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Pengaruh Takwa
Seorang Muslim

Khutbah Pertama
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. اَ ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬ ْي أَ ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮﻟَ ُﻪ ِﺑﺎ ْﻟ ُﻬﺪَى َو ِد ْﻳ ِﻦ ا ْﻟ َﺤﻖﱢ ﻟِ ُﻴ ْﻈ ِﻬ َﺮ ُه َﻋ َﲆ اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ ُﻛ ﱢﻠ ِﻪ َو َﻛ َﻔﻰ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ َﺷ ِﻬ ْﻴﺪًا
،ُ َو أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ، ُذوا ْﻟ ِﻌ ﱠﺰ ِة َو ا ْﻟ ُﻘ َﻮى،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ
 اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َو َﺑﺎ ِر ْك َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒـ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲇ آﻟِ ِﻪ َو أَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو ُﻛ ﱢﻞ.ﻻَ َﻧ ِﺒﻲ ﱠ َﺑ ْﻌ َﺪ ُه َو ﻻَ َر ُﺳ ْﻮ َل
.َﻣ ِﻦ ا ﱠﺗ َﺒ َﻊ ِﻟﻠ ِﻪ ا ْﻟ ُﻬﺪَى
. ﻟَ َﻌـ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن،ﴘ َو إِ ﱠﻳـﺎ ُﻛ ْﻢ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ ُﺗ َﻘﺎ ِﺗ ِﻪ
ْ ِ  ُأ ْو،أَ ﱠﻣـﺎ َﺑ ْﻌﺪُ َﻓﻴـَﺎ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟﻠ ِﻪ
ْ ِ ﴆ ِﺑ َﻨ ْﻔ
(@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4) :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
[١٠٢:]آل ﻋﻤﺮان
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Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala ...

mi

nb

Sebagai pembuka, khatib mengajak kepada segenap kaum Muslimin untuk
senantiasa memperkuat dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah
seseorang dapat menghimpun segala kebaikan, takwa juga merupakan sifat
dan karakter yang paling banyak disebutkan dalam Al-Qur’an. Dengan berbekal
takwa seseorang memperoleh kebahagiaan, kebaikan dan keselamatan di
dunia maupun akhirat, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Sebaliknya,
ketakwaan juga merupakan benteng dan pelindung serta baju besi kokoh yang
dapat menghalau segala bentuk keburukan, di dunia maupun akhirat, baik
yang bersifat lahiriah maupun batiniah.
Ketakwaan merupakan perintah dan wasiat Allah Subhanahu wa Ta’ala
yang dibebankan kepada segenap umat manusia untuk seluruh umat. Firman
Allah Subhanahu wa Ta’ala,

w.

[١٣١: {( ]اﻟﻨﺴﺎءz y x w v u t s r q p)

ww

“… dan sungguh Kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi
Kitab sebelum kamu dan kepada kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah.”
(An-Nisa’: 131)
Ketakwaan merupakan inti dakwah dan seruan para nabi dan rasul, syiar
orang-orang shalih dan para waliyullah, yakni orang-orang yang beriman dan
bertakwa kepada Allah. Setiap nabi dan rasul mendakwahkan kalimat yang
117
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sama kepada kaumnya masing-masing. Sebagaimana pernah dilakukan Nabi
Nuh kepada kaumnya: “…Mengapa kamu sekalian tidak bertakwa (kepada
Allah)?” (Asy-Syu’araa’: 106)

Makna dasar kata takwa adalah sikap hamba yang menjaga atau memelihara
dirinya dari segala bentuk keburukan dan kejahatan yang dikhawatirkan akan
menimpa dirinya. Kemudian takwa mengalami spesifikasi makna menjadi sikap
menjaga atau memelihara diri dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan
kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa Ta’ala. Karena itu, Allah adalah Ahlu
at-Taqwa, yakni Dzat satu-satunya yang berhak untuk ditakuti, diagungkan, dan
dimuliakan oleh hamba-hamba-Nya. Ali bin Abi Thalib mendefinisikan takwa
sebagai berikut:

ind

. َو اْﻻِ ْﺳ ِﺘ ْﻌﺪَا ُد ﻟِ َﻴ ْﻮ ِم اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻞ، َو ا ْﻟ َﻘﻨَﺎ َﻋ ُﺔ ِﺑﺎ ْﻟ َﻘ ِﻠ ْﻴ ِﻞ، َو ا ْﻟ َﻌ َﻤ ُﻞ ِﺑﺎﻟ ﱠﺘ ْﻨ ِﺰ ْﻳ ِﻞ،ا ْﻟ َﺨ ْﻮ ُف ِﻣﻦَ ا ْﻟ َﺠ ِﻠ ْﻴ ِﻞ

“Takut kepada Dzat yang Mahaagung, beramal sesuai dengan anjuran wahyu,
bersikap rela atau puas terhadap rizki yang diterima walaupun jumlahnya sedikit,
dan mempersiapkan diri untuk hari keberangkatan (menuju liang lahat)”
Ma’asyirul mukminin rahimakumullah ta’ala…

nb

ar

Sebagai orang yang beriman, sudah sepatutnya kita berusaha untuk
mempelajari, mengkaji dan merenungi sifat-sifat orang bertakwa yang telah
banyak disebutkan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kita melalui kitab-Nya,
disertai dengan doa semoga kita menjadi bagian dari mereka. di antara sifatsifat orang bertakwa termaktub dalam permulaan surat Al- Baqarah. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

mi

6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !)
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w.

