
ه اْلَحْمد (  3) هللاُ اَكبَر  (3ْ)هللاُ اَْكبَر   (3)هللُ اَْكبَرْ ا َولِله  

ه   دُ مْ لحَ اْ ا وَ ر  يْ به كَ  رْ بَ كْ اَ  هللاُ  ّ ه وَ  رُ بَ كْ اَ  هللاُ وَ  هللاُ َل اه  هَ لَ اه لَ  ل  يْ صه اَ وَ  ة  رَ كْ بُ   هللاه  انَ حَ بْ سُ ا وَ ر  يْ ثه كَ  لِله َ   لِله

ه  دُ مْ حَ .الَ دُ مْ حَ الْ  ّ َ الّصه  مَ رَ حَ   يْ ذه الَ  لِله   لهَ اه لَ  نْ اَ  دُ هَ شْ . اَ ينَ حه اله الصَ  هه باده عه له  افة  يَ ضه ياده ألعْ اْ  امَ يَ اَ  مَ يا

  هُ دُ بْ ا عَ ا محمد  نَلَ وْ مَ ا وَ نَدَ يّ سَ  نَ اَ  هدُ شْ اَ وَ  قينَ تَ مُ لْ له  ةَ نَ جَ الْ  لَ عَ ي جَ ذه ه الَ لَ  كَ يْ ره شَ لَ  هللاُ لَ اه 

َ ده يّه سَ  لىَ عَ  كْ اره بَ وَ   مْ لّه سَ وَ  ّله صَ  مَ هُ اللَ  . يمه تقه سْ المُ  اطه رَ ى صه لَ ى اه اعه الدَ  هُ لُ وْ سُ رَ وَ    علىَ وَ  محمد  نا

َ ابعدُ مَ . اَ ينه الدّه  مه وْ ى يَ لَ اه  سان  حْ إه به  مْ عهُ به تَ  نْ مَ وَ  ابهه حَ صْ اَ وَ  هه له اَ  َ ي  اَ  . فيا   مْ كُ يْ صه وْ اُ  نَ وْ نُ ْومه مُ الْ  ها

.  ونَ مُ له سْ مُ  مْ تُ نْ اَ وَ لَ اه  نَ تُ وْ مُ تَ لَ وَ  هْ قاته تُ  قَ حَ   وا هللاَ قُ التَ . وَ قونَ تَ المُ ازَ فَ  دْ قَ فَ  ى هللاه وَ قْ تَ ي به سه فْ نَوَ 

 َ   برَ كه الْ  كَ دَ نْ عه  غنَ لُ بْ ا يَ مَ اه  انا  سَ حْ اه  نه يْ دَ اله وَ الْ به وَ  اهُ يَ اه  لَ وا اَ دُ بُ عْ  تَ اَل  كَ ب  ى رَ ضَ قَ : وَ عالىَ تَ  لَ قا

ا مَ هُ لَ  ضْ فه اخْ ا وَ م  يْ ره كَ  ل  وْ ا قَ مَ هُ لَ  لْ قُ ا وَ مَ ُه   هرْ نْ تَ  لَ وَ  ّف  اُ  امَ هُ لَ  لْ قُ تَ  ا فَلَ مَ هُ لَ كه  وْ اَ  امَ هُ دُ حَ اَ 

   ا. ر  يْ غه ي صَ ينه بَ ا رَ ا كمَ مَ هُ مْ حَ ارْ  ّبه رَ  لْ قُ وَ  مةه حْ الرَ  نَ مه  ّله الذ   ناحَ جَ 

Maasyiral Muslimin wal Muslimat Jamaah Sjalat Idul Fitri rahimakumullah 

Tidak kata lain yang paling layak kita ungkapak pada kesempatan yang mulia ini, selain kalimat 

Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kepada Allah Swt  Tuhan semesta alam yang  

telah menganugrahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Diantara nikmat agung itu 

adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia sekaligus anugerah umur 

panjang sehingga kita masih bisa beribadah kepada-Nya serta masih berkesempatan untuk 

berkumpul bersama orang-orang yang ktia cintai disekeliling kita. 

Semua ini adalah nikmat yang agung. Terlebih pada momentum Hari Raya Idul Fitri yang 

menjadi perayaan kemenangan dan kebahagiaan. Sebuah hari raya dimana takbir, tahmid, dan 

tahlil berkemandang diberbagai penjuru dunia menandai kembalinya fitrah umat Islam seperti 

bayi yang terlahir kembali di dunia ini. 

Maasyiral Muslimin wal Muslimat jamaah shalat Idul Fitri rahimakumullah 

Dalam catatan sejarah, awal mula dilaksanakannya hari raya Idul Fitri adalah pada tahun ke-2 

Hijriah. Saat itu kaum Muslimin mendapatkan kemenangan besar dalam perang  Badar. Perayaan 

kemenangan yang diraih ummat Islam pada waktu itu, secara tidak lansung merayakan dua 

kemenangan yakni kemenangan atas telah paripurnanya menjalankan kewajiban puasa di bulan 

Ramadhan dan kemenangan dalam perang Badar. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata Lebaran dimaknai sebagai hari raya ummat 

Islam yang jatuh pada 1 Syawal setelah selesai menjalankan ibadah pusa selama sebulan penuh. 

