o.c
om

08

Urgensi Shalat, Hikmah dan Kehusyukan

Khutbah Pertama

ُ ُ ْإِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ َﻧ ْﺤ َﻤﺪُ ُه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻬ ِﺪ ْﻳ ِﻪ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ
ْﴍ ْو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ َو ِﻣﻦ
 أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ.ُ َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه اﻟﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَ ُﻪ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِديَ ﻟَﻪ،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ َﺳ ﱢﻴ َﺌ
 اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠ ْﻢ َو َﺑﺎ ِر ْك َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو َﺻ ْﺤ ِﺒ ِﻪ َو َﻣ ِﻦ.َُوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ
: وﺑﻌﺪ.اﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪَا ُه إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ

ind
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Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanallahu wa Ta’ala

nb

Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hanya kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala di hari dan tempat yang mulia ini, kita kembali
diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, untuk berkumpul menjalankan
kewajiban shalat Jum’at berjamaah dengan penuh kekhusyukan. Kita niatkan
dalam rangka ketaatan sekaligus mengagungkan hari Jum’at sebagai salah
satu syiar dalam agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanallahu wa
Ta’ala,

mi

[٣۲:( ]اﺤﻟﺞA @ ? > = < ; : 9 8)

“Dan barangsiapa yang mengagungkan syiar (agama) Allah, maka itu adalah
bukti ada ketakwaan dalam hatinya ““(Al-Hajj: 32)

w.

Shalawat dan salam marilah kita senantiasa tercurah kepada nabi junjungan
kita, Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, begitu pula kepada
keluarga beliau dan para sahabat ridhwanullahi ‘alaihim, bahkan kepada kita
semua, seluruh pengikut dan penerus risalah Islam yang Istiqamah hingga
akhir nanti.

ww

Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanallahu wa Ta’ala
Sebagai seorang Muslim, setiap hari kita diwajibkan oleh agama kita untuk
mendirikan shalat lima waktu. Namun tanpa disadari, kebanyakan dari kita
menganggap kewajiban mulia tersebut sekadar rutinitas yang membebani
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saja. Banyak yang menjalankan shalat hanya sekadar menggugurkan
kewajiban. Ibarat anak sekolah atau karyawan perusahaan yang sekadar absen
semata, tanpa mengetahui urgensi dan hikmahnya. Karenanya marilah dalam
kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita mencoba menyelami urgensi
dan hikmah ibadah shalat yang kita kerjakan sehari-hari.
Urgensi dari ibadah shalat, yaitu ibadah yang pertama kali akan dimintakan
pertanggungjawabannya dari manusia pada hari kiamat kelak. Bukan hanya
itu, ibadah shalat kita juga menjadi cermin dari keseluruhan rangkaian amal
ibadah kita selama di dunia. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

ind

إِ ﱠن أَ ﱠو َل َﻣﺎ ُﻳ َﺤ َﺎﺳ ُﺐ ِﺑ ِﻪ ا ْﻟ َﻌ ْﺒﺪُ َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣﻦْ َﻋ َﻤ ِﻠ ِﻪ َﺻ َﻼ ُﺗ ُﻪ َﻓﺈِ ْن َﺻ ُﻠ َﺤ ْﺖ َﻓ َﻘ ْﺪ أَ ْﻓ َﻠ َﺢ َوأَ ْﻧ َﺠ َﺢ َوإِ ْن
(ﴪ ) َر ْوا ُه اﻟﱰﻣﻴﺬي َو ُأ َﺣ ﱢﻤﺪُ َواِ ْﺑﻦَ ﻣﺎﺟﻪ
َ َﻓ َﺴﺪ َْت َﻓ َﻘ ْﺪ َﺧ
َ ِ ﺎب َو َﺧ

