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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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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 ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
l k j i h g f e d c b a `) :اﷲ َﻳ َﻌ َﺎﻰﻟ
ُ ﺎل
َ َﻗ
[١۲٣:( ]ﻫﻮﺩq p o n m

mi

Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala

w.

Puji dan syukur hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dialah
satu-satu-Nya Dzat yang berhak menerima segala pujian dan ungkapan syukur.
Karunia dan rahmat-Nya telah banyak kita nikmati, hidayah dan inayah-Nya
telah banyak kita rasakan. Kesyukuran hakiki hanya dapat diwujudkan dalam
bentuk kesiapan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua
larangan-Nya. Tanpa itu maka kita termasuk orang-orang yang ingkar nikmat.

ww

Salam dan shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu
‘alaihi wasallam. Nabi yang telah memperjuangkan agama Islam di waktu
siang dan malam, di kala sempit dan lapang. Dia mendakwahkan Islam tanpa
mengenal ruang dan waktu. Dia telah menunaikan amanah, memberikan
nasihat kepada umat, dan ia telah berjihad dijalan Allah Subhanahu wa Ta’ala
dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya, hingga ia meninggalkan
35
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umat ini dalam keadaan telah tercerahkan dengan nur hidayah, dan cahaya
taufik dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Tidaklah seseorang meniti jalan lain
melainkan ia akan menjadi sesat di dunia dan binasa di akhirat.
Jamaah shalat Jum’at rahimakumullah

Mencari rezeki merupakan sifat dasar setiap makhluk hidup, sejak terbitnya
fajar, para petani, pedagang, buruh pabrik, pegawai dan segala bentuk profesi
telah mempersiapkan diri untuk memasuki wilayah yang sangat panjang dan
melelahkan tujuannya satu mencari kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga
mereka.

ind

Keinginan untuk memperoleh penghidupan yang layak dan usaha untuk
memenuhi kebutuhan hidup dalam bentuk sandang, pangan dan papan
diri dan keluarga kadang melalaikan sebahagian manusia sehingga mereka
terjatuh dalam dunia penipuan, kedustaan, dan berbagai bentuk kezaliman.

ar

Sesungguhnya kebutuhan manusia dalam mencari kecukupan hidup
dan kekayaan dalam berbagai cara dan masa yang sangat panjang, membuat
manusia membutuhkan penolong, dan relasi. Di samping itu mereka harus
berhadapan dengan berbagai musuh yang senantiasa menunggu mereka,
semua itu kadang mengantarkan manusia kepada kehinaan, kerendahan, dan
mengharuskan mereka menjalani jalan yang berliku.

nb

Ajaran Islam menganjurkan umatnya untuk tetap berlaku lurus dan
melarang segala bentuk perilaku dan aktivitas yang dapat menodai rezeki yang
dihasilkan. Islam mengharamkan setiap rezeki yang diperoleh dari jalan haram,
dan melarang serta membenci sikap seorang Muslim yang memasuki wilayah
penipuan, penghinaan diri, dan kezaliman yang dengan hal itu ia menghasilkan
segala hal yang ia kehendaki dari berbagai kebutuhan.

w.

mi

Untuk menahan terjadinya metode semacam ini Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda, “Janganlah kalian berusaha mencari rezeki dengan
cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena sesungguhnya Allah
Subhanahu wa Ta’ala tidak akan menyerahkan apa yang ada pada sisinya kecuali
dalam ketaatan kepada-Nya.”

