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َ ْ َْ ُ  ِ ِ  لَِّذي بِِنْعَ ِتِو تَِتمُّ  لصَّاِ َاِت، َوِبَفْضِلِو وََكَرِمِو .  َربِّ  ْلَعاَلِ نيَ ْ َْ ُ  ِ ِ 
ِت، َ ْ َْ ُ  ِ ِ َعَلى َما َأْوََل َوَىَ ى، َو لشُّْكُر  تَ ْزَد ُد   ََْسَناِت، َوتُ ْغَفُر  لزََّّلَّ

 َعَلى َما َوَىَب َوَأْعَطى، ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ ُىَو  ْلَعِليُّ  ْْلَْعَلى

 َأْشَهُ  أْن َّل إَلَو إَّل هللاُ َوْحَ ُه َّل َشرِيَك َلُو وأشهُ  أنَّ ُُمَ ًَّ   عْبُ ه وَرُسوُلو

 أمجعني ، َوَعَلى  ِلِو َوَ ْ ِبوِ و لصالة و لسالم على رسول هللا دمحم بن عب  هللا
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  َفا أَي َُّها   اارون  ت َُّ و    ََّ َح َّ تُ َ اتِِو َوََّل َ ُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَ ْ ُتْم ُمْسِلُ ونَ 

قال هللا تعاَل يف  ل ر ن  لكرمي ،  عوذ ابهلل من  لشفطان  لرجفم 

، َ  أَي َُّها  لَِّذيَن َ َمُنو   ت َُّ و    ََّ َح َّ تُ َ اتِِو َوََّل َ ُوُتنَّ ِإَّلَّ َوأَ ْ ُتْم ُمْسِلُ ونَ 

َ  أَي َُّها  لَِّذيَن  َمُنو   ت َُّ و    ََّ َوُقوُلو  قَ ْوًَّل َسِ يً   ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَ اَلُكْم : وقال
 َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذ ُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع   ََّ َوَرُسوَلُو  َ َ ْ   َاَز  َ ْوزً  َعِظفً ا

  هللاُ َأْكبَ ُر َوهلِل   َْ  ُ   ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ هللاُ َوهللاُ َأْكبَ رُ   هللاُ َأْكبَ رُ  هللاُ َأْكبَ رُ 

Kaum muslimin, jamaah shalat Idul Fitri rahimakumullah 

wahadakumullah 

Suatu nikmat yang besar dari Allah subhanahu wata’ala 

pagi hari ini kita dapat dipertemukan bersama ratusan 

jamaah di terminal Grabag ini untuk menjalankan shalat 

Idul Fitri. Kita juga bersyukur alhamdulillah di pagi ini 

pula jutaan atau bahkan milyaran ummat Islam di seluruh 

dunia merayakan syiar Islam ini secara serempak. Kita 

berdoa semoga amalan ini dicatat di sisi Allah sebagai 
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bentuk ketaqwaan hati, amiin. Allah subhanahu wata’ala 

berfirman, 

ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشعَ  ِ َر   َِّ  َِ   ََّها ِمن تَ ْ َوى  ْلُ ُلوبِ   ذَ 
“Demikianlah perintah Allah, dan barangsiapa 

mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu 

timbul dari ketaqwaan hati” (QS al-Hajj: 32) 

Taqwa letaknya ada di dalam hati. Kita tidak bisa 

mengenali ketaqwaan seseorang dari penampilan fisik, 

akan tetapi ketaqwaan seseorang akan mudah dikenali 

dari perbuatan fisik ataupun perkataan dari lisannya. 

Karenanya di awal khutbah ini khatib mewasiatkan, 

hendaknya kita berusaha meningkatkan ketaqwaan 

kepada Allah subhanahu wata’ala setidaknya melalui dua 

hal. Pertama melalui amal shalih, kemudian yang kedua 

melalui usaha untuk meninggalkan maksiat. 

