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Ibadah Haji dan Keutamaan Sepuluh Hari
Pertama Bulan Dzulhijjah

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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nb

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 dimuliakan Allah…

w.

mi

Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, Dzat yang menciptakan
dan memilih sesuatu dengan kehendak-Nya. Dia telah menciptakan beberapa
langit dan memilih darinya langit ke tujuh, menciptakan beberapa surga, dan
memilih darinya surga firdaus, menciptakan para malaikat dan memilih di antara
mereka Jibril, Mikail, dan Israfil ‘alaihimussalam. Dia menciptakan manusia dan
memilih di antara mereka orang-orang mukmin, Dia memilih di antara orangorang mukmin para Nabi, dan memilih di antara para Nabi para Rasul-Nya, dan
memilih di antara para Rasul-Nya yaitu Rasul ulul azmi, dan memilih di antara
ulul azmii dua hamba kekasih-Nya, dan memilih di antara dua hamba kekasihNya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

ww

Dia menciptakan bumi dan memilih Kota Makkah, Dia menciptakan bulanbulan dan memilih di antara bulannya, bulan Ramadhan, dan Ia memilih dari
harinya, hari Jum’at, dan dari malamnya adalah lailatul qadar,
r dan dari waktuwaktunya adalah sesaat pada hari Jum’at, dan dari sepuluhnya, sepuluh hari
bulan Dzullhijjah.
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Seorang Muslim, senantiasa hidup penuh berkah dalam perbuatan
dan waktunya. Keberkahan terbesar dalam tindakannya adalah ketaatan,
karena membawa keberkahan baginya. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,
“Barangsiapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali
lipat amalnya.” (Al-An’am: 160)

ind

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, ia berkata, Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dan
keburukan, kemudian beliau menjelaskan hal tersebut. Barangsiapa bertekad
melakukan kebaikan dan ia belum mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan
baginya satu kebaikan yang sempurna. dan barangsiapa meniatkan kebaikan,
kemudian mengamalkannya, maka Allah akan menetapkan baginya sepuluh
kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat, hingga tak terbatas. Barangsiapa bertekad
melakukan kejahatan, namun belum melakukannya, maka Allah menuliskan
baginya satu kebaikan yang sempurna, dan barangsiapa bertekad melakukan satu
keburukan kemudian mengerjakannya maka Allah akan menetapkan baginya
satu keburukan. Tidaklah seseorang itu dibinasakan oleh Allah melainkan ia benar
benar binasa.”” (HR. Bukhari dan Muslim)

nb

ar

Maka, shalat itu ada lima secara amalan, namun ia berjumlah lima puluh
dari sisi pahala dan ganjarannya. Demikian juga dengan puasa Ramadhan, ia
dihitung dengan pahala puasa selama sepuluh bulan. Hal ini sebagaimana
ditegaskan oleh hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, “Puasa Ramadhan
dihitung dengan puasa sepuluh bulan, dan puasa enam hari pada bulan Syawwal
diganjar dengan pahala puasa selama dua bulan.” (HR. Ibnu Khuzamah dan Nasa’i
dari Tsauban maula Rasulullah)

mi

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Khuraim bin Fatik Al-Asadi
Radhiyallahu Anhu, “Dan sedekah itu dibalas dengan tujuh ratus kali lipat
kebaikan.”” Juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu,

َوا ْﻟ َﺤ ﱡﺞ ا ْﻟ َﻤ ْ ُﱪو ُر ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻟَ ُﻪ َﺟﺰَا ٌء إِﻻ ا ْﻟ َﺠ ﱠﻨ َﺔ

“Dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga.” (Muttafaq ‘alaihi)

ww

w.

