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ائِِمْيَن َو َجعََل لَنَا َما فِي اََْلْرِض َجِمْيًعا ِللْ  ِعَماَرةِ  اْلَحْمُد هللِ الَِّذي َجعََل اْلِعْيَد ِضيَافَةً َوَكَراَمةً ِللصَّ

اَِصْيًًل.  ََلاِلَهَ اَِل هللاُ  َو َزْرعِ اْلَحَسنَاٍت , اهلَلُ اَْكبَُر َكبِْيًرا َواْلَحْمُد لِِل َكثِْيًرا, َوُسْبَحاَن هللاِ بُْكَرةً وَّ

 . . اهلَلُ اَْكبَُر . اهلَلُ اَْكبَُر َو لِِل اْلَحْمدُ 

 

ًدا َعْبُدهُ  َوَرُسْولُهُ  أَْشَهُد اَْن ََل إِلَهَ إَِلَّ هللاُ َوْحَدهُ ََل َشِرْيَك لَهُ اْلَحقُّ اْلُمبِْيُن , َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

ْيِن , َعلَى َرُسْوِلِه اْلَكِرْيِم   َصاِدُق اْلَوْعِد اْْلَِمْيِن . َصًَلةً  َوَسًَلًما َدائَِمْيِن ُمتًََلِزَمْيِن إِلَى يَْوِم الد ِ

ٍد َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َو َسلََّم َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه َوالتَّابِِعْيَن اْلُمَجاِهِدْيَن بِنَْصَرةِ  ْيِن  َسي ِِدنَا ُمَحمَّ  الد ِ

ْسًَلِم َواْلُمْسِلِمْين  َواَِزالَِة اْلُمْنَكَراتِ  ةِ اْْلِ ِلِعزَّ  , 

 

اَ بَْعُد : فَيَاأَيَُّهااْلَحاِضُرْوَن اْلِكَراُم , اُْوِصْيُكْم َو نَْفِسي بِتَْقَوى هللاِ فَقَْد فَاَز اْلُمتَّقُْوَن . يَااَيُّهاَ    أم 

 َو اَْنتُْم ُمْسِلُمْوَن .  َوَجَعلَنَا هللاُ َوإِيَّاُكْم ِمَن الَِّذْيَن اََمنُوااتَّقُْوا هللاَ َحقَّ تُقَاتِِه َو ََل تَُمْوتُنَّ اَِلَّ 

ِجْيِم بِْسِم هللاِ  اْلَعائِِدْيَن َواْلفَائِِزْين. َو قَاَل هللاُ تََعالَي فِي ِكتَابِِه اْلَكِرْيِم : اَُعْوذُ بِاهللِ ِمَن الشَّ  ْيَطاِن الرَّ

ِحْيِم : ......... َو ِلتُكْ  ْحَمِن الرَّ ِملُوا اْلِعدَّةَ َو ِلتَُكب ُِروا هللاَ َعلَى َما َهَديُكْم َو لََعلَُّكْم تَْشُكُرْوَن  الرَّ

ََ   اْلَحْمُد . اهلَل اَْكبَُر   .... هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر, ..... هللا اكبر هللا اكبر هللا اكبر, و ِلِه

اَِصْيًًل. َلاله اَل هللا هللا اكبر . هللا اكبر و هلل  َكبِْيًرا َواْلَحْمُد لِِل َكثِْيًرا, َوُسْبَحاَن هللاِ بُ  ْكَرةً وَّ

 الحمد 

 

Alhamdulillah dengan penuh rahmat dan hidayah Allah SWT, di pagi yang cerah ini kita dapat 

bersama-sama melaksanakan shalat Idul Fitri 1442 H dengan penuh kekhusyukan, 

kebahagiaan, dan persaudaraan. Oleh karena itu marilah kita bersyukur atas nikmat Allah 

SWT atas hidayah dan inayah-Nya sehingga kita ditakdirkan untuk hadir bersama-sama di 

tanah lapang maupun  masjid yang dimuliakan Allah ini. Sementara masih banyak saudara-

saudara kita yang berhalangan, atau tengah berada di jalan atau sedang terbaring sakit. 

