sangka-sangka.” [Ath-Thalâq: 2-3] 

 ڇ  ىئ                 ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ ڇ

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia 

menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” [Ath-Thalâq: 2-4] 

Takwa adalah sebab kesejahteraan suatu negeri, 

  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ   ٱ ڇ

 ڇ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ            ٺ

“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 

menyiksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka.” [Al-A’râf: 96] 

 

Kaum muslimin dan muslimat, para pemimpin dan orang tua, 

Hidup ini adalah kesempatan dan amanah. Terdapat kewajiban yang 

terpikul pada pundak seseorang yang diberi amanah kepemimpinan 

dan tanggung jawab.  

Rasulullah mengingatkan, 

ِدح َراِئَحَة اْلَنَّةِ  ََ ح  َها بِنَِصيَحٍة، إَِلَّ ََل َعاُه اهللَُّ َرِعيًَّة، َفَلمح ََحُطح ََتح  َما ِمنح َعبحٍد اسح

“Tidaklah seorang hamba diberi tanggung jawab oleh Allah dengan 

suatu tanggung jawab, kemudian dia tidak menjaga (tanggung jawab) 

itu secara tulus dan maksimal, kecuali bahwa dia tidak akan mencium 

bau surga.” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dan Muslim dari Ma’qil bin Yasar. 

Lafazh hadits adalah milik Al-Bukhâry] 
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Juga Allah  berfirman, 

   ى  ې  ې  ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ   ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ ڇ

 ڇ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى

“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga 

kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap segala sesuatu yang (Allah) perintahkan 

kepada mereka dan selalu mengerjakan segala hal yang 

diperintahkan.” [At-Tahrîm: 6] 

 

Wahai para pemuda dan pemudi harapan umat, 

Kalian adalah buah hati dan harapan umat, jadilah orang yang paling 

bermanfaat bagi manusia, dan jadilah orang-orang yang berberkah di 

manapun kalian berada sebagaimana keberadaan Nabi Isa ‘alaihis 

salâm yang berkata, 

 ڇ  ڳ  گ  گ  گ  گ ڇ

“Dan Dia menjadikanku sebagai orang yang diberkahi di mana saja 

aku berada.” [Maryam: 31] 

 

Kaum muslimin dan muslimat yang seluruhnya akan menghadap 

kepada Allah, 

Pada hari kemarin Kita dimuliakan dengan Ramadhan. Tiada terasa 

waktu terus bergulir, dan hari ini Kita telah meninggalkan Ramadhan. 

Itulah hari-hari kehidupan yang terus berjalan tanpa henti menuju 

suatu yang pasti: kehidupan akhirat, yang di hadapan Allah  Kita 

akan berdiri, 
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   مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ  مئ           حئ  جئ  ی  یی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ڇ

 ڇ

“Dan peliharalah diri kalian dari (adzab yang terjadi pada) hari yang, 

pada waktu itu, kalian semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian 

masing-masing diri diberi balasan sempurna terhadap segala sesuatu 

yang telah mereka kerjakan, sedang sedikitpun mereka tidak dianiaya 

(dirugikan).” [Al-Baqarah: 281] 

Perbaharuilah lembaran-lembaran kehidupan yang segala hasilnya 

akan kembali kepada Kita jua, 

 ڇ   مخ  حخ  جخ  مح  جح  حجمج  يث  ىث  جثمث   يت  ىت  مت ڇ

“Barangsiapa yang mengerjakan amalan shalih, (pahalanya) untuk 

dirinya sendiri, sedangkan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, 

(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu 

menganiaya hamba-hamba-Nya.” [Fushshilat: 46] 

 

Kaum muslimin dan muslimat yang memiliki kelembutan hati dan 

kasih sayang, 

Pada hari yang berbahagia ini, ada sejumlah kaum muslimin 

menghadiri hari Id ini dengan linangan air mata dan berliput duka dan 

nestapa. Oleh karena itu, ulurkanlah tangan kebaikan dan tuangkanlah 

dari ketulusan hati kepada saudara-saudara seagama. Rasulullah n 

bersabda, 

َزُقون إَِلا بُِضَعَفاِئُكمح  وَن َوُترح  َهلح ُتنحََصُ

“Tidaklah kalian mendapat pertolongan dan kelapangan rezeki, kecuali 

dengan sebab (memperhatikan) orang-orang lemah di antara kalian.” 

[Diriwayatkan oleh Al-Bukhâry dari Sa’d bin Abi Waqqâsh z] 
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Juga janganlah lupa kepada kaum muslimin di berbagai belahan 

dunia: di Palestina, Suriah, Iraq, dan selainnya yang diliputi oleh 

berbagai kesedihan dan cobaan. Curahkanlah doa dan bantuan untuk 

mereka. Rasulullah n mengingatkan, 

ًضا ُضُه َبعح ُبنحَياِن َيُشده َبعح ِمِن َكالح ُمؤح ِمُن لِلح  اُْلؤح

“Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seperti bangunan, yang 

sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” [Dikeluarkan oleh Al-

Bukhâry dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy’ary z] 

 

Semoga Allah  senantiasa menjaga kita semua di atas segala nikmat 

dan melindungi kita dari segala musibah dan malapetaka. 

Sebagaimana, Kita bermohon kepada-Nya agar Dia menerima amalan 

puasa, shalat, zakat, sedekah, bacaan Al-Qur`an, dan segala amalan 

shalih, serta menjadikan amalan tersebut sebagai pembebas leher-

leher Kita dari api neraka. 

Semoga, pada setiap tahunnya, kaum muslimin dan muslimat selalu 

berada di atas kebaikan dan ketakwaan, tergolong ke dalam Al-Fâ`izin 

‘orang-orang yang beruntung’ dan Al-Â’idin ‘orang-orang yang terlahir 

kembali, bersih dari dosa’. 

ََمِل، َوَصَلَّ اهلُل َوَباَرَك َعََل  َعح بِِه  َتَقبََّل اهلُل ِمنَّا َوِمنحُكمح َصالَِح اْلح ٍد َوآلِِه َوَصحح َنبِيِّنَا ُُمَمَّ

لِيًَم َمِزيًدا. َم َتسح  َوَسلَّ
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