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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
 َو ﱠ،ﻛﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿﻼﻟﺔ
 َو ﱠ،ﻛﻞ ُﻣ ْﺤﺪَﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋﺔ
 َو ﱠ،ُﻣ ْﺤﺪَﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻓﺼ ﱢﻞ َو َﺳﻠﻢ ﻋﲆ ﻫَ ﺬا
 ﻢ.ﻛﻞ َﺿﻼﻟ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
َ اﻟﻠﻬﻢ
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋﲆ آﻟِ ِﻪ َو

mi
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Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!
Wahai orang yang lama menghilang dari kami, telah dekat hari kebaikan.

w.

Wahai orang-orang yang masih dalam kerugian, telah datang hari
perdagangan yang penuh keuntungan..
Siapa yang tidak beruntung pada bulan ini, maka kapan dia akan beruntung?

ww

Siapa yang tidak dekat dengannya, maka ketika itu dia akan pergi..
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Bersyukurlah atas
semua nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Di antaranya nikmat bulan
Ramadhan yang beberapa hari lagi akan datang menjumpai kalian, bulan
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yang penuh rahmat, berkah dan maghfirah. Hormatilah waktu-waktu itu
dengan memaksimalkan ketaatan dan ibadah kepadanya serta menghindari
kemaksiatan dan dosa.

ind

Ibadallah (wahai hamba Allah), sambutlah bulan Ramadhan karena AlQur’an diturunkan padanya, amal shalih dilipatgandakan balasannya, amal
keburukan dihapus, hari-hari pertamanya adalah rahmat, pertengahannya
adalah ampunan, terakhirnya pembebasan dari api neraka. Siang harinya Allah
mewajibkan puasa sebagai salah satu rukun Islam, malam harinya disunnahkan
mendirikan shalat malam. Siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan
pengharapan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Siapa yang melaksanakan umrah di bulan ini, pahalanya seperti orang yang
melaksanakan ibadah haji. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka sedang
pintu -pintu neraka ditutup, syetan-syetan akan dibelenggu.

nb

ar

Imam Bukhari dan yang lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
““Allah berfirman, ’Setiap amal Bani Adam untuk dia, kecuali puasa. Karena
sesungguhnya puasa itu untuk-Ku dan Aku yang akan membalasnya. Puasa itu
benteng, apabila salah seorang dari kamu berpuasa, maka janganlah berkata yang
kotor dan jorok. Apabila ada yang mencaci kamu atau mengajak berkelahi, maka
katakanlah kepadanya, ’Saya sedang puasa’. Demi Allah, yang jiwa Muhammad
ditangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi disisi Allah
dari minyak kesturi. Orang yang puasa itu mendapat dua kebahagiaan; yaitu
ketika akan berbuka dia gembira dengan waktu berbukanya dan ketika bertemu
Tuhannya dia bergembira dengan puasanya.”

mi

Puasa Ramadhan adalah salah satu kewajiban bagi setiap pribadi Muslim
dan bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Barangsiapa yang mengingkari
kewajibannya, maka ia telah kafir, karena dia mendustakan Allah, Rasul-Nya
dan ijma’’ kaum Muslimin.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

w.

@ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3)
[١۸٣:( ]اﻛﻘﺮةA
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah: 183)

ww

Puasa diwajibkan bagi mereka yang telah baligh, berakal, mampu, mukim,
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak haidh atau nifas. Namun tidak
diwajibkan bagi mereka yang kafir, anak kecil yang belum baligh. Akan tetapi
jika dia mampu berpuasa, maka suruhlah dia puasa agar terbiasa. Sebagaimana
yang telah dicontohkan oleh para sahabat Radhiyallahu Anhum.
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Seseorang dianggap telah baligh apabila:
1. Usianya sampai 15 tahun
2. Atau telah tumbuh bulu kemaluannya

3. Atau telah keluar spermanya lewat mimpi atau karena hal lain. Adapun bagi
wanita ditambah lagi dengan keluarnya darah haid.