 

 هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد 



Ma‘âsyiral muslimin wal muslimat rahimakumullâh, 

 

Marilah bersama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, 

Dzat yang Maha Penyayang yang tak pandang sayang, Dzat yang Maha Pengasih yang tak 

pernah pilih kasih, dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi 

larangan-larangan-Nya. Dan juga saya sebagai khatib mengajak jamaah kaum muslimin dan 

muslimat, marilah di pagi yang cerah ini kita buka seluas-luasnya pintu maaf yang telah lama 

tertutup, kita buka hati suci kita, pikiran jernih kita, kita singkirkan kotoran jiwa kita, yaitu 

rasa dendam, benci dan permusuhan di antara sesama saudara dan umat beragama. 

Mudah-mudahan kita yang hadir ini senantiasa tercatat dan digolongkan sebagai orang-

orang yang mendapat ampunan Allah SWT, sebagaimana dalam hadits qudsi-Nya yang 

berbunyi: 

 

 َ  َمًَل ئَِكتي ُكلُّ َعامٍل يَْطلُُب  إِذَا صاَُمْوا َشْهَر َرَمَضاَن َوَخَرُجوا إلَى ِعيِدُكْم يَقُْوُل هللاَ تَعاَلى يا

د اْرِجعْوا إلَى َمنَاِزِلكْم قد بََدْلُت َسي ِئاَتِكُ  ةَ ُمَحم  م  أَْجَرهُ إِن ِي قَْد َغفَْرُت لَُهْم فَيُناَدي ُمنَاٍد ياَ أُم 

 َحَسنَاٍت فيَقُول هللاُ تَعالى ياَ ِعبادي ُصمتُم لي وافَطْرتم لي فَقُومْوا َمْغفْوراً لَكم 

 

Artinya: “Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadhan kemudian keluar untuk merayakan 

hari raya, maka Allah pun berkata, ‘Wahai Malaikatku, setiap yang mengerjakan amal 

kebajikan dan meminta balasannya sesungguhnya Aku telah mengampuni mereka’. 

Seseorang kemudian berseru, ‘Wahai umat Muhammad, pulanglah ke tempat tinggal kalian. 

Seluruh keburukan kalian diganti dengan kebaikan’. Kemudian Allah pun berkata, ‘Wahai 

hamba-Ku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka bangunlah sebagai orang 

yang telah mendapat ampunan'. 

 

Allah swt. berfirman : QS. Ali 'Imran Ayat 133 - 134 

 

  َوَساِرُعوا إِلَٰى َمْغِفَرةٍ ِمْن َرب ُِكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْْلَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقيَن *الَِّذينَ 

اِء َواْلَكاِظِمينَ يُْنِفقُوَن فِي ا اِء َوالضَّرَّ ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ لسَّرَّ   *  اْلَغْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّاِس ۗ َوَّللاَّ

 

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang 

luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (yaitu) 

orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat 

kebaikan, 



 

Terampuni dosa-dosa di sini adalah Haqqullah  atau hubungan manusia dengan Allah, 

sedangkan apabila terjadi kekhilafan antar sesama manusia, maka akan terampuni apabila 

mereka saling memaafkan, saling ridha-meridhai. Oleh sebab itu mari kita buang sifat 

sombong kita, egois kita untuk senantiasa membuka pintu maaf dan memohon maaf jika 

khilaf. Dan seyogianya kita melakukan hal itu secara langsung mumpung kita masih diberi 

kesempatan hidup di dunia. 

 

 هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد 

Ma‘âsyiral muslimin wal muslimat rahimakumullâh, 

 

Nuansa hari raya seperti sekarang ini sungguh sangat jauh berbeda dengan tahun-tahun 

yang sudah kita lalui bersama. Hal ini disebabkan adanya wabah pandemi covid 19 yang mau 

tidak mau harus kita waspadai. Bayangan saat-saat begitu indahnya kebersamaan, 

berkumpul dengan sanak saudara, kita cium tangan kedua orang tua kita dengan rasa haru, 

kita meminta maaf atas salah dan khilaf kita. Diawali dengan saling memaafkan, bersedia 

berkunjung dan bersilaturahim mempererat dan menyambung kembali orang-orang yang 

terputus dengan kita. Itu semua harus kita lakukan dengan penuh keterbatasan karena kita 

harus tetap menjaga protokoler kesehatan, yaitu dengan selalu mencuci tangan, memakai 

masker dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan orang banyak.  

