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Memaksimalkan Sepuluh Malam Terakhir
Bulan Ramadhan

Khutbah Pertama

ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ind
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ar

ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
Jamaah yang dimulaikan Allah…

mi

Saya berwasiat kepada kalian dan diri sendiri untuk senantiasa bertakwa
kepada Allah ‘Azza wa Jalla. Bertakwa kepada Allah adalah sesuatu yang paling
mulia dari apa yang kita sembunyikan, dan seindah-indahnya perhiasan dari
yang kita perlihatkan, dan harta benda yang paling mulia yang kalian simpan.
Semoga Allah menolong kita untuk terus menjalankan ketakwaan dan semoga
Allah mengaruniakan kepada kita pahalanya yang berlipat ganda.

w.

Wahai kaum Muslimin, hari-hari telah meninggalkan kalian, malam-malam
mulia telah berlalu dan menjadi saksi atas perbuatan yang telah kalian kerjakan,
dan menjaga amalan yang telah kalian tinggalkan, sebagai penyimpan amal
perbuatan kalian, firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

[٣٠: &( ]آل ﻋﻤﺮان% $ # " !)

ww

“Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan
(dimukanya) ” (Ali-Imran: 30)
Rabb kalian memanggil “Wahai hamba-hamba-Ku, tidak lain itu adalah
133
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amalan-amalan kalian, telah Aku hitung kemudian aku penuhi untuk kalian,
maka barangsiapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah ia memuji Allah,
sedangkan barangsiapa mendapati tidak seperti yang diingikan, maka hendaklah
ia tidak mencela kecuali kepada dirinya sendiri.”

Ramadhan ini adalah bulan kalian, dan hari-hari ini merupakan
penghujung bulan mulia. Berapa banyak orang menemuinya, namun ia tidak
dapat memanfaatkannya. Dan berapa banyak orang yang berangan-angan
untuk kembali, namun ia tidak dapat menyusulnya. Karenanya, tidakkah kalian
perhatikan ajal dan tempat kembalinya, tidakkah kalian jelaskan segala tipuan
yang terdapat dalam angan-angan dan pengandaian yang melalaikan?

ar

ind

Wahai saudara-saudaraku, meskipun dalam jiwa-jiwa ini terdapat
penghalang, dan di dalam hati ini ada pemberi pelajaran yang baik. Maka
ketahuilah, sungguh masih ada sepuluh hari tersisa dari bulan Ramadhan. Jika
pada kedua puluh hari sebelumnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam masih
menggabungkan antara shalat dan tidur. Pada sepuluh malam terakhir, beliau
siap siaga, bersungguh-sungguh, dan mengencangkan sarungnya, menjauh
dari tempat tidurnya, membangunkan keluarganya, dan mengetuk pintu untuk
menemui Fatimah dan Ali Radhiyallahu Anhu sembari berkata, “Tidakkah kalian
bangun lalu shalat? Ia mengetuk pintu sambil membacakan,

[١٣۲:( ]ﻃﻪ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡)
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nb

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan shalat dan
bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.Kami tidak meminta rezeki kepadamu,
kamilah yang memberi rezeki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi
orang yang bertakwa. (Thaha: 132) Lalu Rasulullah menuju kamar-kamar istriistrinya sembari memerintahkan, “Bagunkanlah penghuni-penghuni kamar.
Karena banyak orang yang berpakaian di dunia, namun ia telanjang pada Hari
Kiamat.”

w.

Ada di antara kaum Muslimin berkata, “Sesungguhnya shalat lail ini
hukumnya sunnah, dan cukup bagi kami untuk menunaikan shalat-shalat
yang wajib saja.” Memang benar hukumnya shalat lail adalah sunnah, sebagai
pelengkap terhadap shalat fardhu. Akan tetapi, siapa yang mengetahui bahwa
shalat–shalat yang Anda kerjakan telah sempurna dan lengkap?

ww

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, “Rabb Ta’ala berfirman, ’Lihatlah
oleh kalian shalat-shalat hambaku, apakah ia menyempurnakannya atau
menguranginya. Jika shalatnya sempurna maka akan ditulis dengan sempurna,
namun jika dalam shalatnya terdapat kekurangan, (Allah) berfirman, “periksalah
hambaku, apakah hambaku memiliki shalat sunnah yang ia kerjakan? Jika ia
memiliki shalat sunnah, maka Ia berkata, ’Penuhilah kekurangan shalat wajibnya,
134
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kemudian amAl-amalan perbuatan yang lain juga disamakan.”
Di antara keutamaan menghidupkan sepuluh malam terakhir di bulan
Ramadhan ini adalah agar mendapatkan atau menemui lailatul qadar. Allah
berfirman,

