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ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌ ْﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُاَ ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِ ﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬ ْي َﻧ ْﺤ َﻤﺪُ ُه َو َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌ ْﻴـ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴـ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه
ﺎت
ِ ﴍ ْو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴـﻨَﺎ َو ِﻣﻦْ َﺳ ﱢﻴـ َﺌ
َ أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ.ُ َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ اﻟﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَ ُﻪ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِديَ ﻟَﻪ،أَ ْﻋ َامﻟِﻨَـﺎ
اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ َﲆ َر ُﺳ ْﻮلِ اﻟﻠ ِﻪ َﻧ ِﺒـ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
 َو ﱠ.ُ َو أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
اﻟﺼ َﻼ ُة َو ﱠ
َِ
.َُو َﻋ َﲇ آﻟِ ِﻪ َو أَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦْ َواﻻَه
 َﻗ َﺎل َﻋ ﱠﺰ. ﻟَ َﻌـ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺗ ْﻔ ِﻠ ُﺤ ْﻮ َن،ُ ُأ ْو ِﺻ ْﻴ ِﻨﻲ َو إِ ﱠﻳـﺎ ُﻛ ْﻢ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ َﺗ َﻘ َﻮاه،أَ ﱠﻣـﺎ َﺑ ْﻌﺪُ َﻓﻴـَﺎ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟﻠ ِﻪ
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Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

nb

Puji syukur sudah sepantasnya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala yang banyak memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita,
mulai dari nikmat yang tampak maupun yang tidak. Seharusnya syukur itu lebih
dalam lagi karena semua nikmat tersebut berstatus free cash atau gratis alias
Cuma-Cuma. Tak terbayang betapa beratnya beban yang harus kita tanggung
seandainya Allah Subhanahu wa Ta’ala mengharuskan kita membayar semua
nikmat yang telah diberikan kepada kita.

mi

Salam dan shalawat kita titipkan kepada junjungan, teladan dan panutan
kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, sebagai refleksi kecintaan
kita terhadapnya. Semoga dengan salam dan shalawat tersebut kita berhak
mendapatkan syafa’atnya di hari kemudian kelak.
Jamaah shalat Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala….

ww

w.

Dalam sejarah awal pertumbuhan dan perkembangan Islam, ada dua tokoh
yang mendapat gelar atau julukan yang berbeda, bahkan bertolak belakang
secara diametral. yang pertama adalah Abu Bakar ash-Shiddiq, sedangkan yang
kedua adalah Musailamah Al-Kadzdzab.
Umat Islam sudah seharusnya mengenal siapa sebenarnya Abu Bakar. Ia
adalah sahabat besar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam, yang menjadi bapak
mertua beliau karena anak perempuannya yang bernama Aisyah radhiyallahu
‘anha menjadi istri beliau yang cerdas dan paling banyak meriwayatkan hadits.
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Abu Bakar diberi gelar “ash-Shiddiq” karena menjadi orang yang selalu jujur
dan membenarkan segala yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam, terutama membenarkan peristiwa Isra’ Mi’raj. Sebuah peristiwa
yang menurut penalaran dan logika orang-orang Quraisy pada masa itu
sangat mustahil. Ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar, ia menjawab
dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun, “Ya, saya benarkan, bahkan saya
membenarkan (peristiwa) yang lebih (aneh dan mustahil) lagi daripada yang
demikian itu.”

ar

ind

Selain Abu Bakar, umat Islam seharusnya juga mengenal seorang tokoh
aliran hitam nan jahat yang bernama Musailamah. Semenjak Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam masih hidup, ia mengaku dirinya sebagai seorang
nabi dan rasul. Ketika menulis sepucuk surat kepada Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam, ia memulai dengan kalimat, “Dari Musailamah Rasulullah
kepada Muhammad Rasulullah….” Surat itu pun dibalas Nabi Shallallahu
‘alaihi wasallam. dengan kalimat pembuka, “Bismillahirrahmanirrahim. Dari
Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Al-Kadzdzab….” Semenjak itulah
julukan “Al-Kadzdzab”, artinya orang yang selalu berdusta melekat erat pada diri
Musailamah.
Zumratal mukminin rahimakumullah,

mi

nb

Setelah era Abu Bakar ash-Shiddiq dan Musailamah Al-Kadzdzab, tidak
adakah lagi orang-orang yang memiliki karakter seperti keduanya, terutama
pada zaman modern seperti saat ini? Jawabnya tegas, “Ada dan akan selalu
ada!” Kalau berbagai peristiwa yang diekspos media masaa kita pelajari dengan
cermat, boleh jadi kita akan tercengang karena ternyata jumlah manusia yang
berkarakter Al-Kadzdzab naik berlipat ganda, menyebar di mana-mana, di
berbagai aspek kehidupan manusia. Bahkan, jumlah itu mengalahkan jumlah
manusia yang berkarakter ash-Shiddiq.
Karena itulah kita bisa memahami mengapa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam dengan kecintaannya kepada umat Islam dan kaum beriman,
mengawal mereka dalam bimbingan sabdanya sebagaimana berikut,

ww

w.