 

Namun demikian, jalinan sillaturrahim ini tidak boleh putus hanya disebabkan adanya wabah 

pandemi covid 19. Kita bisa melakukan cara lain untuk tetap bisa mempertahankan jalinan 

sillaturrahim ini dengan mengirim pesan-pesan moral lewat media sosial baik melalui WA, 

facebook maupun media lainnya, karena bagaimanapun sillaturrahim ini sangat penting bagi 

kita sebagaimana hadits shahih Imam Bukhari Muslim beliau bersabda: 

 

 َمْن أحبَّ اْن يُبسطاَ لهُ فيِ ِرزقِِه َويُْنَسأَ لهُ فيِ أَثَِرِه فَْليَِصْل َرِحَمه

 

Barangsiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditunda ajalnya (dipanjangkan usiannya) 

maka hendaknya menyambung hubungan familinya. (HR. Bukhari dan Muslim) 

 

Dalam pelaksanaan sillaturrahim ini terlihat jelas makna sosial di dalam Hari Raya Idul Fitri, 

seperti pada waktu menjelang perayaannya kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. 

Hal ini bermaksud untuk saling melengkapi agar pada hari itu tidak ada lagi orang-orang yang 



meminta-minta dan mengemis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sangat terasa 

sekali rasa perhatian antara satu kepada yang lainnya, di saat umat Islam bisa saling berbagi. 

Pada hari itu juga para dermawan dan hartawan menyisihkan hartanya untuk orang-orang 

fakir yang membutuhkan. Ada yang memberikan baju-baju baru, makanan, uang, beras dan 

lain sebagainya, sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesamanya sebagai bentuk 

kelonggaran bagi orang-orang fakir. 

 

Gerak kebersamaannya pun terlihat dengan jelas, seperti bagi orang-orang yang tinggal dan 

bekerja jauh dari kampung halamannya atau bagi keluarga yang ditinggalkan saudaranya 

untuk bekerja dan tinggal secara berjauhan, tentu mereka sangat menginginkan sekali 

kedatangan sanak saudaranya untuk bersama-sama merayakan Hari Raya Idul Fitri serta 

saling mengungkapkan kata maaf dan memaafkan terutama kepada keluarga. Kebiasaan ini 

biasanya di namakan dengan budaya mudik atau pulang kampung.  

 

Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan masyarakat marhamah yaitu dengan  

memperkokoh iman setiap individu muslim dimulai dari diri sendiri, karena Iman merupakan 

landasaan ideal dan spiritual dari sebuah masyarakat. Setiap mukmin harus menjadi 

penolong bagi mukmin lainnya. Maknanya adalah mereka saling mengasihi, menyayangi, 

tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, karena adanya kedekatan di antara mereka. 

Hal itu terjadi atas dasar kesamaan dalam beberapa hal yang sangat prinsip dalam 

kehidupan mereka, yaitu akidah (tauhid) dan  pedoman hidup (al-Qur’an dan sunnah), dan 

tujuan hidup (meraih keridhaan Allah, bahagia di dunia dan akhirat). Persamaan derajat di 

antara kaum muslimin tersebut diharapkan akan memicu sinergi antara satu dengan lainnya. 

Kasih sayang (rahmah), empati (Ihtimam bilghair), tidak egoistis (ananiyah), akan 

menjadikan kehidupan ini semakin berarti dan menjadi indah. Inilah sistim kehidupan yang 

dikehendaki Allah dan menjadi dambaan semua masyarakat dunia.  

 

 هللا أكبر هللا أكبر وهلل الحمد 

Ma‘âsyiral muslimin wal muslimat rahimakumullâh 

 

Akhirnya semoga Allah SWT menjadikan kita sebagai orang-orang pemaaf, orang-orang yang 

senang bersilaturahim, pembela agama Allah dan berbakti terhadap orang tua kita, dan 

semoga kita dipertemukan Allah di akhirat kelak dalam keadaan suci, bahagia bersama 

keluarga kita memasuki surga Nya Allah SWT. Mari kita berdoa kepada Allah memohon 

keselamatan, keberkahan dan kesehatan untuk kita semua. 