“Sesungguhnya amal ibadah seseorang yang paling pertama kali dihisab adalah
shalatnya. Jika shlalatnya di nilai baik, maka bahagia dan tenanglah dia. Namun
jika shalatnya rusak, maka rugi dan sengsaralah dia.” (HR. Tirmidzi, Ahmad dan
Nasa’i)

ar

Ibadah shalat juga menjadi bukti sekaligus identitas keislaman sejati kita.
Karenanya, shalat menjadi garis pemisah yang jelas antara keimanan dan
kekufuran. Hal ini jelas ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
dalam haditsnya,

nb

ٌ  َﺣ:  اﻟﱰﻣﻴﺬي، ﺎيئ
اﻟﺼ َﻼ ِة ) َر ْوا ُه اﻟﻨ َﱢﺴ ِ ﱠ
َ ْ  َﺑ:َﻗ َﺎل اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠﻲ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ
ﺪﻳﺚ
ني ا ْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َو ْاﻹِ َمي ِﺎن َﺗ ْﺮ ُك ﱠ
( ُ َو ُأ َﺣ ﱢﻤﺪ، ٌَﺣ َﺴﻦ

mi

“Batas antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan shalat.” (HR.
Nasa’i, Tirmidzi dan Ahmad)
Dengan meyakini dan memahami urgensi ibadah shalat, diharapkan kita
semua bisa lebih merasakan keagungan ibadah mulia ini lalu menjalankannya
dengan sepenuh keikhlasan dan kepasrahan.

w.

Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanallahu wa Ta’ala

ww

Ibadah shalat juga mempunyai fungsi dan hikmah bagi kehidupan
kita secara pribadi maupun masyarakat. Secara pribadi, ibadah shalat akan
menghasilkan hikmah kepada mereka yang mengerjakannya setidaknya dalam
tiga hal:
Pertama, Shalat akan Mengendalikan Diri dari Kemaksiatan

Orang yang mendirikan shalat dengan baik akan merasakan kedekatan
yang luar biasa kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala. Karenanya ia merasa
179

www.minbarindo.com

o.c
om

selalu dalam pengawasan Allah Subhanallahu wa Ta’ala. Ia tidak rela menodai
kedekatannya itu dengan perbuatan maksiat. Inilah buah dari ibadah shalat
yang mulia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanallahu wa Ta’ala,

[٤۵:ﯩ ﯩ( ]اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±)

“Dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatanperbuatan keji dan mungkar.” (Al-Ankabut: 45)
Kedua, Shalat menjadi Pembersih dari segala Dosa

ind

Tidak ada menusia yang ma’shum (terjaga dari dosa) selain para nabi dan
rasul, maka salah satu hikmah shalat adalah menjadi pembersih dan penggugur
dosa-dosa kita. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam mengumpamakan shalat
lima waktu dengan sebuah sungai yang mengalir di depan pintu seseorang,
lalu ia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari semalam, adakah kotoran
ditubuhnya yang masih tersisa?

nb

ar

Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu berkata, aku mendengar Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Menurut kalian seandainya ada sungai
di depan pintu rumah salah seorang dari kalian di mana dia mandi di dalamnya
setiap hari lima kali, apakah masih ada kotorannya yang tersisa sedikit pun?”
Mereka menjawab,”Tidak ada kotoran yang tersisa sedikit pun.” Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Begitulah perumpamaan shalat lima
waktu, dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan.” (HR. Bukhari dan
Muslim)
Ketiga, Shalat Menguatkan Jiwa dalam menghadapi cobaan kehidupan

mi

Kehidupan manusia bagaikan putaran roda. Senang, susah, gembira, ujian
dan cobaan datang silih berganti menguji iman dan ketakwaan. Seorang
Muslim harus mempunyai jiwa yang kokoh untuk menghadapi beratnya
ujian kehidupan. Ibadah shalat sejak awal menjadikan jiwa manusia tenang
dan khusyuk, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan matang. Kita
diperintahkan untuk selalu menjadikan shalat sebagai pengokoh jiwa kita
dalam setiap musibah yang melanda. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

w.

[٤۵:( ]اﻛﻘﺮةª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡)

ww

“
“Jadikanlah
sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu’.’ ” (Al-Baqarah:
45)
Dengan shalat jiwa menjadi tenang dan kokoh. Inilah rahasia mengapa
Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam meminta kepada Bilal, “Wahai Bilal,
istirahatkan kami dengan shalat.”(HR. Ahmad dan Abu Daud). Dalam kesempatan
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lain beliau juga bersabda, “Dan ketenanganku dijadikan di dalam shalat.” (HR.
Ahmad)

Semoga kita termasuk mereka yang mendapatkan buah dan hikmah dari
ibadah shalat yang dikerjakannya.