Jamaah shalat Idul Fitri rahimakumullah wa 

hadakumullah 
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Dalam suasana kebersamaan di Idul Fitri seperti ini 

marilah coba kita mengingat bagaimana perjuangan 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam 

mempersatukan ummat dan menjaga kesatuannya agar 

tidak mudah terpecah. Karena pada dasarnya Islam 

memerintahkan pada persatuan dan menghindari 

perpecahan. 

Jika kita pelajari, dakwah Rasulullah shallallahu alaihi 

wasallam  pada persatuan ummat sangat tampak ketika 

kita melihat di tahun pertama beliau hijrah dari Makkah 

menuju Madinah. Di Kota Madinah Rasulullah berusaha 

dengan keras agar dua suku besar bernama Aus dan 

Khazraj dipersatukan melalui berbagai cara. 

Seorang pakar sejarah Islam bernama Syaikh 

Shafiyurrahman al-Mubarakfury sampai mengatakan 

bahwa perseteruan antara kedua suku Aus dan Khazraj 

sangatlah pelik. Sudah ada banyak darah yang tumpah 

akibat dari perselisihan di antara keduanya. Hal yang 

membuat lebih rumit adalah, suku Khazraj dari sisi jumlah 

jauh lebih besar hingga mencapai tiga kali lipat 

dibanding suku Aus sehingga membuat sulit di antara 
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keduanya ditempatkan dalam kedudukan yang sama. 

Namun Rasulullah tetap berusaha kuat untuk 

menyatukan keduanya, sampai kemudian kedua suku ini 

memiliki hubungan persaudaraan yang sangat kuat. 

Jamaah shalat Idul Fitri; Persatuan Ummat tidak hanya 

menjadi syariat bagi ummatnya Nabi Muhammad 

shallallahu ‘alaihi wasallam, perintah ini juga berlaku di 

seluruh periode kenabian; bahkan para ulama menyebut 

bahwa persatuan ummat sebagai bagian dari pokok 

syariat di seluruh Rasul. Allah subhanahu wata’ala 

berfirman 

َنا ِبِوۦ   َنا  ِإلَْفَك َوَما َو َّف ْ يِن َما َو َّى  ِبِوۦ  ُوًحا َو لَِّذى  َأْوَحف ْ َن  ل ِّ َشرََع َلُكم مِّ
يَن َوََّل تَ تَ َفرَُّقو ۟ا ِ فوِ   َأْن َأِقفُ و ۟ا  ل ِّ

ِىفَم َوُموَسى  َوِعفَسى     ِإبْ رَ 
“Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah 

diwasiatkanNya kepada Nuh dan apa yang telah Kami 

wahyukan kepadamu (wahai Muhammad) dan apa yang 

telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu 

menegakkan Islam dan perintah agar jangan berpecah 

belah di dalamnya.” (QS. Asy-Syura: 13) 
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Dalam memahami ayat tersebut, Imam Ibnu Asyur dalam 

kitab tafsir at-Tahrir wat-Tanwir menjelaskan bahwa 

penyebutan lima nama Rasul Ulul Azmi (Nabi Nuh, Nabi 

Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad) di 

awal ayat menunjukkan bahwa syariat ini sangatlah 

penting, dan syariat ini berlaku di seluruh risalah 

kenabian. Allah memerintahkan kepada seluruh Nabi dan 

Rasul untuk menegakkan Islam dan menjaga persatuan 

ummat.   

 هللاُ َأْكبَ ُر هللاُ َأْكبَ ُر ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ هللاُ َوهللاُ َأْكبَ ُر هللاُ َأْكبَ ُر َوهلِل   َْ  ُ 

Kaum muslimin, jamaah shalat Idul Fitri yang dirahmati 

Allah 

Perpecahan ummat adalah suatu musibah yang jarang 

kita sadari, bahkan mungkin kita menyepelekannya. 

Padahal tidak mungkin Islam dengan segala syiarnya 

dapat tegak tanpa adanya persatuan. Perlu kita tekankan 

dalam diri kita, perpecahan adalah sifat orang jahiliyah. 