“
“Alif
laam miin. Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi
mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib yang
mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan
kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab (Al-Qur’an) yang telah
diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu
serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap
mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang
beruntung (Al-Baqarah: 1-5)
Disebutkan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 177 bahwa orang yang
bertakwa adalah mereka yang beriman kepada Allah, Hari Akhir, malaikatmalaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, serta memberikan harta yang dicintainya
118
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kepada para kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang
yang kehabisan bekal dalam perjalanan, orang-orang yang meminta-minta,
dan untuk membebaskan perbudakan. Selain itu, juga mendirikan shalat,
menunaikan zakat, memenuhi janjinya apabila berjanji, serta orang yang
sabar ketika mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan pada waktu terjadi
peperangan.

ind

Dalam surah Ali-Imran ayat 133-135 Allah Subhanahu wa Ta’ala
menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang
gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala, di waktu
lapang maupun sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya, senang
memaafkan kesalahan orang lain, segera bertaubat dan memohon ampunan
Allah Subhanahu wa Ta’ala tatkala mereka berbuat keji atau zalim terhadap
dirinya atau terhadap orang lain, sembari menanamkan tekad yang bulat
dalam hatinya untuk tidak akan melanjutkan atau mengulangi lagi perbuatan
keji tersebut.
Jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala…

nb

ar

Jika kita bersungguh-sungguh dalam menjaga dan memupuk keimanan
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, niscaya kita akan termasuk
orang-orang yang beruntung dan diizinkan untuk memetik dan mencicipi
buah ketakwaan. Setidaknya ada enam buah takwa yang dapat kita petik, lima
buah dapat kita rasakan di kehidupan dunia ini dan satu lagi menunggu kita
dikehidupan akhirat sebagai deposito ukhrawi. Kelima buah takwa tersebut
telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam beberapa ayat, yaitu:

mi

Pertama, kita akan memiliki “furqaan intelegence “yaitu kemampuan
intelektual kita untuk membedakan antara yang haq dengan yang bathil. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Z Y X W V U T S R Q P O N M L)
[۲٩:[ \ ] ^ _( ]اﻷﻧﻔﺎل

w.

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Ia akan
memberikan kepadamu ‘furqan’ (kekuatan hati yang dapat membedakan antara
yang benar dan yang salah), dan Ia akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu
dan mengampunimu, dan Allah mempunyai karunia yang besar.”” (Al-Anfaal: 29)

ww

Kedua, kita akan merasakan keberkahan hidup yang dihiasi oleh bungabunga kesenangan dan kebahagiaan serta ketenteraman. Limpahan berkah
yang mengucur dari langit dan bumi menjadi milik kita. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,
119
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“Dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami
akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan bumi, tetapi
mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka karena sesuatu
yang mereka usahakan.”” (Al-A’raaf: 96)
Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta’ala akan senantiasa memberikan bimbingan
dan jalan keluar dari persoalan hidup yang sedang dan yang akan kita hadapi
seperti janji-Nya,

[۲:( ]اﻟﻄﻼقp o n m l k j)

ind

Artinya: “… Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan
menjadikan jalan keluar baginya.”” (At-Thalaaq: 2)

Keempat,
t Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan rezeki yang
berlimpah kepada kita dengan cara yang tidak terduga dan dari jalan yang tak
disangka-sangka seperti firman-Nya,

ar

[٣:( ]اﻟﻄﻼقv u t s r q)

Artinya: “Dan akan memberikan rezeki kepadanya dengan cara yang tidak
terduga….”” (At-Thalaaq: 3)

nb

Kelima, Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan kemudahan dalam
segala urusan kita. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

[٤: ( ]اﻟﻄﻼقË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã)

mi

“Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan
kemudahan baginya (dalam menyelesaikan) urusannya.”” (At-Thalaaq: 4)

w.