Puasa tidak wajib bagi wanita haid atau nifas dan orang yang tidak berakal,
seperti orang gila, idiot, dan lainnya. Orang yang fisiknya lemah seperti orang
tua, orang sakit yang tidak kunjung sembuh tidak wajib berpuasa meski mereka
dibebankan untuk memberi makan satu orang miskin setiap hari sebanyak
seperempat sha’ gandum berserta lauk pauknya.

ind

Bagi Orang sakit, wanita hamil dan orang musafir jika puasa tidak
menyulitkan mereka, maka mereka dianjurkan untuk tetap berpuasa, namun
jika mereka merasa berat dan kesulitan maka dibolehkan untuk tidak berpuasa
dan menggantinya di lain hari sebanyak hari yang ditinggalkannya.

ar

Wanita haid dan nifas tidak wajib berpuasa. Mereka berdua tidak sah untuk
berpuasa sampai keduanya suci walau sesaat sebelum waktu fajar tiba. Karena
itu, wajib baginya untuk berpuasa serta sah meskipun mereka mandi setelah
terbit fajar, dan mereka wajib mengqadha hari-hari yang ditinggalkan.
Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala…

nb

Jika siang hari Ramadhan dihidupkan dengan puasa, maka malam harinya
dihidupkan dengan shalat sunnah tarawih secara berjamaah di masjid-masjid
Allah Subhanahu wa Ta’ala, Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

َﻣﻦْ َﻗﺎ َم َر َﻣ َﻀ َﺎن إِ َميﺎ ًﻧﺎ َو ْاﺣ ِﺘ َﺴﺎ ًﺑﺎ ُﻏ ِﻔ َﺮ ﻟَ ُﻪ َﻣﺎ َﺗ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣﻦْ َذ ْﻧ ِﺒ ِﻪ

mi

“Barangsiapa menghidupi bulan Ramadhan karena keimanan dan mengharap
pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”

w.

Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua
sehingga kita mampu memanfaatkan momentum Ramadhan tahun ini dengan
sebaik-baiknya. Kita berharap menjadi orang-orang yang dibebaskan dari
neraka dan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta’ala.

ww

ُ 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
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 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
Jamaah Jum’at yang berbahagia...

Manfaat positif yang dirasakan oleh seorang hamba yang menjalankan
ibadah puasa, adalah:
1. Melemahnya gejolak nafsu dan menjauhkan sifat sombong serta lalai yang
dipicu oleh rasa kenyang.

ind

2. Menjadikah hati lebih siap untuk berpikir dan berdzikir.

3. Orang kaya dapat lebih menyadari kenikmatan Allah atas dirinya, memicu
munculnya rasa syukur yang mendalam terhadap nikmat Alla. Hatinya
terpanggil untuk menolong yang membutuhkan bantuan.

ar

4. Godaan syetan, luapan emosi dan amarah akan menjadi sempit dan lemah
akibat kurangnya suplai makanan ke pembuluh darah yang menjadi jalan
bagi syetan dalam tubuh manusia.

nb

Kesempurnaan taqqarrub hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala,
didapat dengan meninggalkan semua bentuk pelanggaran dan hal-hal yang
diharamkan oleh Allah setiap saat. Seperti berdusta, kezhaliman, membunuh,
mencuri dan merusak kehormatan orang lain. Untuk itu Nabi Shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda,

mi

َ َ ﺎﺟ ٌﺔ أَ ْن َﻳﺪَعَ َﻃ َﻌﺎ َﻣ ُﻪ َو
ﴍا َﺑ ُﻪ
َ َﻣﻦْ ﻟَ ْﻢ َﻳﺪَعْ َﻗ ْﻮ َل اﻟﺰﱡو ِر َوا ْﻟ َﻌ َﻤ َﻞ ِﺑ ِﻪ َوا ْﻟ َﺠ ْﻬ َﻞ َﻓ َﻠ ْﻴ َﺲ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ َﺣ
“Barangsiapa yang belum dapat meninggalkan sumpah palsu dan perbuatan
dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya.”

w.

Sebagian salaf berkata, “Puasa yang paling ringan adalah menahan makan
dan minum.”

ww

Jabir berkata, “Jika Anda berpuasa, maka pendengaran, penglihatan serta
lisanmu hendaklah berpuasa pula dari berkata dusta dan segala perbuatan
yang haram. Janganlah Anda sakiti tetangga, dan hendaknya bisa bersikap
tenang dan santun di hari puasa, dan jangan sampai hari puasamu dan hari
lainnya sama saja.”
Jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala...
Sebagian ulama membagi orang yang berpuasa ke dalam dua tingkatan :
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Pertama, orang yang meninggalkan makan, minum serta menahan
syahwatnya karena Allah Ta’ala dengan mengharapkan ridha-Nya. Golongan ini
mendapat balasan surga beserta kenikmatan-kenikmatan di dalamnya berupa
makanan, minuman dan bidadari-bidadari. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,
“(Kepada mereka dikatakan), ’Makan dan minumlah dengan nikmat disebabkan
amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.”” (Al-Haaqah: 24)

Mujahid dan yang lainnya mengatakan, “Ayat ini turun atas orang-orang
yang berpuasa.” dan dalam Shahihain (Bukhari dan Muslim) disebutkan bahwa
Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabada,

