 اَهللُ اَ ْكبَ ُر,  اَهللُ اَ ْكبَ ُر, اَهللُ اَ ْكبَ ُر
ِ ِ اَهلل اَ ْكب ر و, الَ اِلو اِالَّ اهلل واهلل اَ ْكب ر
اْلَ ْم ُد
ْ هلل
َ
َ َُ ُ َُ ُ َ ُ
Alhamdulillahirobbil‟alamin, segala puji bagi Alloh, Penguasa semesta Alam . Dzat
yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang.
Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda rosululloh SAW
beserta para keluarga dan para shahabatnya, yang telah mengajarkan pada kita,
tentang bagaimana seharusnya kita menjalankan ibadah dan bagaimana seharusnya
kita bermu‟amalah dalam kehidupan ini.

اْلمدهلل جزاىم اهلل خريا
Hadirim muslimin dan muslimat yang berbahagia,
Sampainya kita semua pada ujung ibadah Ramadhan dengan sholat Iedul Fitri hari ini ,
adalah suatu nikmat yang sungguh tidak terkira. Saat ada diantara kita, baik saudara,
sahabat, kerabat, atau bahkan orangtua, yang telah terlebih dahulu dipanggil oleh Nya,
kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri kita. Kita masih dijamu
dalam bulan Nya yang penuh keberkahan dan ampunan. Semoga pada Ramadhan yang
baru saja kita lalui, menjadi Ramadhan terindah dalam hidup kita, saat ALLAH
mengampuni semua dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal shalih dan ibadah
kita, dan mengkaruniakan keistiqamahan dalam iman dan ketaatan pada Nya.
Tidak hanya itu, jumpa kita dengan puasa romadhon tahun ini berarti ISTIMEWA ,
karena puasa adalah amalan yang istimewa. Bila ibadah-ibadah lain disebutkan nilai
lipatganda balasannya, special untuk ibadah puasa ini, ALLAH sendiri yang akan
menentukan besar nilainya.

ٍ اْلسنَةُ بِع ْش ِر أ َْمثَ ِاِلَا إِ ََل سْبعِ ِمائَِة ِض ْع،
،ُاشاءَاهلل
َ ف إِ ََل َم
َ ُآد َم ي
ُ اع
َض
َ ُك ُّل َع َم ِل ابْ ِن
َ َ َْ ف
َ
ِ الصوم فَِإنَّو َِل وأَنَاأَج ِزى بِِو ي َدع َشهوتَو وطَعامو
 رواه ابن ماجو.َجلِى
أ
ن
م
ْ ْ َُ َ َ ُ َْ ُ َ
ْ َ ُ َ ْ َّ َّيَ ُق ْو ُل اهللُ إِال

كتاب الصيام1331  رقم525ص1ج

“Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan, satu kebaikan dengan 10 kebaikan sampai 700
lipatan sampai ( tak terhingga)

sekehendak Alloh, Alloh berfirman : “kecuali puasa.

Sesungguhnya puasa itu adalah bagiKU, maka AKU (Allah langsung) yang membalasnya karena
dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena AKU”.

Maka buah dari semua keistimewaan itu adalah taqwa. Sebuah status yang akan
membawa pemiliknya merasakan kenikmatan abadi yang tiada pernah terbayangkan
oleh pikiran, tiada pernah dilihat oleh mata, yaitu surga Nya.. Tidak hanya itu, pemilik
ketaqwaan tidak akan pernah merasa gundah dan gulana, karena setiap permasalahan
hidup yang dialaminya akan diberikan solusi bahkan cara yang tidak terduga-duga.
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 َويَْرُزقْ وُ ِم ْن َ ْي ُ َال ََْيتَ ِس ُ ۚ َوَم ْن يَتَ َوَّك ْل.َوَم ْن يَتَّ َِ اللَّ وَ َْ َع ْل لَ وُ ِمََْر ًج ا
َعلَى اللَّ ِو فَ ُه َو َ ْس بُوُ ۚ إِ َّن اللَّ وَ بَ الِ ُِ أ َْم ِرِه ۚ قَ ْد َج َع َل اللَّ وُ لِ ُ ل َش ْ ٍء
)3-2: (سورة الطالق.درا
ً ْ َق
“….barangsiapa bertaqwa kepada ALLAH, niscaya DIA akan mengadakan baginya jalan
keluar, dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan
barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan
(keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya.
Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.”