Keenam, Allah Subhanahu wa Ta’ala akan menghapus, mengampuni dosa
dan kesalahan kita, serta memberikan tempat yang layak di surga yang penuh
dengan kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak terdengar oleh
telinga dan tak pernah terlintas dan terbayang dalam akal fikiran kita. Buah
takwa yang satu ini akan kita petik kelak di alam akhirat. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,

[٥:( ]اﻟﻄﻼقÛ Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò)

ww

“… Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menutupi
kesalahan-kesalahannya dan melipatgandakan pahala baginya.”” (At-Thalaaq: 5)
di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

[٦٣: ×( ]ﻣﺮﻳﻢÖ Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î)
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“Itulah surga yang kami wariskan (berikan) kepada orang yang bertakwa di antara
hamba-hamba Kami.”” (Maryam: 63)

 َو،ﺎت َو اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ ْﻴ ِﻢ
ِ َﺑﺎ َر َك اﻟﻠ ُﻪ ِﱄ َو ﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰱ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ
ِ  َو َﻧ َﻔ َﻌ ِﻨﻲ َو إِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦَ اْﻵ َﻳ،آن ا ْﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
.اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ ا ْﻟ َﻌ ِﻠ ْﻴ ُﻢ
َﺗ َﻘ ﱠﺒ َﻞ ِﻣﻨ ْﱢﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗ َﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ ﱠ
Khutbah Kedua

ind

َ اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ
اَ ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ َو ﱡ
 َﻧ ِﺒـ ﱢﻴﻨَﺎ،ﲆ َر ُﺳ ْﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ
 َو ﱠ.اﻟﺸ ْﻜ ُﺮ ﻟِ ّﻠ ِﻪ َو ﻻَ َﺣ ْﻮ َل َو ﻻَ ُﻗ ﱠﻮ َة إِ ﱠﻻ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ
اﻟﺼ َﻼ ُة َو ﱠ
َ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ
َ  أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻَ َﴍ ْﻳ.ُﲇ آﻟِ ِﻪ َو أَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦْ َواﻻَه
 َو أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن،ُـﻚ ﻟَﻪ
َ ُأ ْو ِﺻ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو إِﻳﱠﺎيَ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ ُﺗ َﻘﺎ ِﺗ ِﻪ َو ﻻ، أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌـﺪُ َﻓ َﻴﺎأَﻳ ﱡـ َﻬﺎ اْﻹِ ْﺧ َﻮ ُان.ُُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ
.َ ُمت ْﻮ ُﺗﻦﱠ إِ ﱠﻻ َو أَ ْﻧﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن
Jamaah sidang Jum’at rahimakumullah…

w.

mi

nb
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Para ulama Salaf telah banyak meninggalkan pesan-pesan ketakwaan
kepada kita. di antara mereka ada yang berkata, “aku wasiatkan kepadamu
untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dzat yang
mengetahui semua rahasiamu, Dzat yang menyertaimu di alam nyatamu, ingat
dan sertakanlah Allah Subhanahu wa Ta’ala di setiap detikmu, di waktu malam
dan siangmu, tumbuhkanlah rasa takutmu kepadanya sekuat kedekatannya
kepadamu dan seluas kekuasannya atasmu.” Sebagian yang lain mengatakan
sambil menyimpan rasa keheranan yang mendalam, “Mengapa engkau leluasa
dan tega berbuat maksiat justru di kala kamu sedang menyendiri dengan
Tuhanmu? Tidakkah engkau malu berbuat maksiat sedang Dia memandangimu?
Mengapa kamu justru malu dilihat oleh manusia lain, bukankah mereka
hanyalah sebagian makhluk ciptaan-Nya sepertimu? Adakah orang yang lebih
sesat dibandingkan dengan orang yang menampakkan amal shalih di hadapan
manusia, namun sebaliknya ia menantang Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan
menunjukkan keburukan kepada Allah yang status-Nya justru lebih dekat dari
urat leher manusia?!” Karena itu, selagi nyawa masih bersemayam dalam raga,
mata masih dapat melihat, telinga masih bisa mendengar, tangan masih mampu
memegang dan kaki masih bergerak melangkah, marilah kita bekali hidup kita
dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagai bekal
terbaik menuju perjumpaan dengan-Nya. Dengar, simak dan renungkanlah
firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini wahai hamba-hamba yang cinta
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala!

ww
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“Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah
kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal.” (Al-Baqarah: 197)

? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . -)
[١٩-١۸:( ]اﺤﻟﺮﺸL K J I H G F E D C B A @
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap
diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan. dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah,
lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka Itulah orangorang yang fasik.” (Al-Hasyr: 18-19)

ar

Marilah kita tutup pertemuan yang mulia ini dengan menundukkan jiwa
dan raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala sambil berdoa ke hadiratNya dengan penuh kekhusukan dan pengharapan. Semoga Allah Subhanahu
wa Ta’ala berkenan memasukkan kita ke dalam gerbong orang-orang bertakwa,
dan memberikan kemampuan kepada kita untuk membekali diri dengan
ketakwaan sampai kita berjumpa dengan-Nya.