ww

Jika demikian halnya, lalu bagaimana jalan keluar dari perkara ini?
bagaimana jalan penyelesaian dari bentuk kemungkaran di mana kebanyakan
manusia hidup di atas bumi ini? merusak, memakan dan menzhalimi antara
satu dengan lainnya? Zaman kita dapat menjadi menjadi bukti dan contoh
akan timbulnya berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran semacam ini
Mari kita simak hadits Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam berikut ini, ‘Jika
kalian tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan sebenar tawakkal,
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maka Dia akan mengaruniakan kepada kalian rezeki sebagaimana yang
dikaruniakan kepada burung yang keluar mencari makan dan kembali dalam
keadaan membawa makanan.” (HR. Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Abdullah bin Mas’ud Ra. pernah berkata, “Bentuk lemahnya keyakinan
seseorang adalah ketika dia rela terhadap manusia dengan kemarahan Allah dan
kalian memuji mereka melebihi (pujian) kalian terhadap rezeki Allah yang tidak
dapat mempengaruhi usaha para pengusaha, dan kebencian para pembenci,
sesungguhnya dengan kemurahan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta’ala
Dia telah menjadikan ruh dan kesenangan dalam keyakinan dan kerelaan, dan
menjadikan semangat dan kesedihan dalam keraguan dan kemurkaan.”
Para pendengar yang mulia

ind

Sesungguhnya bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala merupakan
kebutuhan mendasar setiap hamba, dan merupakan perintah dari Allah
Subhanahu wa Ta’ala kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, Allah
Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan mereka untuk senantiasa bertawakkal
kapan dan di manapun mereka berada serta dalam kondisi apapun. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ar

o n m l k j i h g f e d c b a`)
[١۲٣:]ﻫﻮد
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nb

“Dan kepunyaan Allah lah apa yang ghaib di langit dan di bumi dan kepadaNya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, Maka sembahlah Dia, dan
bertawakkallah kepada-Nya. dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang
kamu kerjakan.”” (Huud: 123)
Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala. berfirman,

mi

(D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6)
[۵۸:]اﻟﻔﺮﻗﺎن

w.

“Dan bertawakkallah kepada Allah yang hidup (kekal) yang tidak mati, dan
bertasbihlah dengan memuji-Nya. dan cukuplah dia Maha mengetahui dosa-dosa
hamba-hamba-Nya.”” (Al-Furqan: 58)

ww

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khaththab dari beliau Shallallahu ‘alaihi
wasallam. “Jika kalian tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan
sebenar-benarnya tawakkal, maka Dia akan mengaruniakan kepada kalian
rezeki sebagaimana yang dikaruniakan kepada burung yang keluar mencari
makan dipagi hari dengan perut kosong dan kembali dalam keadaan membawa
makanan.” (HR. Al-TIrmidzi dan Ibnu Majah)
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Masud dari kata “hati burung”,
” bahwa mereka adalah orang-orang yang
bertwakkal, dan atau bahwa hati mereka adalah hati yang penuh dengan
kelembutan.
Wahai saudaraku yang beriman

Sesungguhnya tawakkal merupakan bentuk keyakinan hati yang bersandar
kepada Allah SubhanahuwaTa’ala dalam menguak kebaikan, mencegah bahaya,
dan ia merupakan bentuk kesadaran hati bahwa usaha yang dijalankan tidak
akan bisa menjamin hasil yang baik tanpa ada izin dari sang pemberi rezeki.

ind

Tawakkal juga merupakan bentuk keyakinan dan iman, ketenangan dan
kedamaian, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, karena Dia adalah
harapan yang senantiasa menyertai setiap pekerjaan. Kebulatan tekad yang tak
meredup walau kesusahan silih berganti menerpa.

ar

Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, “Tawakkal adalah setengah dari keimanan
dan setengah dari penyerahan diri.” dan Allah Subhanahu wa Ta’ala telah
menjanjikan kepada mereka yang bertawakkal pahala yang sangat agung.
sebagaimana Sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam yang disebutkan
dalam Shahihain (Sahih Bukhari dan Muslim) dalam hadits yang menyebutkan
tentang 70 golongan manusia yang masuk surga tanpa hisab mereka adalah,

َ ون َو َﻋ َﲆ َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َﻳ َﺘ َﻮ ﱠﻛ ُﻠ
َ ون َو َﻻ َﻳ ْﻜ َﺘ ُﻮ
َ ﻮن َو َﻻ َﻳﺘ ََﻄ ﱠ ُري
َ ﻫُ ْﻢ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ َﻻ َﻳ ْﺴ َ ْﱰ ُﻗ
ﻮن

nb

“Mereka adalah yang tidak meminta dirinya utuk diruqya, tidak berserah
dengan keadaan, tidak berobat dengan setrika, dan kepada Tuhan mereka
bertawakkal.”

mi

Dalam Sunan Al-Tirmidzi dengan sanad yang Shahih dari riwayat Umar
Radhiyallahu ‘anhu. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Jika kalian
tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan sebenar tawakkal, maka
Dia akan mengaruniakan kepada kalian rezeki sebagaimana yang dikaruniakan
kepada burung yang keluar mencari makan dan kembali dalam keadaan
membawa makanan.”

ww

w.