َ ْ َﺟ َﻌ َﻠﻨَﺎ اﻟﻠ ُﻪ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣﻦَ ا ْﻟ َﻔﺎ ِﺋ ِﺰ ْﻳﻦَ اﻵ ِﻣ ِﻨ
ﻛﻢ ِﰱ ُز ْﻣ َﺮ ِﺗ ِﻪ ا ْﻟ ُﻤ َﻮ ﱢﺣ ِﺪ ْﻳﻦَ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ
ْ ني َوأَد َْﺧ َﻠﻨَﺎ َوإِ ﱠﻳ ُﺎ
ا ْﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ َواد ُْﻋ ْﻮ ُه َﻳ ْﺴﺘ َِﺠ ْﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ
Khutbah Kedua

ind

،ﴩ ُﻛ ْﻮ َن
ِ ْ اَ ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ا ﱠﻟ ِﺬ ْي أَ ْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ْﻮﻟَ ُﻪ ِﺑﺎ ْﻟ ُﻬﺪَى َو ِد ْﻳ ِﻦ ا ْﻟ َﺤـﻖﱢ ﻟِ ُﻴ ْﻈ ِﻬ َﺮ ُه َﻋ َﲆ اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ ُﻛ ﱢﻠ ِﻪ َوﻟَ ْﻮ َﻛ ِﺮ َه ا ْﻟ ُﻤ
اﻟﻠﻬﻢ َﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ َﲆ أﻟﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ.أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن َﻻ اﻟﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َر ُﺳ ْﻮ ُل اﻟﻠﻪ
: ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.َأَ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْني
Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala...

ar

Selain memahami urgensi dan hikmah shalat, sangat penting juga bagi kita
untuk menjaga kekhusyukan ibadah shalat kita. Disebutkan oleh Imam Ibnu
Qudamah Al-Maqdasy dalam kitabnya Mukhtasor Minhajul Qashidin, bahwa
kekhusyukan adalah ‘puncak kebaikan’ dari adab-adab shalat yang kita kerjakan.
di dalam AlQuran pun sudah dijelaskan, bagaimana kekhusyukan menjadi ciri
keberuntungan seorang mukmin.

nb

[۲-١: & ' ( ) *( ]اﻤﻟﺆﻣﻨﻮن% $ # " !)

“Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) yang khusyuk
dalam shalat-shalat mereka.” (Al-Mukminun 1-2)

w.

mi

Karenanya menjadi sebuah kebutuhan bagi kita, untuk mengevaluasi
kembali shalat yang kita jalani selama ini. Apakah sudah mendapati kekhusyukan
dalam shalatnya, atau masih sering menjadikan shalat sebagai rutinitas biasa
yang nyaris tidak berkesan apapun terhadap dirinya? Setiap kita tentu harus
berusaha untuk meningkatkan kualitas shalatnya dari hari ke hari. Bukan hanya
mengerjakan syarat dan rukunnya saja, tetapi berusaha mengejar kekhusyukan
di dalam shalat, agar lebih optimal pengaruh dan pahala yang ia dapatkan.
Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala

ww

Disebutkan dalam Tafsir Al-Wasith yang ditulis oleh Syeikh Al-Azhar,
Muhammad Ali Tonthowi , makna khusyuk adalah: “ketakutan dalam hati kepada
Allah Subhanahu wa Ta’ala, yang terlihat pada anggota badan, menjadikannya
tenang dan merasakan bahwa berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Tentu saja ini adalah pekerjaan yang berat dan harus dilatih terus menerus.
Adapun beberapa langkah untuk lebih khusyuk dalam shalat, secara umum
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telah dibahas dalam banyak kitab-kitab , Di antaranya sebagai berikut:
Pertama: Menyadari fungsi dan pentingnya shalat. Ia tidak lagi merasa
shalat sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebagai sebuah kebutuhan yang akan
berakibat baik bagi dirinya sendiri, di dunia maupun akhirat.