ٍ َن أَىل الْ ُقر ٰى آمنُوا واتَّ َقوا لََفتَحنَا علَي ِهم ب رَك
ِ الس َم ِاء َو ْاْل َْر
ض َوٰلَ ِ ْن
َّ ات ِم َن
ََ ْ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َّ َولَ ْو أ
)63:  (سورة االعرف.اى ْم ِِبَا َكانُوا يَ ْ ِسبُو َن
ُ ََخ ْذن
َ َك َّذبُوا فَأ
“Dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi (ternyata) mereka
mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka, sebab apa yang telah
mereka perbuat”
Berdasarkan firman ALLAH di atas, maka adalah keniscayaan untuk kita semua, agar
bersungguh-sungguh melakukan perubahan menuju perbaikan kualitas keimanan dan
ketaqwaan, bila kita menginginkan kondisi bangsa dan negara Indonesia yang kita
cintai ini menjadi lebih baik dari kondisi saat ini. Karena sungguh ALLAH tidak akan
mengubah keadaan suatu negeri, kecuali setiap jiwa (individu) dalam negeri itu
memperbaiki dirinya masing-masing.

إِ َّن اللَّوَ َال يُغَي ُر َما بَِق ْوٍم َ َّ َّٰت يُغَي ُروا َما بِأَنْ ُف ِس ِه ْم ۚ َوإِ َذا أ ََر َاد اللَّوُ بَِق ْوٍم ُسوءًا فَ َال َمَرَّد
)11 : (سورة الرعد.لَوُ ۚ َوَما َِلُ ْم ِم ْن ُدونِِو ِم ْن َو ٍال
“Sesungguhnya ALLAH tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
merubah keadaan yang ada pada setiap individu mereka sendiri. Dan apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”
Perubahan adalah keniscayaan. Setiap kita pasti mengalami perubahan. Tinggal
pilihannya adalah, berubah menjadi lebih baik, ataukah berubah menjadi lebih buruk.
Sebagaimana ALLAH telah mengilhamkan pada jiwa kita kecenderungan pada kefasikan
dan ketaqwaan

)1:(سورة الشمس.فَأَ ِْلََم َها فُ ُج َورَىا َوتَ ْق َو َاىا
Sebagai seorang muslim, maka akhir dari puasa Ramadhan seperti sekarang ini adalah
momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan atas keimanan kita,
dalam bentuk ketaqwaan yang lebih meningkat dan perubahan kearah yang lebih baik,
meski baru bisa mengawali perubahan tersebut dari hal –hal yang sederhana dan
dianggap kecil .
Bapak , ibu dan saudaraku sekalian ,
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Bila setiap saat di majlis ta‟lim kita selalu diingatkan agar disetiap ibadah selalu niat
murni hanya mencari ridha ALLAH semata, dan mencontoh prilaku ibadah dari
RasuluLlaah shallaLlaahu „alaihi wassalam, maka bagaimana pula dengan mu‟amalah
kita ? apakah cara bermu‟amalah kita sudah mencerminkan prilaku taqwa dan sudah
sesuai dengan garis dan contoh dari Rosululloh SAW ?
Bapak-ibu, saudaraku, kaum muslimin dan muslimat,
Apabila kita telisik lebih jujur, dalam hiruk pikuk kita sebagai manusia yang saling
berhubungan dengan manusia lain, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan
memperoleh ma‟isyah serta mewujudkan keinginan-keinginan, maka masih banyak kita
jumpai cara-cara bermu‟amalah yang belum sesuai syari‟ah. Tengok saja ada seorang
ibu pedagang eber-eber dipasar tradisional yang terlilit utang rentenir, pinjam seratus
limapuluh ribu, harus mengembalikan dua ratus ribu . demikian pula ada pengusaha
yang dalam membiayai usahanya masih dengan pendanaan dengan system bunga, juga
ada diantara saudara kita yang dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki rumah,
ruko, mobil, motor dan lainnya masih dengan pendanaan dengan system bunga, untuk
biaya pulang kampung pinjam uang kepada saudara atau rekannya dengan menjanjikan
pinjaman plus “ukhro”, dan bentuk transaksi lainnya, yang kesemuanya itu bisa masuk
dalam kategori riba yang sangat berat ancman siksa dan dosanya . marilah kita simak
lagi ayat-ayat Alqur‟an ini :