N M L K J I H G F E D C B) !ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.[۵٦:( ]اﻷﺣﺰابP O
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w.

mi

nb

َ ِ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َر
.َﴈ اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ ﻋَﻦْ ُﻛ ﱢﻞ َﺻ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َر ُﺳ ْﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ أَ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْني
ُ َوا ْر َض َﻋﻦ
ْاﻟﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻷ ْر َﺑ َﻌﺔ أ ُﺑﻮ َﺑ ْﻜﺮ َو ُﻋ َﻤﺮ َو ُﻋ َﺜام َن َو َﻋ ِﲇ َو ﻋَﻦْ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو ﺗﺎَ ِﺑ ِﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ ْني َو َﻣﻦ
.ََﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬﻢ ِﺑ ْﺈﺣ َﺴ ٍﺎن َإﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱠﺪ ْﻳ ِﻦ َو ا ْر َﺣ ْﻤﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َﻳﺎ أ ْر َﺣ َﻢ اﻟ ﱠﺮ ِاﺣ ِﻤ ْني
َ ْ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
َ ْ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ات اِ ﱠﻧ َﻚ َﺳ ِﻤ ْﻴ ٌﻊ
ِ َﺎت اَﻷَ ْﺣ َﻴﺎ ِء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻷَ ْﻣ َﻮ
ِ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌﺐ ُﻣ ِﺠ ْﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮات
اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َو ِﻹِ ْﺧ َﻮا ِﻧﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬ ْﻳﻦَ َﺳ َﺒ ُﻘ ْﻮ َﻧﺎ ِﺑﺎْﻹِ ْ َمي ِﺎن َو ﻻَ َﺗ ْﺠ َﻌ ْﻞ ِ ْﰲ ُﻗ ُﻠ ْﻮ ِﺑﻨَﺎ ِﻏ ٍّﻼ ﻟِ ﱠﻠ ِﺬ ْﻳﻦَ آ َﻣ ُﻨ ْﻮا َر ﱠﺑﻨَﺎ إِ ﱠﻧ َﻚ
َر ُء ْو ٌف َر ِﺣ ْﻴ ٌﻢ
َﴫ َﻧﺎ َﻋ َﲆ ا ْﻟ َﻘ ْﻮ ِم ا ْﻟ َﻜﺎ ِﻓ ِﺮ ْﻳﻦ
ْ ُ ﴎا َﻓﻨَﺎ ِ ْﰲ أَ ْﻣ ِﺮ َﻧﺎ َو َﺛ ﱢﺒ ْﺖ أَ ْﻗﺪَا َﻣﻨَﺎ َو ا ْﻧ
َ ْ ِاَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ ُذ ُﻧ ْﻮ َﺑﻨَﺎ َو إ
َ اَﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱠﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪَى َو اﻟ ﱡﺘ َﻘﻰ َو ا ْﻟ َﻌ َﻔ
ﺎف َو ا ْﻟ ِﻐﻨَﻰ
 َو ا ْﻟ َﻐ ِﻨ ْﻴ َﻤ َﺔ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ،اﻟﺴ َﻼ َﻣ َﺔ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ إِ ْﺛ ٍﻢ
ِ اَﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱠﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ُﻣ ْﻮ ِﺟ َﺒ
 َو ﱠ، َو َﻋﺰَا ِﺋ َﻢ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ِﺗ َﻚ،ﺎت َر ْﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ
 َو اﻟﻨ َﱠﺠﺎ َة ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺎ ِر،ﺎﻟﺠ ﱠﻨ ِﺔ
َ  َو اﻟ َﻔ ْﻮ َز ِﺑ،ِﺑـ ﱟﺮ
122

www.minbarindo.com

ﺎﻃ ًﻼ َو ا ْر ُز ْﻗﻨَﺎ ْاﺣ ِﺘﻨَﺎ َﺑﻪ
ﺎﻃ َﻞ َﺑ ِ
اَﻟ ّﻠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ِر َﻧﺎ ا ْﻟ َﺤﻖﱠ َﺣ ٍّﻘﺎ َو ا ْر ُز ْﻗﻨَﺎ ا ﱢﺗ َﺒﺎ َﻋ ُﻪ َو أَ ِر َﻧﺎ ْﻟ َﺒ ِ
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ﻟﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ َر ﱢب اْﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ ْنيَ.
ُﺳ ْﺒ َﺤ َﺎن َر ﱢﺑ َﻚ َر ﱢب ا ْﻟ ِﻌـ ﱠﺰ ِة َﻋ ﱠام َﻳ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َنَ ،و َﺳ َﻼ ٌم َﻋ َﲆ ا ْﻟ ُﻤ ْﺮ َﺳ ِﻠ ْنيََ ،و اْ َ
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