[٣:]اﻟﻘﺪر
(3 2 1 0 / . -)
ْ

“Malam kemuliaan itu (lailatul qadar) lebih baik dari seribu bulan.”” (Al-Qadar: 3)

ind

An-Nakha’i berkata, “Amalan pada lailatul qadarr lebih baik dari amalan
selama seribu bulan selain Ramadhan. Seribu bulan itu setara dengan 83
tahun empat bulan. Amalan pada malam ini, bagi orang yang diberi taufik oleh
Allah, lebih baik dari pada amalan di 83 tahun empat bulan. Disebutkan dalam
Shahihain (Bukhari dan Muslim) dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

َﻣﻦْ َﻗﺎ َم ﻟَ ْﻴ َﻠ َﺔ ا ْﻟ َﻘ ْﺪ ِر إِ َميﺎ ًﻧﺎ َو ْاﺣ ِﺘ َﺴﺎ ًﺑﺎ ُﻏ ِﻔ َﺮ ﻟَ ُﻪ َﻣﺎ َﺗ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣﻦْ َذ ْﻧ ِﺒ ِﻪ
“Barangsiapa shalat pada waktu lailatul qadar karena iman dan mengaharap rida
Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

nb

ar

Lailatul qadarr adalah salah satu malam dari sepuluh malam terakhir di bulan
Ramadhan. Menurut pendapat yang rajih (kuat) Allah merahasiakan lailatul
qadar dengan tujuan agar setiap hamba bersungguh-sungguh dalam mencari,
mengisinya dengan shalat, dzikir, dan doa. Sehingga, merekapun menjadi lebih
dekat kepada Allah.

mi

Lailatul qadarr memiliki tanda-tanda yang dapat diketahui. Pendapat yang
shahih mengenai tanda tersebut adalah matahari terbit pada pagi harinya
begitu cerah dan tidak menyilaukan. Disebutkan dalam Shahih Muslim, dari
Ubay bin Ka’ab Radhiyallahu Anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,

َوأَ َﻣﺎ َر ُﺗ َﻬﺎ أَ ْن َﺗ ْﻄ ُﻠ َﻊ ﱠ
ﻴﺤ ِﺔ َﻳ ْﻮ ِﻣ َﻬﺎ َﺑ ْﻴ َﻀﺎ َء َﻻ ُﺷ َﻌﺎعَ ﻟَ َﻬﺎ
َ اﻟﺸ ْﻤ ُﺲ ِﰲ َﺻ ِﺒ

w.

“Dan tanda lailatul qadar adalah matahari terbit pada pagi haringya dengan
cerah dan tidak menyilaukan.”

ww

Beberapa hadits menyebutkan bahwa lailatul qadarr kadang dapat diketahui
melalui mimpi yang benar. Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari
jalur Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bermimpi tentang lailatul qadarr pada tujuh malam yang
terakhir. Maka Rasulullah bersabda,”Aku melihat bahwa mimpi kalian (tentang
lailatul qadar)
r bertepatan pada tujuh malam terakhir. Maka barangsiapa yang
ingin mencarinya maka carilah pada tujuh malam terakhir.”
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Hadits lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda, “Sesungguhnya aku telah diperlihatkan lailatul qadar,
r kemudian
malam itu dilupakan atasku. Maka carilah malam itu pada sepuluh malam
terakhir. Dan sungguh, aku bermimpi sujud di atas air dan tanah.” Abu Sa’id
berkata, “Maka akupun melihat Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersujud di
atas air dan dan tanah hingga aku melihat bekas debu di keningnya.”
Maka sudah seharusnya bagi setiap Muslim untuk lebih giat beribadah di
sepuluh hari terakhirdengan memperbanyak membaca Al-Qur’an, berdzikir
dan amalan sunnah lainnya, termasuk i’tikaf di masjid untuk memfokuskan
diri beribadah dan mempererat hubungan kepada-Nya. Mari kita renungi
perkataan Dawud Ath-Tha’i tentang malam ini,

Memisahkanku dari tempat tidurku

ind

“Keinginan untuk mendapatkanmu telah menghilangkan segala kegundahan,

dan kerinduan ku untuk melihatmu lebih kuat dari segala kenikmatan, dan
menghalangiku dari segala syahwat.”

ar

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Khutbah Kedua

nb

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ

mi

Jamaah shalat Jum’at yang berbahagia ….

ww

w.