ِ
ِ الَّ ِذين يأْ ُكلُو َن الربا َال ي ُقومو َن إَِّال َكما ي ُق
ك
َ وم الَّذي يَتَ َخبَّطُوُ الشَّْيطَا ُن ِم َن الْ َمس َذل
ُ َ َ
ُ َ َ
ََ
بِأَنَّ ُه ْم قَالُوا إََِّّنَا الْبَ ْي ُع ِمثْ ُل الربَا َوأَ َ َّل اللَّوُ الْبَ ْي َع َو َ َّرَم الربَا فَ َم ْن َجاءَهُ َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َرب ِو
.اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن
َ ِف َوأ َْمُرهُ إِ ََل اللَّ ِو َوَم ْن َع َاد فَأُولَئ
َ َفَانْتَ َهى فَلَوُ َما َسل
ْ كأ
ُ َص َح
ِ َالص َدق
)273-275  (البقرة.ات َواللَّوُ َال َُِي ُّ ُك َّل َك َّفا ٍر أَثِي ٍم
َّ َيَْ َح َُ اللَّوُ الربَا َويُْرِِب
“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila . keadaan
mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) bahwa
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba , padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sampai
kepadanya ”mauidhoh” dari Alloh kemudian berhenti (dari mengambil riba) maka
baginay apa yang telah lewat (sebelum datannya larangan) ,dan urusannya terserah
kepada Allah . dan barang siapa yang mengulangi makan (mengambil ) riba maka
mereka adalah para penghuni nereka, mereka kekal didalamnya. Alloh
menghacurkan riba dan menyuburkan shodaqoh , dan Alloh tidak menyukai pada
setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. ”

ْفَِإ ْن َل
تَظْلِ ُمو َن َوَال

ِيا أَيُّها الَّ ِذين آمنُوا اتَّ ُقوا اللَّو و َذروا ما ب ِق ِمن الربا إِ ْن ُكْنتُم م ْؤِمن
.ني
َ ُ ْ
َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ ََُ
ِ َّ ِ ٍ ِ
ِ ِِ
وس أ َْم َوالِ ُ ْم َال
ُ ُتَ ْف َعلُوا فَأْ َذنُوا ِبَْرب م َن اللو َوَر ُسولو َوإ ْن تُْبتُ ْم فَلَ ُ ْم ُرء
)276-271 (البقرة.تُظْلَ ُمو َن

”Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Alloh dan tinggalkanlah sisa
riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jia kamu tidak
mengerjakan (meninggalkan riba) maka ketahuilah, bahwa Alloh dan RosulNya akan
memerangimu . dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) , maka bagimu pokok
hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula di aniaya ”
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Dari ayat-ayat tersebut , Al Sarakhsy berkata: Allah ta‟ala menyebutkan bagi orang
yang makan riba ada lima siksaan, yaitu:
1. Bangun dari kubur berdirinya seperti orang yang kesurupan setan/gila.

ِ إَِّال َكما ي ُق
ُوم الَّذي يَتَ َخبَّطُو
ُ َ َ
ُ آكِ ُل الربَا يَ ْوَم الْ ِقيَ َام ِة ََْمنُونًا

ِ َّ {ال:يد ب ِن جب ٍري
ِ ِعن سع
ومو َن
ذ
ْ
ْ
ُ ين يَأْ ُكلُو َن الربَا َال يَ ُق
َ
ُ
َ َْ
َ
 «يُْب َع:ال
َ َ ق،َ] ْاْليَة٥٧٢ :الشَّْيطَا ُن ِم َن الْ َمس} [البقرة
)ََيْنُ َُ» (الطربي ىف تفسريه

Artinya: Dari Sa’id bin jubair “Orang yang makan riba tidak bangun dari kubur kecuali
seperti bangunnya orang yang kesurupan setan dari gila” al Aaqarah ayat 275 al ayat.
Dia berkata: dibangkitkan orang yang makan riba pada hari kiamat dalam keadaan
gila lagi mengamuk .
2. Orang yang makan riba hartanya rusak atau binasa atau hilang barakahnya
sehingga dia tidak bisa bersenang senang dengan harta itu dan tidak bisa
memanfaatkannya sampai ke anak turun sesudahnya, Allah berfirman:

