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 هللا بكرة واصيال والحمدهلل كثيرا وسبحانهللا اكبر كبيرا    ۹x هللا اكبر

   وهللا اكبر  هللا اكبر وهلل الحمد الا له اال هللا  

َ الهذَ اَلحَ   حَ َوالُسُرْوَر   َوَضاَعَف ْعيَادَ بَالَ ْْفَراَجَعَل اْلَ ى ْمدُ ّلَِله

َل الَضيَافَةَ فَىَجَزْيَل  اْ ُمتهَقْين َ للْ    َيْوَم اْلَعْيَد َلعُمْوَم اْلُمْؤ َمنَْينَ  لُُجْوَر   َوَكمه

اله َالَهَ إَ اله هللا َوْحدَهُ الَ َشَرْيَك  لَهُ العَفُوُّ   ْوَر أْشَهدُ اَن ْبََسَعَهَم  اْلمَشكُ 

 الغَفُْوُر 

دًا  َعْبدُهُ  َوَرُسولُه   الَرَحْيَم الَمْشُهْوُر َسي َدَناَ محَ  َواَْشَهدُ أَ ن ه   مه

َ محَ  هللا َُعلى َ َصلىَ  ٍد َوَعلىَ َسي ََدنا لهَذْين َ كاَنُو ْا اََلَه   َواَْصَحابََه  ا مه

 ْوَر   َوَسلهَم تَْسَلْيًما َكَثيَرا ُجْون  َ تَجاََرةٍ  لَن  ْ َ تبُ يَرْ 

َ   ُُ ا بَْعدُ    فَيَاَيَُها النها َّ  تَمُوتْنُ   َوالَ اَتهقُوا هللا َحقه تُقَا تََه  امه ْنتُمْ  َإاله َوأَ ّ 

 ُمْسَلُمْون

 



  Alhamdulillah pada pagi yang penuh berkah ini kita oleh Allah 

SWT masih diberi kesempatan untuk  merayakan hari kemenangan Idul 

Fitrah dengan bersama-sama membaca Takbir, Tahmid, dan Tahlil mulai 

kemarin setelah tenggelamnya matahari hingga sekarang. Mudah-

mudahan rangkaian ibadah yang kita lakukan bersama ini diterima oleh 

Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur kita kepadanya. 

 Hari ini semua umat Islam merayakan Hari Raya Fitrah yakni suatu 

hari yang penuh kebaikan dan kegembiraan terutama berkat 

terampuninya dosa-dosa yang telah kita lakukan setelah meraih suatu 

kemenangan sebab baru saja kita merampungkan  peperangan yang maha 

besar melawan hawa nafsu dengan melaksanakan ibadah puasa bulan 

Ramadhan sebulan penuh. 

Ketika Rasulullah SAW pulang dari sebuah peperangan beliau bersabda : 

رَ بَ كْ ااْلَ  ادَ هَ جَ ي الْ لَ اَ  رَ غَ صْ اَل اْ  ادَ هَ جَ الْ  نَ ا مَ نَعْ جَ رَ   

 Kita baru saja pulang dari satu peperangan kecil dan menyiapkan 

menuju sesuatu perang yang besar 

Para sahabat kemudian bertanya kepada Rosulullah: 

 ؟رَ بَ  كْ اَل اْ  دُ اهَ جَ  امَ وَ 
 Apakah yang dimaksud perang besar itu ya Rosulallah? 

Kemudian Rosulullah menjawab : 

َس فْ النه  ادُ هَ جَ   

  Yaitu perang melawan hawa nafsu 



Pengendalian nafsu inilah inti dari puasa Ramadlan agar kita menjadi 

hamba Allah yang bertaqwa kepada Nya. 

 Suasana yang penuh suka cita ini harus kita syukuri bersama-sama 

dengan menambah ketaatan kita kepada Allah SWT, melaksanakan 

berbagai amal sholeh dan mempertahankan nilai-nilai ibadah puasa 

Ramadlan dalam kehidupan setiap hari. 

Dalam Kata-kata Hikmah disebutkan : 

 نْ مَ لَ  دُ يْ لعَ اْ  سَ يْ لَ ,وَ دُ يْ زَ تَ  هُ تُ ا عَ طَ  نْ مَ لَ  دُ يْ لعَ ا اْ مَ نه اَ  دَ يْ دَ جَ الْ  سَ بَ لَ  نْ مَ لَ  دُ يْ لعَ اْ  سَ يْ لَ 

 بُ وْ نُ الذُّ   هُ لَ   تْ رَ فَ غُ  نْ مَ لَ  دُ يْ لعَ ا اْ مَ نه اَ  بَ وْ كُ رْ مَ الْ وَ   َُ البَ ا لَ بَ  لَ مه جَ تَ 
Hari raya itu bukanlah kepunyaan orang yang menggunakan pakaian 

yang baru sejatinya hari raya itu kepunyaan orang yang bertambah 

ketaatannya kepada Allah. Hari raya itu bukanlah kepunyaan orang 

yang berhias diri dengan pakaian dan kendaraan namun sejatinya hari 

raya itu milik orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT. 

    َّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kaum muslimin muslimat yang berbahagia 

Idul fitrah tahun 1442 H. sekarang ini, masih dalam suasana 

menghadapi ujian Alloh SWT, covid -19, sebagai orang yang beriman 

kepada Allah SWT, hendaknya kita tetap menjalani hidup sesuai 

dengan petunjuk Alloh dan Rasul Nya, agar kita diselamatkan dan 

diringankan beban hidup kita sekarang. Ada beberapa hal yang perlu 

kita perhatikan dalam merayakan Idul Fitrah disaat kita mennghadapi 

pandemi covid -19 yang hingga kini belum berakhir yaitu : 

 

Meyakini sepenuhnya, bahwa apa yang terjadi sekarang ini 

(pandemi covid-19 ) pada hakikatnya adalah sesuatu ketetapan Allah 

SWT yang tentunya memberikan pelajaran yang bermakna dan 

hikmah yang sempurna bagi orang-orang yang beriman.  

    Firman Allah SWT. Dalam QS. Al Taubat ayat 51 :  

ْم َ  ١٥ ُو ِن كَّلن الممو ْؤم  ْ ن ف لمي ت  ع ل ى اّٰلله ٰلىُ ا و  ْم  ِ   ْ و ل ُ ۚا هو ا ك ت ب  اّٰلله  ِ يمب ُ آ انَّلَّ  قولم لَّنم يُّصن
 

Katakanlah (Muhammad), “Tidak akan menimpa kami 

melainkan apa yang telah ditetapkan  Allah bagi kami. Dialah 

pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-

orang  yang beriman.”  

  Rosulullah SAW Ketika ditanya oleh Sayidah Aisyah RA tentang 

Toun (dalam konteks sekarang adalah pandemic covid -19 ), beliau 



memberikan jawaban, bahwa Toun itu adalah adzab yang ditimpakan 

kepada orang yang dikendaki Nya, namun ia oleh Allah SWT, dijadikan 

sebagai Rahmad bagi orang yang beriman kepada Nya. Lebih lanjut 

Rosulullah SAW memberikan penjelasan : Barang siapa dari umat beliau 

yang bersabar menghadapi Toun yang sedang terjadi dan ia yakin  bahwa 

Toun ini, tidak menimpa kepada umat manusia melainkan menurut 

ketetapan Allah SWT, makai ia akan mendapatkan pahala, seperti orang 

yang mati syahid (HR. Bukhori dari Aisyah) 

Arti sabar dalam menghadapi Toun ( pandemi covid-19 ) menurut Ibnu 

Hajar al- Asqalani adalah bersikap tidak cemas, tidak risau, dan 

menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada Alloh SWT ( Tawakal ) 

serta bersikap ridla terhadap keputusanNya. 

 

Kaum muslimin muslimat yang berbahagia 

  Setelah kita menanamkan akidah yang benar dalam menghadapi 

pandemi covid 19 ini, kita juga dituntut berperilaku yang benar,menurut 

ketentuan ajaran Islam yaitu, Berhati-hati dalam bertindak baik dalam 

urusan Ibadah ataupun Mu’amalah  

Tawakal ( berserah diri kepada Allah SWT ) tidak berarti 

meninggalkan usaha dan melakukan sebab guna memperoleh 

keselamatan hidup. Hal ini sejalan dengan perilaku yang ditunjukan 

oleh Rosulullah SAW. dalam berbagai kehidupan diantaranya , ketika 

beliau berperang menghadapi orang-orang kafir, beliau mengatur 



strategi, membawa peralatan perang lengkap, memakai baju perisai dsb. 

Hal ini menunjukkan ajaran sikap kehati-hatian dalam situasi yang tidak 

aman. Oleh karena itu, protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah dalam menghadapi pandemic covid -19, mari kita taati 

untuk kemaslahatan hidup kita semua. 

 

Menjalankan ajaran Islam dalam suasana Idul Fitrah ditempat 

kita seperti silaturahim dengan sanak saudara, halal bihalal diantara 

sesama kita, anjangsana dari rumah kerumah dilingkungan kita, semua 

itu disaat situasi aman, normal, tentunnya, kita laksanakan dengan baik 

memenuhi ukuran standar yang lazim ditempat kita, namun, disaat 

situasi berbeda, darurat, seperti yang kita alami sekarang ini, maka 

ajaran Islam memberikan kemurahan dalam menjalankanya. Kita bisa 

melaksanakan silaturahim secara virtual, melalui media on line, halal-

bihalal secara virtual dsb. Insya Allah cara - acara seperti ini, tidak akan 

mengurangi ruh inti ajaran tersebut. disebabkan situasi yang berbeda.  