Sementara sifat seorang mukmin adalah persatuan. Allah 

berfirman, 
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فًعا َوََّل تَ َفرَُّقو ۟ا   ِ َْبِ    َِّ مجَِ
 َو ْعَتِصُ و ۟ا

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali 

(agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai,” 

(QS. Ali 'Imran: 103) 

Dalam memahami pesan ini kita tidak bisa berhenti 

dengan satu potongan ayat ini saja, melainkan perlu 

untuk melanjutkan pada kelanjutan ayatnya, 

َو ذُْكُرو ۟ا  ِْعَ َت   َِّ َعَلْفُكْم ِإْذ ُكنُتْم َأْعَ   ًء  َأَلََّف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم  ََأْ َبْ ُتم 
 ُ َّ   ُ ِلَك يُ بَ نيِّ َهۗا َكذَ  ن ْ َن  لنَّاِر  َأَ َ ذَُكم مِّ ًًن وَُكنُتْم َعَلى  َشَفا ُحْفَرٍة مِّ بِِنْعَ ِتِوۦ  ِإْخوَ 

 َلُكْم َء يَ ِتِوۦ َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُ ونَ 
“dan ingatlah nikmat yang Allah limpahkan kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu 

Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan 

karuniaNya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika 

itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah 

menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu 

mendapat petunjuk.” (QS. Ali 'Imran: 103) 
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Ikhwati fillah, rahimakumullah wahadakumullah 

Memelihara persatuan Islam bukanlah perkara yang 

mudah. Persatuan tidak dapat tercipta dari usaha satu 

pihak saja, namun diperlukan kerjasama yang kuat dari 

berbagai belah pihak untuk dapat mewujudkannya. 

Syaikh as-Sa’di seorang ulama pakar dalam bidang tafsir 

bahkan sampai menjelaskan bahwa jihad terbagi menjadi 

dua perkara. Jihad pertama adalah memperjuangkan 

kehormatan Islam di hadapat orang kafir yang 

mengancam, sedangkan jihad yang kedua adalah 

memelihara keutuhan ummat Islam dari perpecahan. 

Jadi, jangan sampai kita terlalu fokus menyiapkan diri dari 

musuh Islam namun melalaikan kekuatan internal di 

dalam ummat Islam. Lalu pertanyaan selanjutnya yang 

tidak kalah penting. Bagaimana persatuan Islam dapat 

terwujud? Ada banyak hal yang harus dilakukan. Namun 

setidaknya melalui mimbar ini khatib berpesan dua hal 

saja. 
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Pertama, Milikilah Sifat Tasamuh 

Ikhwatifillah, mempelajari tasamuh di bulan Syawal 

adalah waktu yang tepat. Setelah selama satu bulan 

penuh kita belajar tentang kesabaran di bulan Ramadhan, 

kemudian di 10 hari terakhir kita berdoa mengharap 

ampunan Allah pada saat lailatul qadar; maka inilah 

saatnya kita belajar tentang tasamuh. 

Para ulama membagi tasamuh dalam dua kategori: 

Satu, Tasamuh yang diartikan saling memaafkan 

kesalahan saudara muslim, tasamuh dalam hal ini 

hukumnya sunnah, bentuknya pun pilihan. Boleh 

memaafkan, boleh juga tidak. Namun memaafkan jauh 

lebih baik, Allah berfirman 

 َوَأن تَ ْعُفو  ۟ا َأقْ َرُب ِللت َّْ َوى  
“Dan jika kamu mau memaafkan, maka hal ini lebih dekat 

pada ketaqwaan.” (QS al-Baqarah:237) 

Makna kedua dari tasammuh adalah mulathafah atau 

mulayanah yang dapat diartikan sebagai saling berlemah 
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lembut dengan sesama muslim. Tasamuh dalam hal ini 

hukumnya wajib. Karenanya, jangan sampai ada seorang 

muslim yang keliru dalam memahami sehingga dia 

berlemah lembut dengan seorang non-muslim dan justru 

berlaku keras dengan sesama muslim. Na’udzubillahi min 

dzalik. 

Kedua, Menjaga Lisan 

Ikhwati fillah. Pesan kedua dari khatib untuk menjaga 

persatuan antar sesama muslim adalah dengan menjaga 

lisan. 