)٥٧٢ : (سورة البقرة

ِ َالص َدق
ات
َّ َيَْ َح َُ اللَّوُ الربَا َويُْرِِب

Artinya: Allah menghapus (barakahnya) riba dan menyuburkan (mengembangkan)
shadaqah-shadaqah…

ِ وق، ال
ِ
ِالك واالست
. ُ َوال َولَ ُدهُ بَ ْع َده، االستِ ْمتَ ِاع َ ََّّت ال يَْنتَ ِف َع بِِو
ص
ئ
ُ
ْ
ْ اب الْبَ َرَكة َو
ْ َ ُ ََوالْ ُمَر ُاد ا ِْل
َ
ُ  ذَ َى: يل
َ
َ
Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerusakan dan kebinasaan riba dan dikatakan
pula maknanya: Hilang barakahnya dan hilangnya bisa bersenang dengannya, sehingga
dia tidak bisa mengambil manfaat dan juga anak-anaknya sesudahnya.
3. Allah dan Rasulnya tidak pernah memaklumatkan peperangan kepada orang yang
berbuat maksiat kecuali kepada orang yang makan riba. Allah berfirman:

. )٥٧٢ : سولِِو (سورة البقرة
ُ َوَر

فَأْ َذنُوا ِِبَْر ٍب ِم َن اللَّ ِو

Artinya: Beritahukanlah (kepada orang yang makan riba) peperangan dari Allah dan
RasulNya…
4. Orang yang menghalalkan riba hukumnya kafir , karena dia mengingkari
hukum/sesuatu dari urusan agama yang mau tidak mau setiap muslim secara
dharurat wajib mengetahuinya. Allah berfirman:

)٥٧٢ : (سورة البقرة

ِِ
ِ
ني
َ م َن الربَا إِ ْن ُكْنتُ ْم ُم ْؤمن

ِ و َذروا ما ب
ق
َ َ َ َُ

Artinya: Tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang
beriman.
Setelah Allah menyebutkan riba Allah berfirman :
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)٥٧٢ : (سورة البقرة

َواللَّوُ ال َُِي ُّ ُك َّل َك َّفا ٍر أَثِي ٍم

Artinya: dan Allah tidak senang kepada tiap-tiap orang kafir yang berdosa.

ِ َ أَثِي ٍم ف، الل الربا
ِ  َك َّفا ٍر بِاستِح: أَي
اج ٍر بِأَ ْك ِل الربَا
ْ ْ
ْ
َ
Artinya: yakni orang kafir, dengan sebab menghalalkan riba, orang yang berdosa lagi
menyimpang, dengan sebab makan barang riba.
5. Orang yang makan riba kekal didalam neraka, Allah berfirman:

. )٥٧٢ : (سورة البقرة

اب النَّا ِر ُى ْم فِ َيها َخالِ ُدو َن
َ َِوَم ْن َع َاد فَأُولَئ
ْ كأ
ُ َص َح

Artinya: dan barang siapa mengulangi maka mereka adalah penghuni neraka yang
kekal di dalamnya.

ِ  ال ي ت: وِمن َذلِك قَو ُل عمر ر ِض اللَّو عْنو
،  َوإِال أَ َك َل الربَا، ََّج ُر ِِف ُسوقِنَا إِال َم ْن فَِقو
ُ َ ُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ
َ
َّ  م ِن: ُوقَو ُل َعلِ ٍّ ر ِض اللَّوُ َعْنو
ِ
َّ
َ
َي
أ
،
م
ط
ت
ر
ا
ُث
م
ط
ت
ار
ُث
ا
ب
الر
ِف
م
ط
ت
ار
و
ق
ف
ت
ي
ن
أ
ل
ب
ق
ر
اَّت
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ َ َ َ
ْ َ ْ َ ْ َ
َْ
َ ْ
َ َ
ِ َك ون
)٣٢ / ٢  وتفسري الطربي، ٢٢٥ ٢٢١ / ١  وتفسري ابن كثري، ٣٢٥ / ٣ ش (تفسري القرطيب
َ َ َ َ َوقَ َع َو ْارتَب:
Artinya: Diantaranya adalah ucapan shahabat Umar bin Khattab: Tidak boleh berjual
beli di pasar kami kecuali orang yang faqih (orang yang faham hukum muamalat
pen.). Jika bukan orang yang faham hukum muamalat maka dia akan makan riba. Dan
ucapan shahabat Ali r.a: barang siapa berjual beli/berdagang sebelum dia menjadi
orang yang faqih/faham hukum muamalat maka sungguh-sungguh dia telah jatuh
dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian dia sungguh-sungguh telah jatuh
dalam riba, ruwet dan sulit melepasnya, kemudian sungguh-sungguh dia telah jatuh
kedalam riba, ruwet dan sulit melepaskannya "