Makna ini selaras dengan kenyataan, bahwa pada hari lebaran, kita sudah selesai menjalankan 

kewajiban berpuasa dan mewujudkannya dalam bentuk perayaan kebahagiaan sebagai wujud 



syukur kepada Allah Swt. Pada hari ini kita bahagia bersama dan saling menyampaikan doa 

dengan berbagai bentuk redaksi seperti: “taqobbalallahu minna wa minkum “ yang artinya: 

“semoga Allah menerima (amal ibadah) kita”. Dan juga doa ‘waja’alanallahu wa iyyakum minal 

‘aaidin wal faidziin’ yang artinya ‘Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang 

kembali dan orang-orang yang beruntung atau menang.’ 

Sebuah doa yang berisi harapan mendalam agar setelah melaksanakan rangkaian ibadah di bulan 

Ramadhan ini kita akan benar-benar kembali suci dan beruntung mencapai kemenangan dengan 

predikat sebagai orang-orang yang bertaqwa. Hal ini telah disebutkan dalam al-Quran surah al-

Baqoroh ayat 183: 

ْن قَبْ  ْيَن مه ياُم َكَما ُكتهَب َعلَى الَذه ْيَن اََمنُْوا ُكتهَب َعلَْيُكُم الّصه لهُكْم لَعَلَُكْم تَتَقُْونَ َيأَي َهاالَذه  

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana 

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa” (Qs. al-Baqoroh: 183). 

Kebahagiaan yang kita rasakan ini, tentu sangat kurang lengkap jika dirayakan sendiri. 

Kebahagiaan akan terasa lebih nikmat jika bisa dirasakan dengan berkumpul bersama orang-

orang yang kita cintai. Hal inilah yang memunculkan sebuah tradisi ritual di negara kita, yakni 

Mudik. Sebuah tradisi berisikan kerinduan di tanah rantau untuk pulang melihat kembali tanah 

kelahiran. Sebuah tradisi luhur untuk kembali lagi berkumpul dengan keluarga, mengingat 

kembali masa kecil sekaligus bersimpuh sungkem dalam pelukan kedua orang tua. 

Mudik juga tidak hanya memiliki dimensi makna sekedar pulang kampung saja. Di dalamnya 

terkadang dimensi spritual yang nilainya tidak bisa diukur dengan materi dunia. Jarak jauh 

melintasi laut dan sungai, medan terjal dan jalan yang berliku, ditambah waktu, tenaga, serta 

biaya yang harus dikeluarkan untuk mudik, tidak bisa menghalangi rasa kangen yang 

membuncah kepada tanah kelahiran. 

Teknologi canggih seperti telepon, media sosial, maupun video call juga tidak akan bisa 

menggantikan kualitas pertemuan lansung dengan sanak kerabat kita dikampung halaman.  

Kemewahan perkotaan takkan bisa menggantikan manisnya kenangan kesederhanaan bersama 

teman-teman masa kecil yang selalu terbayang jelang lebaran. Berbagai fasilitias ditanah rantau 

tidak bisa menghalangi pulang kampung menuju ibu pertiwi walaupun berada ditengah hutan dan 

pucuk gunung yang tinggi sekalipun. 

Kerinduan kepada tanah kelahiran seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad Saw 

seperti yang tersebut dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi:  

ي  قَاَل  ْن َبلَد  َواََحَبكه اهلََي, َولَْو لَ اََن قَْومه َرُسْوُل هللاه صلى هللا عليه وسلم لهَمَكةَ: َما اَْطَيَبكه مه

ْنكه َماَسكنُت َغْيَركه   اَْخَرُجْونهي مه



 Artinya: “ Berkata Rasulullah saw, “Alangkah indahnya dirimu (Makkah). Engkaulah yang 

paling aku cintai. Seandainya saja dulu penduduk Makkah tidak mengusirku pasti aku masih 

tinggal di sini” (Hr. attirmidzi) 

ه اْلَحْمدُ ا هللُ اَْكبَْر هللاُ اَْكبَْر هللاُ اَكبَر َولِله  

Jika kita renungkan lebih mendalam, hakikat mudik adalah kembali ke pangkuan oarngtua. 

Sosok paling berjasa yang telah melahirkan kita ke dunia ini, sosok yang telah menjadi pahlawan 

kesuksesan kehidupan kita. Janganlah sombong dengan keberhasilan dan apapun yang telah kita 

raih dalam kehidupan ini. Semua itu tidak akan bisa lepas dari jasa dan doa kedua orang tua kita. 