Ketahuilah, haji akan membersihkan dosa-dosa, seperti halnya shalat yang
mampu membersihkan dosa. Dalam hadits, “Perumpamaan shalat lima waktu
itu seperti sungai yang mengalir deras di depan pintu rumah salah seorang di
antara kalian, kemudian ia mandi di dalamnya sebanyak lima kali dalam sehari
semalam, maka masihkah tersisa kotoran dalam tubuhnya?” (HR. Imam Malik
dari jalur Sa’ad bin Abi Waqqash Radhiyallahu Anhu)
Waktu yang paling besar keberkahannya adalah sepuluh hari pertama
di bulan Dzulhijjah. Karena ia memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah.
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Hal ini menunjukkan akan kecintaan dan pengagungan-Nya terhadap Bulan
Dzulhijjah. Kemuliaan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah Allah
telah bersumpah dengannya, “Dan (demi) malam yang sepuluh”” (Al-Fajr: 2). Allah
tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang mulia dan agung.

ind

Kemuliaan lain dari sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah
telah menyambungnya dengan sebaik-baik waktu yaitu waktu fajar di mana
kehidupan muncul setelah kematian kecil, cahaya datang menutup kegelapan
malam. Kemudian Allah menggandengkannya dengan bilangan genap dan
ganjil yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk-Nya. Bilangan
genapnya adalah Idul Qurban sedang bilangan ganjilnya adalah hari Arafah, di
mana para tamu Allah mempelihatkan ketundukan mereka kepada keagungan
Allah Subhanahu wa Ta’ala.

ar

Kemuliaan lain dari sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah pula bahwa
Allah telah menyempurnakan Al-Islam di dalamnya. Kesempurnaan Islam
ditegaskan pada haji wada’’ yang ditandai dengan diturunkannya satu ayat yang
paling dibenci sekaligus disenangi oleh Yahudi. Ayat di mana seorang pendeta
Yahudi berkata kepada Umar bin Al-Khattab: “Ada satu ayat dalam Kitab kalian,
seandainya ia turun kepada kami kaum Yahudi, niscaya kami akan menjadikan
hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya.” Ayat itu adalah,

[٣:( ]اﻤﻟﺎﺋﺪةV U T S R Q P O N M L K)

nb

“Pada hari Ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah
Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Kuridhai Islam itu sebagai agama
bagimu.” (Al-Maidah: 3)

mi

Umar berkata,“Sesungguhnya aku mengetahui kapan dan di mana ayat
itu diturunkan. Ayat itu diturunkan pada Hari Arafah bertepatan dengan hari
Jum’at.” (HR. Bukhari)

w.

Kemuliaannya yang lain, Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya
pada hari itu. Setiap jiwa merasakan ketentraman dengan berbagai macam
ketaatan, baik perkataan, perbuatan maupun muamalah. Kesempurnaan
nikmat ditandai dengan terbukanya hati para hamba untuk menerima Islam.
Sehingga manusia masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong.
Setelah disempurnakannya nikmat, jumlah mereka bertambah lebih dari
seratus ribu orang. Allah telah memenangkan Islam di atas semua agama. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ww

Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â)
[۲۸: ( ]اﻟﻔﺘﺢÑ
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“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama
yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah
sebagai saksi.” (Al-Fath: 84)

ind

Kemuliaan sepuluh hari pertama bulan Dzullhijjah, ia menjadi sebaikbaiknya hari di dunia secara mutlak. Baik dalam setiap detiknya, setiap jamnya,
setiap harinya, dan setiap pekannya. Ia adalah hari-hari yang paling dicintai oleh
Allah, dan amal shalih di dalamnya lebih dicintai Allah. Sepuluh hari pertama
bulan Dzulhijjah adalah musim untuk meraih keuntungan yang melimpah.
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda, ”Tidak ada hari yang amal shalih yang dikerjakan lebih dicintai
oleh Allah di dalamnya dari pada hari ini”(maksudnya sepuluh hari pertama bulan
Dzulhijjah) Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, begitu juga tidak dengan
jihad di jalan Allah? Beliau bersabda, “Ya, meskipun itu jihad di jalan Allah, kecuali
jika seseorang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian ia tidak
kembali.” (HR. Bukhari)

nb

ar

Kemuliaan sepuluh hari pertama bulan Dzullhijjah pula ialah terdapat
Hari Arafah, hari kesembilan di bulan Dzulhijjah. Hari Arafah penuh dengan
keutamaan, limpahan pahala, dan pengampunan dosa. Hari di mana setiap
hamba menampakkan ketauhidannya dengan banyak mengucapkan, “Laa
ilaaha illallah.”” Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sebaik-baiknya
ucapanku dan ucapan para Nabi sebelumku adalah laa ilaaha illallah (tidak
ada tuhan yang patut disembah melainkan Allah)” (HR. Malik dan Tirmidzi,
dan dihasankan olehnya) Hadits lain Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
bersabda,

َﺧ ْ َري اﻟﺪﱡ َﻋﺎ ِء ُد َﻋﺎ ُء َﻳ ْﻮ ِم َﻋ َﺮ َﻓ َﺔ

mi

“Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada Hari Arafah.”

ww

w.