ind

Kedua: Istihdhor Al-Qalb (Konsentrasi). Yakni mengosongkan hati
dari hal hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika shalat.
Karenanya disyariatkan niat di awal shalat sebagai pintu awal menata hati dan
menghadirkannya. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. juga mengingatkan
godaan syetan ketika manusia tengah shalat . Dari Utsman bin Abi Ash,
ia mendatangi Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. dan mengatakan:
“Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangi shalatku dan
mengganggu bacaanku. ”Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. berkata:
“itu adalah syaitan yang bernama Khonzab, jika engkau merasakan maka
bertaawudzlah (minta perlindungan kepada Allah), dan meludahlah ka arah kiri
tiga kalii “(HR. Bukhari)

ar

Ketiga: Tafahum li ma’nal Kalam (Mengetahui Arti lafal). Dengan
memahami makna bacaan yang kita lafalkan, maka akan membantu
kekhusyukan dalam shalat, karena kita menghayati sepenuhnya doa-doa yang
ada di dalamnya.

nb

Keempat: Ta’dzhiim lillah (Penghormatan dan Pengagungan). Yaitu
merasakan keagungan Allah dan sebaliknya kekerdilan kita sebagai hambaNya. Hal ini akan memunculkan ketakutan saat sedang menjalani Shalat. Tidak
ada kesombongan sedikit pun saat kita shalat.

mi

Kelima: Dzkirul Maut (Mengingat Mati). Kita merasa bahwa shalat kita ini
adalah yang terakhir yang akan kita kerjakan, di mana setelahnya malaikat maut
datang menjemput ajal kita. Perasaan ini menumbuhkan suasana kebatinan
yang luar biasa, membantu shalat kita jauh lebih khusyuk dari sebelumnya.
Karenanya, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

w.

 َو ِﺻ ﱠﻞ،  َﻓﺈِ ﱠن اﻟ ﱠﺮ ِﺟ َﻞ إذاً ذﻛ َﺮ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ِت ِﰲ ِﺻ ﱠﻼ ِﺗ ُﻪ ﻟِ ُﺤ ِﺮيَ أَ ْن َﻳ ْﺤ ُﺴﻦَ ِﺻ ﱠﻼ ُﺗ ُﻪ، اِ ﱠذ َﻛ َﺮ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ ُت ِﰲ ِﺻ ﱠﻼ ِﺗ َﻚ
َ َﺻ َﻼ ِة َر ُﺟ ِﻞ َﻻ َﻳ ُﻈﻦﱡ ْأن ُﻳ َﺼ ﱢ
” ﲇ َﺻ َﻼ ُة َﻏ ْ َريﻫَ ﺎ

ww

“Ingatlah mati dalam shalatmu , karena sesungguhnya jika orang mengingat mati
dalam shalatnya tentu ia akan memperbagus shalatnya. Shalatlah seperti orang
tidak yakin ia akan dapat melakukan shalat selainnya.” (HR. Dailami, dishahihkan
oleh Albani)

182

www.minbarindo.com

o.c
om

Hadirin sidang jumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala
Selain langkah-langkah di atas, syariat juga menganjurkan sunnah-sunnah
tertentu yang semuanya mengarah menuju optimalisasi kualitas shalat. Ada
hal-hal yang dianjurkan seperti bersiwak, memakai pakaian yang baik, berdoa
ketika melangkah ke masjid. Ada pula hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan.
Seperti larangan makan makanan berbau menyengat, larangan shalat dalam
kondisi menahan hajat, dan sebagainya. Jika semua ini dijalankan dengan baik,
insya Allah akan membantu kita untuk menggapai shalat yang lebih khusyuk.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memudahkan. Wallahu a’lam bishhawab.
Marilah kita tutup rangkaian ibadah shalat Jum’at ini dengan bersamasama berdoa penuh kekhusyukan dan kerendahan hati,