Selama bulan Ramadhan kemarin secara tidak langsung 

kita telah belajar bagaimana menjaga lisan dari perkataan 

kotor. Bahkan Rasulullah sampai memberikan peringatan 

keras, 

 َمْن َ ْ َي َْع قَ ْوَل  لزُّوِر َو ْلَعَ َ  ِبِو  َ َلْفَ  ِ َِّ َحاَجٌ  يف َأْن َي ََع َ َعاَمُو َوَشَر بَوُ 
“barangsiapa yang tidak meninggalkan ucapan keji dan 

berbuat keji, Allah tidak butuh jerih payahnya walau 

orang itu sampai harus menahan makan dan minumnya.” 

(HR. al-Bukhari: 1770) 
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Jika selama Ramadhan kita menjaga lisan dari perkataan 

kotor agar tidak mengurangi pahala puasa yang kita 

kerjakan, maka setelah Ramadhan hendaknya kita 

lanjutkan dan kita tingkatkan penjagaan kita terhadap 

ucapan lisan ataupun tulisan. Waspadai afatul lisan 

kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akibat lisan kita yang 

kotor atau berlebihan dalam berbicara. 

Belajarlah untuk berfikir berulang kali sebelum berbicara 

atau menulis pesan. Coba pikirkan, apakah pesan saya 

atau rangkaian kalimat saya akan melukai orang lain atau 

bahkan sampai memecah persaudaraan? Karena jika 

sampai hal ini terjadi, maka kita telah jatuh pada dosa 

besar. 

 هللاُ َأْكبَ ُر هللاُ َأْكبَ ُر ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ هللاُ َوهللاُ َأْكبَ ُر هللاُ َأْكبَ ُر َوهلِل   َْ  ُ 

Jamaah shalat idul fitri rahimakumullah wahadakumullah 

Rasulullah berpesan, 

ِىْم َوتَ َعا ُِفِهْم َكَ َثِ   ْلََْسِ  ِإَذ   ْشَتَكى ُعْضًو   ِهْم َوتَ َو دِّ تَ َرى  ْلُ ْؤِمِننَي يف تَ َر ُحُِ
 َتَ  َعى َلُو َسائُِر َجَسِ ِه اِبلسََّهِر َو ْ ُ َّى
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Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal 

saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan 

satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang 

sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas 

(turut merasakan sakitnya)." (HR. al-Bukhari: 5552) 

Marilah kita belajar untuk menghadirkan rasa peka 

seperti hadits tersebut. Kita hadirkan rasa bahwa seluruh 

ummat Islam adalah saudara layaknya sebuah tubuh. Kita 

tidak hanya peduli dengan saudara muslim yang dekat 

namun melupakan yang jauh; namun sebaliknya kita juga 

tidak hanya peduli dengan yang jauh namun melupakan 

yang dekat. Semuanya mendapatkan perhatian sesuai 

dengan porsinya. 

Ikhwati fillah. Persatuan ummat Islam adalah aset yang 

sangat besar. Hendaknya kita membuka mata lebih lebar 

untuk menghargai usaha para Nabi dan para ulama 

terdahulu yang telah berusaha sekuat tenaga dalam 

merawatnya. 

Pada persatuan ummatlah terdapat sebuah kehormatan 

dan kewibawaan, pada persatuan ummatlah syiar atau 
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simbol Islam dapat diagungkan. Dengan diagungkannya 

syiar islam, semoga amalan ini adalah bentuk dari 

ketaqwaan hati. Allah berfirman, 

ِحَ ًة َوَأًَن  رَبُُّكْم َ  ت َُّ ونِ  ِذِهۦ  ُأمَُّتُكْم ُأمًَّ  وَ   َوِإنَّ ىَ 
“Sungguh ummat (agama tauhid) ini adalah agama kamu 

semua, agama yang satu, dan Aku (Allah) adalah 

Tuhanmu, maka bertaqwalah kepada-Ku.” (QS al-

Mukminun: 52) 