 َو َﻣﺎ َﻳﺰ َُال اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َﻳ ْﺼﺪُ ُق َو،اﻟﺼﺪ َْق َﻳ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ ا ْﻟ ِ ﱢﱪ َو إِ ﱠن ا ْﻟ ِ ﱠﱪ َﻳ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ ا ْﻟ َﺠ ﱠﻨ ِﺔ
ﺎﻟﺼﺪ ِْق َﻓﺈِ ﱠن ﱢ
َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﺑ ﱢ
 َو إِ ﱠﻳـﺎ ُﻛ ْﻢ َو ا ْﻟ َﻜ ِﺬ َب َﻓﺈِ ﱠن ا ْﻟ َﻜ ِﺬ َب َﻳ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ ا ْﻟ ُﻔ ُﺠ ْﻮ ِر،اﻟﺼﺪ َْق َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ ْﻜﺘ ََﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠ ِﻪ ِﺻ ﱢﺪ ْﻳـ ًﻘﺎ
َﻳﺘ ََﺤ ﱠﺮى ﱢ
 َو َﻣﺎ َﻳﺰ َُال اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َﻳ ْﻜ ِﺬ ُب َو َﻳﺘ ََﺤ ﱠﺮى ا ْﻟ َﻜ ِﺬ َب َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ ْﻜﺘ ََﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠ ِﻪ،َو إِ ﱠن ا ْﻟ ُﻔ ُﺠ ْﻮ َر َﻳ ْﻬ ِﺪي إِ َﱃ اﻟﻨﱠـﺎ ِر
(َﻛ ﱠﺬا ًﺑـﺎ ) َر ْوا ُه ُﻣ َﺴ ﱠﻠ َﻢ
“Wajib bagi kamu sekalian berbuat jujur/benar karena sesungguhnya kejujuran/
kebenaran itu akan membimbing kepada kebaikan, sedangkan kebaikan itu akan
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membimbing (masuk) ke dalam surga. Seseorang yang selalu berbuat jujur/benar
dan terus-menerus berbuat jujur/benar, niscaya akan dicatat di sisi Allah sebagai
«shiddiq», yakni orang yang selalu berbuat jujur/benar. Sebaliknya, jauhilah
oleh kamu sekalian perbuatan dusta/bohong karena sesungguhnya kedustaan/
kebohongan itu akan membimbing kepada kejahatan, sedang kejahatan itu akan
membimbing (masuk) ke dalam neraka. Seseorang yang selalu berbuat dusta/
bohong dan terus-menerus berbuat dusta/bohong, niscaya akan dicatat di sisi
Allah sebagai «kadzdzab» (yakni orang yang selalu berbuat dusta/bohong).”” (HR.
Muslim)

Jamaah sidang Jum’at Rahimakumullah,

ind

di balik sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam tersirat adanya pilihan
kepada kita, “Kalau ingin masuk surga, banyak-banyaklah berbuat jujur atau
benar. Namun jika berniat masuk neraka, silakan menumpuk-numpuk tindak
kejahatan.”

nb

ar

Pada dasarnya, fitrah setiap orang dapat menjadi orang yang jujur/benar,
bahkan menjadi pendukung fanatik kejujuran atau kebenaran. Semestinya
fitrah ini dijaga dalam sebuah sistem kemasyarakatan dan lingkungan sosial
yang penuh dengan tradisi kejujuran/kebenaran. Kalau tidak demikian,
bersiap-siaplah mengalami metamorfosa dari manusia yang jujur/benar
menjadi manusia yang suka berdusta dalam segala bidang kehidupan. Begitu
pentingnya hidup dalam lingkungan sosial yang penuh kejujuran/kebenaran,
sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan perintah langsung dan
jelas dalam firman-Nya,

[١١٩:( ]اﺤﻛﻮﺑﺔJ I H G F E D C B)

mi

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan
menjadilah (atau beradalah/tinggalah) kamu sekalian bersama-sama dengan
orang-orang yang jujur/benar.”” (At-Taubah: 119)

ww

w.

Ketika seseorang tidak meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu
wa Ta’ala tersebut, lalu melakukan perbuatan sebaliknya, maka yang terjadi
kemudian adalah munculnya orang-orang rakus terhadap dunia seperti
seorang Gayus Tambunan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa
Gayus Tambunan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat/
golongan masih III-A dan baru lima tahun menjadi punggawa pemerintah di
Direktorat Jendral Pajak. Gajinya per bulan 12 juta rupiah menurut standar
penggajian DKI Jakarta, ditambah remunerasi dari Kementerian Keuangan.
Remunerasi adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pegawai sebagai
balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukannya, khususnya di tempat-tempat
‘basah” yang potensi godaan korupsinya sangat besar. Sementara itu, istri
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Gayus Tambunan, yang bekerja sebagai staf sekretariat DPRD DKI Jakarta,
bergaji enam juta rupiah per bulan. Total jendral pasangan suami-istri itu
berpenghasilan 18 juta rupiah per bulan.
Penghasilan yang begitu besar ternyata belum memuaskan hasrat
keduniaan Gayus Tambunan. Tiba-tiba kita semua, rakyat dan bangsa
Indonesia, tercengang karena terbukti ia memiliki rekening siluman dengan
uang simpanan sebesar 28 milyar rupiah. Tentu saja uang sebesar itu diperoleh
Gayus Tambunan dari jalan yang tidak jujur/benar, dengan cara berdusta dan
kerja manipulatif, melalui jaringan sindikat makelar kasus perpajakan.
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah,