Bagaimanapun kondisi orangtua kita, mereka adalah sosok yang harus kita cintai, hormati, dan 

patuhi. Mereka adalah jimat kita yang sakral di dunia ini. Karena keridhoan dan keikhlasan orang 

tua akan menjadi sumber kesuksesan kehidupan kita di dunia. Sebaliknya kemarahan mereka 

adalah merupakan sebuah kemurkaan dan bencana dalam kehidupan kita. Rasulullah bersabda:  

َضى اْلَوالهدَْينه َوُسْخُط هللاه  َضى هللاُ فهى ره    نه يْ دَ اله وَ الْ  طه خْ ى سُ فه  ره

Artinya: “Keridhoan Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan kemarahan Allah 

tergantung kemarahan orang tua”.  

Allah Swt telah mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada orangtua. Jangan 

membentaknya, jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada mereka. Hal ini termaktub dalam 

al-Quran surah al-Isra ayat 23: 

بََر اََحدُ  ْندََك اْلكه لَُهَما فَلَ تَقُْل  َوقََضى َرب َك اَلَ تَْعبُدُْوا اهَل اهَياهُ َوبهاْلَوالهدَْينه اهْحساَنا  اهَما َيْبلُغََن عه ُهَما اَْو كه

ا لَُهَما اُّف  َوَل تَْنَهْر ُهمَ  ْيم  َكره ا َوقُْل لَُهَما قَْول   

Artinya: “ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan 

hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-

duanya sampai pada berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah 

engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak 

keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”. (Qs. al-isra: 23) 

Mudik lebaran kali ini bisa menjadi momentum tepat untuk bersimpuh kepada kedua orangtua 

kita atas segala khilaf dan kesalahan yang selama ini telah kita perbuat kepada mereka. Mari kita 

tancapkan dalam hati kita untuk jangan lagi menyakiti hati dan fisik mereka. Kita perlu sadar 

bahwa jasa  dan perjuangan mereka tidak akan bisa kita balasa dan bayar lunas. Demi Allah… 

demi Rasulullah …sebanyak apapun yang telah kita berikan, apaun yang pernah kita serahkan 

kepada kedua orangtua kita, tidak akan pernah setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan 

mereka membesarkan kita.” 



“ Ya Allah ya Tuhan Kami. Anugerahkanlah kasih sayang-Mu kepada orangtua kami. 

Karuniakanlah keberkahan, kesehatan, dan umur panjang kepadanya. Kuatkanlah iman dan 

Islam mereka serta kekuatan untuk terus membimbing kami. Maafkanlah atas segala kesalahan 

yang telah kami perbuat kepada mereka, jadikanlah mereka nantinya ahli surga bersama orang-

orang yang Engkau cintainya.” 

ه اْلَحْمدُ   هللاُ اَْكبَْر هللاُ اَْكبَْر هللاُ اَكَبر َولِله

Di mudik lebaran kali ini mari kita raih kedua tangannya. Peluk tubuh mereka yang dulu kekar 

merawat kita, namun sekarang sudah mulai lemah termakan usia. Mintalah keridhoan dan 

keikhlasan dari mereka berdua untuk bekal hidup kita. Bagi kita yang orang tuanya sudh 

dipanggil Allah Swt. Mari kita ziarahi makam mereka. Kunjungi dan bersihkan pusaranya. Kita 

perlu sadari, bahwa mereka disana menunggu panjatan doa dari kita. Mereka pasti akan 

tersenyum melihatk kehadiran dan doa yang kita panjatkan. Dan sebaliknya, mereka pasti akan 

sangat sedih ketika kita tidak mendoakannya karena hanya itulah yang mereka harapkan dialam 

sana.  

 

Maasyiral Muslimin wal Muslimat jamaah shalat Idul Fitri rahimakumullah 

Selain kepada orangtua, mari juga saling memaafkan dosa dan kesalahan dengan orang-orang 

yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti memiliki dosa 

dan kesalahan kepada sesama. Sehingga lebaran menjadi salah satu momentum tepat untuk 

saling memaafkan. Semoga semua dosa kita kepada Allah Swt, orangtua dan kepada sesama 

akan diampuni sehingga kita akan menjadi insan yang kembali suci mendapatkan 

kemenangan.aamiin 

ْيَن َواَْدَخلََنا َواهَياُكْم فهى ُزْمَرةه  ْيَن َواْلفَائهزه َن اْلعَائهده ا  ذَ ى هَ له وْ قَ  لُ وْ قُ اَ  نَ يْ حه اله الصَ  هه اده َب عه   َجعَلَناَ هللاُ َواهَياُكْم مه

. مه يْ حه الرَ رُ وْ فُ غَالْ  وَ هُ  هُ َن اه  هُ وْ رُ فه تغَاسْ فَ  اته مَ له سْ المُ وَ  نَ يْ مه له سْ مُ الْ ره ائه سَ له ا وَ َنيْ دَ اله وَ له وَ   مْ لكُ ى وَ له  هللاَ رُ فه غْ تَ اسْ وَ   