 



ِ اْلَعالَِمْيَن،  ِحْيِم. اَْلَحْمُد هللِ َرب  ْحٰمِن الرَّ ِجْيِم. بِْسِم هللاِ الرَّ ِ ِمَن الشَّْيَطاِن الرَّ َحْمًدا اُعْوذُ بِالِلَّ

الََك اْلَحْمُد َكَما يَْنبَِغْى  الشَّاِكِرْيَن  َحْمًدا النَّاِعِمْيَن َحْمًدا يَُوافِْى نَِعَمهُ َويَُكافُِئ َمِزْيَدهُ. يَاَربَّنَ

ٍد، َكَما  ِلَجًلَل َوْجِهَك اْلَكِرْيِم َوَعِظْيِم ُسْلَطانَِك. اللَّ  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ

ٍد،  ٍد َوَعلَى آِل ُمَحمَّ َكَما بَاَرْكَت  َصلَّْيَت َعلَى إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهيَْم، َوبَاِرْك َعلَى ُمَحمَّ

 َعلَى إِْبَراِهْيَم َوَعلَى آِل إِْبَراِهْيَم، فِي اْلَعالَِمْيَن إِنََّك َحِمْيٌد َمِجْيٌد،  

 

إِنََّك  اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِْيَن َواْلُمْؤِمنَاِت، َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت، اْلَْحيَاِء ِمْنُهْم َواْلَْمَواِت،

تَْح لَنَا فَِانََّك َخْيُر  ِرْيٌب ُمِجْيُب الدَُّعاِء  .اَللَُّهمَّ انُْصْرنَا فَِانََّك َخْيُر النَّاِصِرْيَن َوافْ َسِمْيٌع قَ 

اِحِمْيَن َواْرُزْقنَا فَاِ  نََّك َخْيُر  اْلفَاتِِحْيَن َواْغِفْر لَنَا فَِانََّك َخْيُر اْلَغافِِريَْن َواْرَحْمنَا فَِانََّك َخْيُر الرَّ

نَا ِمَن اْلقَْوِم الظَّاِلِمْيَن َواْلَكافِِرْينَ ا اِزقِْيَن َواْهِدنَا َونَج ِ لرَّ . 

 

َلَِزَل َواْلِمَحَن َوُسْوَء اْلِفتْنَِة َواْلِمَحَن َما َظَهَر ِمْنهَ  ا َوَما  اللُهمَّ اْدفَْع َعنَّا اْلبًَلََء َواْلَوبَاَء َوالزَّ

ةً بََطَن َعْن بَلَِدنَا اِْنُدونِْيِسيَّ  ةً يَا َربَّ اْلَعالَِمْيَن . اَللَُّهمَّ   ا خآصَّ َوَسائِِر اْلبُْلَداِن اْلُمْسِلِمْيَن عآمَّ

ا  أَْصِلْح لَنَا ِدْينَناَ الَِّذى هَُو ِعْصَمةُ أَْمِرنَا َوأَْصِلْح لَنَا ُدْنيَاَن الَّتِى فِْيَها َمَعاُشنَا َوأَْصِلْح لَنَ

ُدنَا َواْجَعِل اْلَحيَاةَ ِزيَاَدةً لَنَا فِى ُكل ِ َخْيٍر َواْجَعِل اْلَمْوَت َراَحةً لَنَا ِمْن آِخَرتَنَا الَّتِى فِْيَها َمَعا

  . ُكل ِ شر ٍ 

 

ً ِللَِّذْينَ  ْيَماِن َوََلتَْجَعْل فِي قُلُْوبِنَا ِغًل  ْخَوانِنَا الَِّذْيَن َسبَقُْونَا بِاْْلِ  آَمنُْوا َربَّنَا َربَّنَا اْغِفْر لَنَا َوِْلِ

ِحْيٌم .  َربَّنَا َظلَْمنَا اَْنفَُسنَا َواِْن لَْم تَْغِفْر لَنَا َوتَْرَحْمنَا لَنَُكْونَ نَّ ِمَن اْلَخاِسِرْيَن.  إِنََّك َرُؤْوٌف رَّ

يَا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّاِر. َو َصلَّى هللاُ َعلَى َسي ِِدنَا َربَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْ 

ا يَِصفُْوَن َو  ةِ َعمَّ ِ اْلِعزَّ ٍد َو َعلَى اَِلِه َو َصْحبِِه َو َسل ِْم ُسْبَحاَن َرب َِك َرب  َسًَلٌم َعلَى ُمَحمَّ

ِ اْلَعالَِمْينَ   .اْلُمْرَسِلْيَن َو اْلَحْمد هللِ َرب 