ind

(P O N M L K J I H G F E D C B)
.[۵۶:]اﻷﺣﺰاب
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ِّ
َّ
.ﺎن إِﻰﻟ ﻳﻮ ِم ا ِّﻳﻦ
 وﺒﻟ آ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴ،ﺤﻣﻤﺪ
اﻟﻠﻬ َّﻢ َﺻﻞ َو َﺳﻠﻢ وﺑﺎرك
َ ُ ﺒﻟ َﺳﻴ ِﺪﻧَﺎ
َّ
َ ٍ َ ْ ِِ َِ َ َ ِ ِ ْ َ ِِ َ َ
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َ  اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أ ِﻋﻨﱠﺎ َﻋ.اﻷﺣﻴﺎَ ُء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻷ ْﻣ َﻮات
َ ْ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ﲆ
ِ ني َواﳌ ْﺆ ِﻣﻨ
ْ ،َﺎت
ْ ني َو
ِ ْ  َواﳌ ْﺆ ِﻣ ِﻨ،اﳌﺴ ِﻠ َام ِت
.ِذ ْﻛ ِﺮ َك َو ُﺷ ْﻜ ِﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
آﺧ َﺮ َﺗﻨَﺎ
ِ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ أَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ِد ْﻳﻨَﻨﺎَ ا ﱠﻟ ِﺬى ﻫُ َﻮ ِﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ أَ ْﻣ ِﺮ َﻧﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ ُد ْﻧ َﻴ َﺎن ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ ُﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨَﺎ
ا ﱠﻟ ِﺘﻰ ِﻓ ْﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌﺎ ُد َﻧﺎ َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﺤ َﻴﺎ َة ِز َﻳﺎ َد ًة ﻟَﻨَﺎ ِﰱ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ْ ٍري َو ْاﺟ َﻌ ِﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ ًﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢﻞ ﱟ
ﴍ
َ ْ اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻗ ِﺴ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ َﺧ ْﺸ َﻴ ِﺘ َﻚ َﻣﺎ َﺗ ُﺤ ْﻮ ُل َﺑ ْﻴ َﻨﻨَﺎ َو َﺑ
َني َﻣ ْﻌ ِﺼ َﻴ ِﺘ َﻚ َو ِﻣﻦْ َﻃﺎ َﻋ ِﺘ َﻚ َﻣﺎ ُﺗ َﺒ ﱢﻠ ُﻐﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ َﺟ ﱠﻨﺘ ََﻚ َو ِﻣﻦ
.ني َﻣﺎ ُﺗ َﻬ ﱢﻮ ُن ِﺑ ِﻪ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ َﻣ َﺼﺎ ِﺋ َﺐ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ
ِ ْ ا ْﻟ َﻴ ِﻘ
اَﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ﱢﺘ ْﻌﻨَﺎ ِﺑﺄَ ْﺳ َام ِﻋﻨَﺎ َوأَ ْﺑ َﺼﺎ ِر َﻧﺎ َو ُﻗ ﱠﻮ ِﺗﻨَﺎ َﻣﺎ أَ ْﺣ َﻴ ْﻴ َﺘﻨَﺎ َو ْاﺟ َﻌ ْﻠ ُﻪ ا ْﻟ َﻮا ِر َث ِﻣﻨﱠﺎ َو ْاﺟ َﻌ ْﻠ ُﻪ َﺛ ْﺄ َر َﻧﺎ َﻋ َﲆ َﻣﻦْ َﻋﺎداَ َﻧﺎ
ََوﻻَ َﺗ ْﺠ َﻌ ْﻞ ُﻣ ِﺼ ْﻴ َﺒ َﺘﻨَﺎ ِﰱ ِد ْﻳ ِﻨﻨَﺎ َوﻻَ َﺗ ْﺠ َﻌ ِﻞ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ أَ ْﻛ َ َﱪ ﻫَ ﱢﻤﻨَﺎ َوﻻَ َﻣ ْﺒ َﻠ َﻎ ِﻋ ْﻠ ِﻤﻨَﺎ َوﻻَ ُﺗ َﺴ ﱢﻠ ْﻂ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ َﻣﻦْ ﻻ
َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤﻨَﺎ
َ ْ 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
.ات
ِ َﻗ ِﺮ ْﻳ ٌﺐ ُﻣ ِﺠ ْﻴ ُﺐ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮ
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[۲٠١:( ]اﻛﻘﺮة¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬)

َو َﺻ َﲆ اﻟﻠ ُﻪ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ِﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ َو َﺳ ْﻠ َﻢ
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