Pada Hari Arafah kaum Muslimin dari berbagai daerah berkumpul di
satu tempat. Mereka menundukkan hati dan merendahkan diri mereka di
hadapan Allah Subhanahu wa Ta’ala mengharap ampunan dan keridhaan Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Karena keutamaan arafah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam menjadikannya sebagai syarat utama sahnya pelaksanaan ibadah
haji. Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam: “Haji adalah wukuf di Padang
Arafah.”” (Hadits ini diriwayatkan oleh para imam dalam Kutub As-Sunan dari
jalur Abdurrahman bin Ya’mar Adaili Radhiyallahu Anhu)
Puasa sunnah di hari arafah akan menghapus dosa-dosa selama dua tahun,
satu tahun yang telah berlalu dan satu tahun yang akan datang.

142

www.minbarindo.com

o.c
om

Di antara keutamaan sepuluh hari pertama di bulan Dzulhijjah yang lain
terdapat hari qurban, yaitu hari kesepuluh di bulan Dzullhijjah. Ia adalah sebaikbaiknya hari. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits, “Sebaik-baik hari
adalah Hari Raya Qurban.”” Pada hari itu mayoritas amalan haji dikerjakan,
melempar jumrah, mencukur rambut kepala, menyembelih hewan qurban,
tawaf, sa’i, shalat Idul Adha, menyembelih hewan qurban bagi orang yang tidak
berhaji, berkumpulnya umat Islam di shalat Id dan ucapan selamat sesama
mereka.

ind

Masih banyak Keutamaan-keutamaan sepuluh hari pertama bulan
Dzullhijjah. Karena itu tidaklah pantas seorang Muslim, menyia-nyiakannya.
Sebaliknya, ia harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, saling berpacu
melakukan kebaikan di dalamnya dan menyibukkan diri dengan amal shalih.

ُ 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

ar

 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

nb

Jamaah Jum’at yang berbahagia ...

Amalan-amalan yang disyariatkan pada hari-hari itu adalah berdzikir
dengan memperbanyak tasbih, tahlil, tahmid, membaca Al-Qur’an dan yang
lainnya. Allah berfirman,

mi

s r q p o n m l k j i h g f)
[۲۸:( ]اﺤﻟﺞu t

w.

“Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka
menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki, yang Allah
Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak.” (Al-Hajj: 28)

ww

Imam Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Tidak ada hari yang paling mulia di sisi
Allah dan paling dicintai karena Amalan di dalamnya dari pada sepuluh hari ini.
Maka, perbanyaklah bacaan tahlil, takbir, dan tahmid.”
Majelis dzikir adalah majelis para malaikat, para rasul, majelis ampunan,
majelis yang membawa pada kemikmatan surga, menguatkan iman,
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kebahagiaan, menumbuhkan kasih-sayang, dan ketenangan. Allah Subhanahu
wa Ta’ala berfirman,

[١٠٣:(]اﻟﻨﺴﺎءh g f e d)

“Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah.”(An-Nisaa’:
103) Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

(x w v u t s r q p o n)
[۲٠٠:]اﻛﻘﺮة

ind

“Apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berdzikirlah dengan
menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut (membangga-banggakan)
nenek moyangmu, atau (bahkan) berdzikirlah lebih banyak dari itu”” (Al-Baqarah:
200)