ِ ول اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم آكِل الربا وم ْؤكِلَو وَكاتِبو وش
اى َديْ ِو
ُ ال لَ َع َن َر ُس
َ ََع ْن َجابِ ٍر ق
َ َ َُ َ ُ َُ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ
)2665  (رواه مسلم رقم. ٌال ُى ْم َس َواء
َ ََوق
dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan
riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata,
"Mereka semua sama.“

Sebagai bentuk ikhtiar untuk memperoleh alternative solusi, atas beratnya ancaman
riba sebagaimana tersebut diatas Alhamdulillah kita telah mendirikan dan memiliki
bersama KJKS-BMT, maka semoga Alloh paring kepada BMT-BMT kita, kebaikan
kemudahan, keberuntungan dan pertolongan yang bertubi-tubi, sehingga BMT-BMT kita
(khususnya BMT Rukun Abadi) terus tumbuh dan berkembang menajadi lembaga
keuangan yang professional, guna meraih ridho dan rahmat Alloh dengan
bermu‟amalah secara syari‟ah menjauhi riba, menuju kebangkitan dan penguatan
ekonomi umat. Aamiin…..
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Demikianlah, hal-hal yang perlu kita perhatikan dengan sepenuh-penuh perhatian,
dengan akal yang jernih dan semangat memperbaiki diri yang menyala-nyala. Semoga
ALLAH menjadikan Iedul Fitri kita hari ini, Iedul Fitri terindah dalam hidup kita. Saat
ALLAH mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, dan menerima seluruh amal sh
alih dan ibadah kita serta memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa
mempraktekkan ibadah dan mu‟amalah yang sesuai syari‟ah menjauhi ribawi , agar
ridho Alloh menaugi kita semua sepanjang masa, fiddunya wal akhiroh. Aamiiiin….
Akhirnya marilah kita berdo‟a kehadirat Alloh SWT

ِ
ِ َّ الر ْْح ِن
ِ
ِ
صل َعلَى ُُمَ َّم ٍد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّم ٍد َك َما
َ َّ بس ِم اهلل
َ ْ  ا ْْلَ ْم ُد هلل َرب الْ َعالَم. الر ْي ِم
َ  اللَّ ُه َّم. ني
ْ
ِ ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
يم ِِف
َ يم َوبَا ِرْك َعلَى ُُمَ َّمد َو َعلَى ِآل ُُمَ َّمد َك َما بَ َارْك
َ صلَّْي
َ
َ ت َعلَى آل إبْ َراى
َ ت َعلَى آل إبْ َراى
َِ ك
ِ
ت اْْلَ َ ُد
َ َّك بِأَنَّا نَ ْش َه ُد أَن
َ ُ اللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل. ْحي ٌد ََِمي ٌد
َ َّني إِن
َ الْ َعالَم
َ ْت اللَّوُ الَ إِلَوَ إِالَّ أَن
َ ْك أَن
ِ
ِ
ِ ك اْملخز
ون اْمل ْ نُ ْو ِن
َّ
َ ك بِ ْس ِم
َ ُ اللّ ُه َّم إنَّا نَ ْسأَل. الص َم ُد الَّذي َلْ يَل ْد َوَلْ يُولَ ْد َوَلْ يَ ُ ْن لَوُ ُك ُف ًوا أَ َ ٌد
ْ
ُ
َ
َ
ِ
ِ السماو
ِْ  يَآذَااْجلَالَِل َو,ض
ِ ات َواْْل َْر
اْل ْكَرِام أَ ْن تَ ْغ ِفَرلَناَ ذُنُ ْوبَنَا َوتَ ْر َْحنَا َوأَ ْن ََّْت َع َل لَنَا ِم ْن
َ َ َّ يَآبَديْ َع
ك
َ ُ اللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَل.  َوأَ ْن تَ ْرُزقناَ ِم ْن َ ْي ُ ََْنتَ ِس ُ َوِم ْن َ ْي ُ َال ََْنتَ ِس,أ ُُم ِرنَا فَ َر ًجا َوِمََْر ًجا
ِ
ِ موِجب
َّ الَتَ َد ْع لَناَ ذَنْبًا اِال،السالََمةَ ِم ْن ُكل اِ ٍُْث
َّ  َو،ك َوالْغَنِْي َمةَ ِم ْن ُكل بٍِّر
َ ِك َو َعَزائِ َم َم ْغفَرت
َ ِات َر ْْحَت
َ ُْ
ِ والَ ََهِّا اِالَّ فَرجتو والَ اجة ِىى لَك ِرضا ا،َغفرتو
ِِ َّ ضيتَ ها يااَر م
َّ
.ني
ق
ال
َ
َ
ً َ َ ً َ َ َ ُ َ ْ َّ
َ ْ الراْح
َ ُ َْ َ
ََْ َ َ ْ
Ya Allah wahai Yang Maha Pengampun,
Kami mohon kepadaMu, ampunilah para pendahulu kami, ampunilah orang tua kami,
ampunilah segala maksiat yang pernah dilakukan oleh jasad ini ya Allah, Bersihkanlah
pada hari yang fitri ini sebersih-bersihnya.
Ya Alloh, Ya Rohman-Ya Rohiim
Senantiasakanlah kepada kami kemudahan, kebaikan dan keberuntungan yang bertubitubi, dimanpun kapanpun dan dalam keadaan bagaimanapun, fiddunya wal-akhiroh.
Jadikan sisa umur ini, sisa umur yang selalu dekat denganMu. berikanlah kepada kami
kewarasan, kesehatan, kekuatan,