ind

Gayus Tambunan adalah contoh aktual dan realistis tentang tragedi anak
manusia yang begitu cepat berubah, dari lugu menjadi mata duitan, dari jujur
menjadi penuh dusta, karena kuatnya faktor lingkungan sosial dan lingkungan
pergaulan yang tidak mendukung berkembangnya atmosfer kejujuran dan
kebenaran.

nb

ar

Sampai kapan pertarungan antara kejujuran versus kebohongan
akan berhenti? Jawabnya, tidak akan pernah berhenti sepanjang manusia
dengan potensi baik dan buruknya masih hidup. Sepanjang manusia lebih
mengedepankan tuntutan hawa nafsu daripada ketukan hati nurani, selama
manusia tidak mau memecahkan problem kehidupan yang dihadapinya
dengan resep dan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala
dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

َ ْ اﳌﺴ ِﻠ ِﻤ
 إ ﱠﻧ ُﻪ،ُ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوه،اﳌﺴ ِﻠ َامت
ْ ني َو
ْ  َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ، َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ،أَ ُﻗ ْﻮ ُل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا
.ﻫُ َﻮ اﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ

mi

Khutbah Kedua

w.

َ اﻟﺴ َﻼ ُم َﻋ
ﲆ َﻧ ِﺒـ ﱢﻴﻨَﺎ
 َو ﱠ. َو ِﺑ ِﻪ َﻧ ٍﺴ َﺘ ِﻌ ْ ُني َﻋ َﲆ ُأ ُﻣ ْﻮ ِر اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َو اﻟ ﱢﺪ ْﻳ ِﻦ.َاَ ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ َر ﱢب اْﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ ْني
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 أَ ْﺟ َﻤ ِﻌ ْني
 ا ْﻟ َﻤ ِﻠ ُﻚ ا ْﻟ َﺤﻖﱡ،ُـﻚ ﻟَﻪ
.َ أَ ْر َﺳ َﻠ ُﻪ َر ْﺣ َﻤ ًﺔ ﻟِ ْﻠ َﻌﺎﻟَ ِﻤ ْني، َو أَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُا ْﻟ ُﻤ ِﺒ ْني
. ُأ ْو ِﺻ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َو إِﻳﱠﺎيَ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َﺣﻖﱠ ُﺗ َﻘﺎ ِﺗ ِﻪ َو ﻻَ َ ُمت ْﻮ ُﺗﻦﱠ إِ ﱠﻻ َو أَ ْﻧﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن،أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌـﺪُ َﻓ َﻴﺎأَﻳ ﱡـ َﻬﺎ اْﻹِ ْﺧ َﻮ ُان

ww

Jamaah sidang Jum’at rahimakumullah
Marilah kita akhiri pertemuan yang mulia ini dengan berdoa, semoga
Allah Subhanahu wa Ta’ala berkenan memberikan kita kemampuan untuk
istiqamah bertindak jujur dan memperjuangkan kebenaran kapan pun dan
di mana pun kita berada. Serta menjauhkan kita dari kebiasaan berbuat dusta
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َ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:

ind

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 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 ْ ِ

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

ar

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
واﺟﻨَﺎ َو َذ ﱢر َﻳﺎ ِﺗﻨَﺎ َﻗ ﱠﺮ ًة أَ َﻋ ْ َ
ني واﺣﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘني إﻣﺎﻣﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َﻻ َﺗ ِﺰ ُغ ُﻗ ُﻠﻮ ُﺑﻨَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ إِ ْذ
َر ﱠﺑﻨَﺎ ﻫَ ﱠﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ أَ َز ِ
اﻵﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ
ِﻫ ْﺪ َﻳ َﺘﻨَﺎ َوﻫَ ﱠﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ﻟَﺪُ ْﻧ ِﻚ َر ْﺣ َﻤ َﺔ إِ ﱠﻧ ِﻚ أَ ْﻧ ِﺖ ا ْﻟ َﻮﻫﱠ َ
ﺎب َر ﱠﺑﻨَﺎ آﺗﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ َﺔ َو ِﰲ › ِ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر ›
› َو َﻗﻨﱠﺎ › َﻋ َﺬ َ
ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذى ا ْﻟﻘﺮىب َو َﻳ ْﻨ َﻬﻰ ﻋَﻦْ ا ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ِﺮ
َوا ْﻟ َﺒ ْﻐﻲ َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ َ
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
ون اِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن
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