Tidak dapat dinyatakan seseorang itu bertawakkal jika dia hanya berdiam
diri dan tidak berusaha Sebagai contoh kekeliruan yang di lakukan oleh
seseorang yang mengatakan, “Aku tidak berusaha mencari rezeki, karena jika
aku ditakdirkan menjadi orang kaya, maka pasti aku menjadi kaya tanpa harus
berusaha dan bersusah payah. Dan jika aku ditakdirkan menjadi miskin lalu
untuk apa aku berusaha.” Ungkapan semacam ini merupakan bentuk tawakkal
yang salah kaprah di samping sebagai kesesatan pemahaman. Setiap muslim
wajib berusaha dan diperintahkan untuk berupaya mencari rezeki dengan
menggunakan segala bentuk penyebab yang disyariatkan sebagaimana
38
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sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam terdahulu tentang burung,
“yang keluar mencari makan dan kembali dalam keadaan membawa makanan.”
Berdasarkan hadits ini Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menyifati orang
yang bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan dua sifat yaitu,
berusaha dalam mencari rezeki dan bersandar kepada sebab akibat secara
kuat. Dan barangsiapa yang tidak memiliki kedua sifat dan atau salah satu
dari keduanya, maka dia telah merugi. Dan barangsiapa yang menggunakan
sebab-sebab yang dibolehkan dan bersandar kepada Tuhannya dan bersyukur
kepada-Nya jika menghasilkan apa yang diinginkannya, serta bersabar atas
ketetapannya ketika menemukan kesusahan dan hal-hal yang tidak disenangi,
maka dia tergolong orang-orang yang menang dan berhasil serta berhak
mendapatkan segala bentuk kesempurnaan.

ar

Sa’id bin Jabir pernah berkata, “Bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala merupakan kumpulan keimanan.” Sebagian orang shalih pernah berkata,
“Ketika sesorang merelakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai wakil,
maka ia akan mendapatkan jalan kepada setiap kebaikan.” Sebagian ulama salaf
pernah berkata, “Cukup bagimu segala bentuk perantara yang kau usahakan
kepada-Nya, agar Dia mengetahui kebaikan Tawakkalmu kepada-Nya.”
Hasil yang paling agung dari sifat tawakkal adalah pengetahuan kita
terhadap nama-nama-Nya yang mulia dan sifat-sifat-Nya yang agung, serta
memunculkan kemurnian tauhid dalam jiwa.

nb

Para pendengar yang di rahmati Allah

mi

Jika ada sesuatu yang pantas dikagumi, maka kagumlah kepada mereka
yang mengenal dirinya sebagai manusia yang fakir dihadapan Allah Subhanahu
wa Ta’ala dan merasa tergantung kepadanya pada setiap keadaan, sebab orang
semacam ini bagaimana mungkin tidak bertawakkal kepada Allah Subhanahu
wa Ta’ala?

w.

Barangsiapa yang mengenal dirinya bahwa dia sangat membutuhkan
Tuhannya, lalu bagaimana mungkin dia tidak meminta pertolongan dan
kembali kepada Tuhannya?
Barangsiapa yang meyakini bahwa segala urusan berada ditangan Allah
Subhanahu wa Ta’ala, lalu bagaimana mungkin dia tidak meminta urusanurusan tersebut dari pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa Ta’ala?!

ww

Barangsiapa yang mengetahui betapa mahakaya dan mahadermawannya
Allah Subhanahu wa Ta’ala, lalau bagaimana mungkin dia tidak kembali kepadaNya dalam segala bentuk urusan?
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Barangsiapa yang meyakini dengan sebenar-benar keyakinan bahwa Allah
Subhanahu wa Ta’ala lebih pengasih kepada hamba-hamba-Nya dari kasih
sayang seorang ibu kepada anak-anaknya, lalu bagaimana mungkin dia tidak
merasa tenang dalam memahami segala bentuk karuniaNya?
Barangsiapa yang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha
Bijaksana dalam segala bentuk ketetapannya, lalu bagaimana mungkin dia
tidak dapat merasa rela atas segala ketetapnNya (takdir)?