Adapun keutamaan beri’tikaf bahwa pada sepuluh malam terakhir itu ada
satu malam yang lebih baik dari seribu bulan, yaitu lebih baik dari 83 tahun
yang tidak terdapat lailatul qadarr padannya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
beri’tikaf di malam tersebut dengan harapan bisa mendapatkan malam itu.
Bahkan, beliau beri’tikaf pada sepuluh hari pertama, kemudian beri’tikaf
pada sepuluh hari kedua. Beliau mengangkat kepalanya untuk berbicara di
hadapan manusia, lalu merekapun mendekatinya. Beliau bersabda,”Sungguh
aku pernah beri’tikaf pada sepuluh hari pertama, karena aku sangat berharap
bisa mendapatkan malam itu, kemudian aku beri’tikaf pada sepuluh hari kedua,
kemudian Jibril datang kepadaku dan mengatakan,

ﴩ اﻷَ َو ِاﺧ ِﺮ َﻓ َﻤﻦْ أَ َﺣ ﱠﺐ ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ أَ ْن َﻳ ْﻌ َﺘ ِﻜ َﻒ َﻓ ْﻠ َﻴ ْﻌ َﺘ ِﻜ ْﻒ
ِ ْ إِ ﱠﻧ َﻬﺎ ِﰱ ا ْﻟ َﻌ
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“Sesungguhnya malam itu ada pada sepuluh hari yang terakhir. Barangsiapa
di antara kalian hendak beri’tikaf, maka beri’tikaflah.” (HR. Muslim)
Orang yang beri’tikaf berarti ia telah mencontoh amalan Rasulullah yang
tidak pernah meninggalkan i’tikaf.

Beberapa aturan ketika beri’tikaf , Di antaranya mengikhlaskan niat kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, memasuki tempat i’tikaf sebelum terbenamnya
matahari, memilih masjid jami’ sebagai tempat i’tikaf, membuat bilik khusus
baginya, tidak dibenarkan berpindah-pindah tempat dan tidak keluar masjid
kecuali karena udzur syar’i.
Jamaah Jum’at yang berbahagia..

ind

Sangat disayangkan, mayoritas kaum Muslimin dewasa ini hanya
bersemangat di awal bulan Ramadhan saja, namun tatkala datang waktu
yang seharusnya bersungguh-sungguh, ia meninggakan shalat malam, dan
menghabiskan malamnya dengan perkara yang sia-sia, bersendau gurau, dan
bermaksiat kepada Allah. Ia futur,
r lemah semangat, bahkan berpaling dari
anugrah Dzat yang Maha Pemurah dan Maha Pemberi Karunia.

nb

ar

Wahai orang yang lalai, sadarlah! Wahai para penegak sunnah, bangunlah!
Demi Allah, Anda tertipu dan terjebak dalam keburukan, ketika Anda tahu
ibadah pada lailatul qadarr itu lebih baik dari pada ibadah selama 83 tahun,
namun justru Anda tidak mengisinya dengan ibadah kepada Rabb? Bersujudlah
kepada Allah, semoga Dia menerima ibadahmu, dan Allah hanya menerima
ibadah dari orang-orang yang bertakwa.

mi

Wahai orang-orang yang memulai bulan Ramadhan dengan penuh
semangat dan bertekad untuk menjaganya sampai akhir bulan, waspadalah!
Janganlah tertipu dengan apa yang kalian lakukan! Jadilah seperti apa yang
difirmankan oleh Allah Ta’ala,

[١۸-١٧:( ]ا ارﻳﺎتf e d c b a ` _ ^ ] \)

w.

“Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan
ampunan di waktu pagi sebelum fajar.”” Adz-dzariyat (1718-)
Mereka tidak beristighfar melainkan karena mereka merasa bersalah
kepada Allah, padahal shalat malamnya dilakukan dengan begitu sering.

ww

Wahai kekasih-kekasih Allah, perbanyaklah istighfar dan memohon ampun
kepada Allah di malam-malam terakhir bulan ramadán ini. Jadilah kalian orang
yang komitmen menjalankan Ramadhan seperti hadits yang diriwayatkan
Aisyah istri Nabi. Beliau pernah bertanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, “Jika
aku mendapati lailatul qadarr apa yang harus aku ucapkan?” Beliau bersabda,
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“katakanlah, “Ya Allah, sesungguhnya Engkau Dzat pemberi maaf dan suka
”memaafkan, maka maafkanlah(kesalahan-kesalahan) ku.

ar

ind

َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
ﻮن َﻓ َﻘ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ َ
ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ )L K J I H G F E D C B
] (P O N Mاﻷﺣﺰاب.[۵٦:
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
ﱢﻳﻦ َ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
اﻟﺪ ِ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ

nb

ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ

mi

اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ )U T S R Q P O N M L K J
\( ]اﺠﺤﻞ[٩٠:
\[ZYX
ZYXWV
اِ ﱠذ َﻛﺮوا ﱠ
ﻮن
ﻴﻢ ﻳَ ﱠﺬِﻛ ُﺮُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَﻟُﻮُﻩ ِﻣ ْﻦ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ﻳُـ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬَﻛ ِﺮ اﷲُ أَﻛﺒ ِﺮ َواﷲَ ﻳُـ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺗُ َﺼﱢﻨـ ُﻌ َ
اﻟﻠﻪ اﻟْ َﻌ ِﻈ َ
ُ
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