keselamatan, yoni, kewibawaan, kemulyaan dan

kekayaan. Andai ajal menjemput kami, cabutlah nyawa ini dalam khusnul khotimah,
berhasil masuk surga selamat dari neraka
Ya

Allah

titipkan

kepada

kami

keturunan

yang

jauh

lebih

baik

daripada

kami .Rizqikanlah kepada kami putra putri yang sholih dan sholihat, yang sehat
jasmani dan rohani, yang ganteng dan cantik lahirnya, ganteng dan cantik pula
batinnya. Yang pinter ilmu agama, pinter pula ilmu dunia. menjadi tambang pahala
dan sumber kebahagian bagi kedua orang tuanya. Sukses berilmu, beraklaqulkarimah &
mandiri, hidup mulya, barokah fiddunya wal akhiroh.
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Ya Alloh, berikanlah kemampuan dan kekuatan kepada kami, agar kami bisa senantiasa
beribadah dan bermu‟amalah sesui syari‟ahMU, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang
benar itu benar dan rizqikanlah kami bisa mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada
kami bahwa yang salah itu salah dan rizqikanlah kami bisa menjauhi sejauh-jauhnya.
Ya Alloh, kami sangat yakin seyakin-yakinnya, bahwha hanya atas ridho rohmat dan
pertolongan dariMU lah rintisan usaha penyelamatan umat dari mu‟amalah ribawi
melalui BMT-BMT ini bisa eksist dan tumbuh,
Oleh karena itu. Senantiasakanlah ridho, rohmat dan pertolonganMU menyertai BMTBMT kami , alirkanlah terus menerus tanpa putus kemudahan, kebaikan dan
keberuntungan yang bertubi-tubi kepada BMT dan para anggota,

serta seluruh

nasabahnya juga umat islam umumnya , selamat dari riba , hidup mulya mati masuk
surga, barokah fiddunya wal akhiroh
Hanya Engkaulah pengusasa segala-galanya, kami mohon kepadaMu, terimalah puasa
kami , ampunilah segala dosa kami, kabulkanlah do‟a kami.

ِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر
َ َربَّنَا اتنَا ِىف الدُّنيَا َ َسنَةً َو ِىف اْالخَرةِ َ َسنَةً َوقنَا َع َذ

تقبل اهلل منا ومن م

Selamat merayakan Iedul Fitri 1434 H

Mohon maaf lahir batin

والسالم علي م ورْحة اهلل وبركاتو
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