َ ُ ِاﻟﺼﺎمئ
ﻮن َﻳ ْﻮ َم ا ْﻟ ِﻘ َﻴﺎ َﻣ ِﺔ َﻻ َﻳﺪ ُْﺧ ُﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ أَ َﺣﺪٌ َﻏ ْ ُريﻫُ ْﻢ
إِ ﱠن ِﰲ ا ْﻟ َﺠ ﱠﻨ ِﺔ َﺑﺎ ًﺑﺎ ُﻳ َﻘ ُﺎل ﻟَ ُﻪ اﻟ ﱠﺮ ﱠﻳ ُﺎن َﻳﺪ ُْﺧ ُﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ ﱠ

ind

“Sesungguhnya di surga ada satu pintu yang disebut dengan Ar-Rayan. Hanya
orang-orang yang berpuasalah yang boleh memasukinya pada Hari Kiamat.”

ar

Kedua,
a orang yang meninggalkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu
wa Ta’ala. Dia menjaga kepala dan fikirannya, menjaga perut dan isinya,
mengingat mati, kemusnahan dan akhirat serta meninggalkan kesenangan
dunia. Maka hari raya bagi mereka adalah ketika ia berjumpa dengan Allah dan
kebahagiannya adalah ketika bisa memandang-Nya.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

nb

“Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya
waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang.” (Al-Ankabut: 5)

mi

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam hadits qudsi “Setiap amalan
anak Adam adalah miliknya, kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milik-Ku
dan Aku yang akan langsung membalasnya.” Maknanya adalah seluruh amalan
akan dilipatkangandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Ia tidak
akan dilipatgandakan dengan bilangan-bilangan itu. Tetapi, Allah Subhanahu
wa Ta’ala akan melipatgandakan dengan jumlah yang sangat banyak, tanpa
membatasi jumlahnya, karena puasa merupakan kesabaran.

w.

Sebagian ulama mengatakan, sesungguhnya alasan penisbahan puasa
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena puasa memaksa seseorang
meninggalkan beberapa hak-hak jiwa dan syahwat seseorang, baik itu berupa
makanan, minuman, bersetubuh, dan lainnya. Hal ini tidak terdapat dalam
ibadah-ibadah lainnya.

ww

Bulan Ramadhan tidak dapat dipisahkan Al-Qur’an, sebab keduanya
memiliki hubungan yang erat. Bahkan sebagian ulama menyebut Ramadhan
sebagai bulan Al-Qur’an. Imam Azzuhri berkata, “Sesunguhnya bulan ini untuk
membaca Al-Qur’an dan memberi makan orang miskin.” Ibnu Abdul Hakam
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berkata, “Dulu ketika Ramadhan tiba, Imam Malik menggantikan majelis ilmu
bersama para ulama dan pembacan hadits dengan membaca Al-Qur’an atau
mushaf.”
Ibadallah (wahai hamba Allah)…

ind

bulan Ramadhan pula sebagai ajang latihan berinfak dan banyak
mendermakan harta. Disebutkan dalam Shahihain dari Ibnu Abbas Radhiyallahu
Anhuma ia berkata, “Rasulullah adalah manusia paling dermawan dalam
kebaikan. Pada bulan Ramadhan beliau lebih dermawan lagi, sampai ia bertemu
dengan Jibril. Jibril selalu mendatanginya pada malam bulan Ramadhan untuk
mengajari Nabi Al-Qur’an. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam hendak
menemui Jibril, beliau adalah sosok orang yang paling dermawan dalam
kebaikan melebihi angin berhembus.”
Jamaah Kaum Muslimin yang dimuliakan Allah!

ar

Ramadhan merupakan karunia terbesar Allah Subhanahu wa Ta’ala
kepada hamba-Nya. Marilah kita manfaatkan dengan bersungguh-sungguh
menjalankan puasa, mendirikan shalat-shalat sunnah, membaca Al-Qur’an,
membantu orang-orang yang berpuasa dan berbagai ketaatan lainnya. Ya Allah,
terimalah puasa kami dan qiyamul laill kami, dan shalawat serta salam semoga
tetap tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya.

ww

w.

mi

nb

َ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
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
 َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ، ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ
َ َاﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أ
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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
)½ ¾ ¿ ] (Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á Àآل ﻋﻤﺮان[۸:

)¬ ® ¯ ] (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °اﻛﻘﺮة[۲٠١:
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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ )U T S R Q P O N M L K J
] (\[ZYXX W Vاﺠﺤﻞ[٩٠:

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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