Terakhir, para jamaah semua, mari kita tundukkan hati 

kita, kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa kepada 

Allah subhanahu wata’ala. Semoga doa ini menjadi 

wasilah kita untuk taqarrub, dan melalui doa ini dapat 

dikabulkan apa yang menjadi harapan kebaikan kita 

semua. 
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، َ  أَي َُّها  لَِّذيَن  َمُنو  َ لُّو  َعَلْفِو  ِإنَّ   ََّ َوَماَلِئَكَتُو ُيَصلُّوَن َعَلى  لنَِّبِّ
 َوَسلُِّ و  َتْسِلفً ا

 َللَُّهمَّ َ  ِّ َعَلى ُُمَ ٍَّ  َوَعَلى  ِل ُُمَ ٍَّ  َكَ ا َ لَّْفَت َعَلى ِإبْ َر ِىْفَم َوَعَلى 
َواَبِرْك َعَلى ُُمَ ٍَّ  َوَعَلى  ِل ُُمَ ٍَّ  َكَ ا اَبرَْكَت َعَلى ِإبْ َر ِىْفَم .  ِل ِإبْ َر ِىْفمَ 

ْفٌ   َِْف ٌ   َوَعَلى  ِل ِإبْ َر ِىْفَم، ِإ ََّك ُحَِ

رَب ََّنا  ْغِفْر لََنا َوِلْلُ ْسِلِ نْيَ َو ْلُ ْسِلَ اِت، َو ْلُ ْؤِمِننْيَ َو ْلُ ْؤِمَناِت ْ َْلْحَفاِء 
ْفٌع َقرِْيٌب  ُِْفُب  لّ َعَو تِ  ُهْم َوْ َْلْمَو ِت، ِإ ََّك  َِ  ِمن ْ

 رَب ََّنا  ْغِفْر لََنا َوِلَو ِلِ يْ َنا َو ْرَُحُْهْم َكَ ا رَب َّْوًَن ِ َغارً 

ُر َمْن زَكَّاَىا، أَْ َت َولِف َُّها   للَُّهمَّ  ِت  ُ ُفْوَسَنا تَ ْ َو َىا، َوزَكَِّها أَْ َت َخف ْ
َنا  ْلُكْفَر  ْْيَاَن َوزَيِّْنُو يف قُ ُلْوبَِنا، وََكّرِْه ِإلَف ْ َنا  ْْلِ َوَمْوََّلَىا،  َللَُّهمَّ َحبِّْب ِإلَف ْ

 َو ْلُفُسْوَ  َو ْلِعْصَفاَن، َو ْجَعْلَنا ِمَن  لرَّ ِشِ ْينَ 
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 َللَُّهمَّ  ْجَعْ  َىَذ   ْلبَ َلَ   مًنا ُمْطَ ِ نًّا قَائًِ ا ِبَشرِيْ َعِتَك َوُحْكِ َك َ  َربَّ 
 ْلَعاَلِ نْيَ،  َللَُّهّم  ْرَ ْع َعنَّا  ْلَغاَلَء َو ْلَواَبَء، َو لزَََّّلِزَل َو ْلِ َ َن َوُسْوَء  لِفََتِ، 
َها َوَما َبَطَن، َعْن بَ َلِ ًَن َىَذ  َخا ًَّ  َوَعْن َسائِِر ِباَلِد  ْلُ ْسِلِ نْيَ  َما َظَهَر ِمن ْ

 َعامًَّ ، َ  َربَّ  ْلَعاَلِ نْيَ 

 رَب ََّنا  تَِنا يف  ل ُّ ْ َفا َحَسَنً  َويف  اِخَرِة َحَسَنً  َوِقَنا َعَذ َب  لنَّارِ 

َهى َعِن  ِعَباَد هللِا، ِإنَّ هللَا َيَُْمُر اِبلَعْ ِل َو ِْلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي  لُ ْرََب َويَ ن ْ
. لَفْ َشاِء َو اُْنَكِر َو لبَ ْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   

ت ب  هللا منا منكموَ   

 

 

  



 

16 

 

 

 

 

 

 

Rafiq Jauhary 

Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah 
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https://wa.me/6281226833166  

email 

rafiq.jauhary@gmail.com  
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