Amalan lain yang dianjurkan pada hari itu adalah talbiyah (labbaik
Allahumma labbaik),
k dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagi yang tidak
berhaji hendaknya mendekatkan diri kepada Allah dengan berpuasa pada Hari
Arafah. Dari Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu berkata,

ar

اﻟﺴ َﻨ َﺔ ا ْﻟ َام ِﺿ َﻴ َﺔ َوا ْﻟ َﺒﺎ ِﻗ َﻴﺔ
 ُﻳ َﻜ ﱢﻔ ُﺮ ﱠ:ُﺳ ِﺌ َﻞ ﻋَﻦْ َﺻ ْﻮ ِم َﻳ ْﻮ ِم َﻋ َﺮ َﻓ َﺔ َﻓ َﻘ َﺎل
“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam pernah ditanya tentang Hari Arafah,
beliau bersabda, ”Puasa itu akan menghapus dosa-dosa pada tahun sebelumnya
dan setelahnya.” (HR. Muslim,dengan lafazh dari Muslim)

nb

Ibadah lain yang disunnahkan pada hari itu adalah memperbanyak shalat
sunnah setelah shalat fardhu, terutama shalat rawatib sebelum atau setelah
shalat fardhu. Empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat
setelah maghrib. Dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh.

ww

w.

mi

Memperbanyak sedekah termasuk amalan yang diperintahkan di hari
itu. Sedekah yang dikeluarkan di hari tersebut lebih baik dari sedekah yang
dikeluarkan di bulan Ramadhan karena tingginya kebutuhan manusia pada
sepuluh hari pertama terhadap nafkah dan bekal untuk meyambut ibadah
haji, hari raya, dan hewan qurban atau yang semacamnya. Dengan sedekah,
seseorang akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Allah
akan menaungi mereka pada Hari Kiamat, membuka pintu-pintu kebaikan,
menutup pintu-pintu keburukan, membukakan salah satu pintu surga. Allah
akan mencintainya, begitu juga para makhluk-Nya, hati pelakunya menjadi
penyayang dan lembut. Harta dan jiwanya akan suci. Dosanya akan terampuni
dan terbebas dari penghambaan kepada harta. Allah juga akan menjaga harta,
jiwa, dan anak-anaknya baik di dunia ataupun akhirat.
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Memperbanyak puasa termasuk ibadah yang dianjurkan pada sepuluh
hari pertama bulan dzulhijjah. Disebutkan dalam Hadits shahih bahwa beliau
berpuasa pada Hari Asyura, sembilan hari di bulan Dzulhijjah, dan tiga hari
pada setiap bulan.

Jika sepuluh hari pertama Dzullhijjah telah masuk, seorang Muslim, yang
hendak berqurban disunnahkan tidak mencukur rambut atau bulu-bulu
lainnya, sebagaimana diterangkan dalam sabda beliau, “Barangsiapa di antara
kalian hendak berqurban dan telah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak halal
baginya untuk mencukur rambut kepala, bulu, dan kukunya.”

ind

Semoga Allah menerima dan membalas semua kebaikan kita. Menjadikan
kita sebagai pengikutnya baik lahir maupun batin, mengumpulkan kita dengan
kelompoknya, memberikan kita minuman dari telaga-Nya, serta mengumpulkan
kita dalam surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya Dia Dzat yang Maha
Pemurah Lagi Maha Pemberi.

ar

Ya Allah, berikanlah taufik-Mu kepada kami dalam menempuh jalan yang
lurus, dalam perkataan maupun perbuatan kami. Sungguh, Tidak ada yang dapat
memberikan taufik kecuali Engkau.
Ya Allah, jauhkanlah dari kami keburukan perkataan, perbuatan, hawa nafsu,
dan penyakit. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menjauhkan semua keburukan
itu kecuali Engkau.

nb

Ya Allah, berilah kami petunjuk dan perbaikilah langkah kami.

ww

w.

mi

َ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
L K J I H G F E D C B) ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋ ِﻞ
.[۵٦:( ]اﻷﺣﺰابP O N M
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
َ  َ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. ﱢﻳﻦ
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 أ
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 َذﻫ
َ 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
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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 ْ ِ
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
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا

 ~ } | { zyﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[٧٤:
)z y x w v u
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)½ ¾ ¿ ] (Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àآل ﻋﻤﺮان[۸:

)¬ ® ¯ ] (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °اﻛﻘﺮة[۲٠١:

ﻋﺒﺎد اﷲ )U T S R Q P O N M L K J
] (\ [ Z Y X W Vاﺠﺤﻞ[٩٠:
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ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
اِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
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