 

Sikap tersebut diatas sejalan dngan prinsip sabda Rosulullah SAW 

رال ضرر وال ضرا  

Artinya : Tidak boleh melakukan sesuatu yang merugikan orang 

lain dan tidak boleh menerima kerugian atas perbuatan orang lain 

 



 Kaum muslimin  muslimatyang berbahagia 

 

Pada akhirnya, suasana Idul Fitrah ini,mari kita manfaatkan, 

untuk saling memaafkan diantara kesalahan kita, agar kita kembali pada 

kesucian atau fitrah kita, setelah menjalankan puasa Ramadlan satu 

bulan penuh, dengan tetap memperhatikan himbauan dari pemerintah 

dalam menjalankan aktivitas setiap hari dan terus berdoa kepada Alloh 

agar pandemi covid -19 ini, segera berakhir, dan kita dihindarkan dari 

berbagai bencana. 

 

 رَ كْ الذ َ وَ   تَ ايَ اَل اْ بَ  مْ اكُ يه اَ ى وَ نَ عَ فَ نَ  وَ م َيْ ظَ عَ الْ  نَ  اَ رْ لقُ ى اْ فَ   مْ كُ لَ ى وَ هللا لَ  كَ ارَ بَ 

 مَ يْ كَ حَ الْ 
 

َ َعلَٰى َما َهدَٰىُكْم َولَعَلهُكْم تَْشُكُرونَ   َوَلتُْكَملُو۟ا ٱْلَعدهةَ َوَلتَُكب َُرو۟ا ٱّلِله
 

 نَ يْ مَ احَ  الره  رُ يْ خَ   تَ نْ اَ وَ   مْ حَ ارْ وَ  رْ فَ غْ ا ب َ رَ  لْ قُ وَ 
 

 

  

  Ponorogo, 13 Mei 2021 

 

 

 

 



KUTBAH KEDUA 

 

7x اهلل اكبر 

ِ َكثِْيًرا َوُسْبَحاَن  هللِا  بُْكَرةً  َواَِصْيال آلاِلَه   هللاُ  اَْكبَُر َكبِْيًرا َواْلَحْمدُ لِِله

 ْمدُ.اِالَ هللاُ  َوهللاُ  اَْكبَُر  هللاُ  اَْكبَُر َوهلِل اْلحَ 

ِ َحْمدًا َكَما أََمَر َو أَْشَهدُ اَْن الَّ ِالَهَ إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ الَ َشِرْيَك لَهُ  اَْلَحْمدُ لِِله

دًا  َعْبدُهُ  َوَرُسولُهُ َسيهِدُ  اِْرَغاًما ِلَمْن َجَحدَ َوَكفََر َواَْشَهدُ أَن َّ ُمَحمَّ

ٍد َوَعلَى اِلِه َوَصْحبِِه َما اإِلْنِس َواْلبََشِر اللهُهمَّ َصلهِ َعلَى َسيهِ  ِدنَا ُمَحمَّ

ا بَْعدُ( فَيَاَيَُّها النَّاُس اتَّقُْوا هللَا َوذَُرْوا اْلفََواِحَش  اتََّصلَْت َعْيٌن بِنََظٍر )اَمَّ

ُمْوا اَنَّ هللاَ  اََمَرُكْم بِاَْمٍر بَدَأَ فِْيِه بِنَْفِسِه َماَظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن َواْعلَ 

َوثَنَى بَِمالَئَِكِتِه َوأَيَّهَ بِاْلُمْؤِمنِْيَن ِمْن ِعبَاِدِه قَاَل هللاُ تَعَالَى َولَْم يََزْل قَائِالً 

ِ َيايَُّها الَّ  ِذْيَن اَمنُْوا َصلُّْوا َعِلْيًما إِنَّ هللاَ َوَمالَئَِكتَهُ يَُصلُّْوَن َعلَى النَّبِيه

ٍد َوَعلَى اِلِه َوَصْحبِِه  َعلَْيِه َوسهلهُِمْوا تَْسِلْيًما اللهُهمَّ َصلهِ َعلَى َسيهِِدنَا ُمَحمَّ

اَْجَمِعْيَن َوَعلَي التَّاِبِعْيَن َوتَابِِعى التَّابِِعْيَن َوَمْن تَِبعَُهْم بِِإْحَساٍن اِلَى يَْوِم 

ْيِن َواْرَحْمنَا  ِحِمْيَن اللههمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمنِْيَن الدهِ َمعَُهْم بَِرْحَمتَِك يَا اَْرَحَم الرَّ

َواْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْسِلِمْيَن َواْلُمْسِلَماِت األَْحيَاِء ِمْنُهِم َواألْمَواِت اِنََّك َسِمْيٌع 

لَِّذْيَن َسبَقُْوَن بِاإلْيَماِن قَِرْيٌب ُمِجْيُب الدََّعَواِت َربَّنَا اْغِفْرلَنَا َوإِلْخَوانِنَا ا

َوالَ تَْجعَْل فِي قُلُْوبِنَا ِغالًّ ِللَِّذْيَن اَمنُْوا َربَّنَا اِنََّك َرُؤٌف َرِحْيٌم اللهُهمَّ اْدفَْع 

 َعنَّا اْلبَالََء َواْلَوَباَء َواْلَفْحَشاَء َواْلُمْنَكَر َوالسُّيُْوَف اْلُمْختَِلفَةَ َوالشَّدَائِدَ 

 
in” 

 