Wahai para hamba yang senang menerima segala bentuk harta,
sesungguhnya kalian tidak akan mendapatkan harta tersebut tanpa usaha, dan
meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan senantiasa bersandar
kepada-Nya?

nb

ar

ind

Wahai orang-orang yang senantiasa berusaha menjauhkan diri dari
segala bentuk kemaksiatan dan dosa! Sesungguhnya kalian tidak akan mudah
menjauhinya kecuali dengan berpegang teguh kepada yang Maha Mengetahui
segala hal yang terselubung. Karena sesungguhnya siapa pun yang senantiasa
bertawakkal kepada-Nya, maka itu cukup baginya. Barangsiapa yang
meminta pertolongan kepada-Nya dan berpegang teguh pada-Nya, maka
Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memperbaiki keadaan agama dan dunianya.
Dan barangsiapa yang senaantiasa kagum pada dirinya sendiri dan hatinya
terputus dari hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, maka ia tergolong
orang-orang yang sangat merugi baik dunia maupun akhiratnya. Sebab
betapa banyak orang yang lemah yang tidak mampu memperbaiki dirinya
sendiri mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta’ala karena kekuatan
tawakkalnya.

mi

Tiada yang dapat terealisasi dengan baik tanpa pertolongan Allah
Subhanahu wa Ta’ala dan taufiqNya, dan tiada keberuntungan dan kebahagiaan
tanpa menyembah-Nya dan memohon pertolongan kepada-Nya, Dialah yang
lebih berhak untuk disembah, Dialah yang maha pemberi nikmat dan pemberi
pertolongan yang sesungguhnya.

w.

ُ 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

ww

 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
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Wahai kaum Muslimin…
Ketahuilah, bahwa kewajiban seorang hamba adalah memanfaatkan
seluruh potensi yang dimilikinya untuk berusaha dan tidak menjadikan usahanya
sebagai jaminan satu-satunya untuk mendapatkan keberhasilan hidup. Selain
itu, ia pun dituntut untuk bertawakkal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala
pemilik segala urusan. Adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai
pemimpin orang-orang yang bertawakkal senantiasa menganjurkan kita untuk
berusaha dengan giat dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki
dalam mencari rezeki, demikian pula para sahabat beliau yang diridhai Allah
Subhanahu wa Ta’ala.
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Al-Hasan bin ‘Ali pernah berkata, tawakkal tidak menghilangkan segala
bentuk usaha dengan menggunakan penyebab. Allah Subhanahu wa Ta’ala
berfirman,

[٧١:( ]اﻟﻨﺴﺎءj i h g f)

“Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kalian.” (Al-Nisaa’: 71)
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Bertawakkallah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan jauhilah
segala hal yang bersifat tidak jelas, prasangka-prasangka buruk, khayalan yang
dapat merusak akal dan dapat memberikan gambaran-gambaran yang tidak
sesuai dengan kenyataan. Ketahuilah bahwa segala bentuk aktivitas yang dapat
merusak tauhid dan akidah diharamkan oleh ajaran Islam, sebagai contoh
mengundi nasib dengan menghitung hari, bulan, hewan, burung-burung, dan
orang-orang yang senantiasa mengatakan “Ah” dan sebagainya. Mendatangi
para dajjal, tukang tenun, tukang sihir, tukang perbintangan, atau mempercayai
dukun, orang-orang pintar, para pengaku bahwa mereka mengetahui hal-hal
gaib, paranormal, dan sebagainya.
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Sesunguhnya bertawakkal hanya kepada Allah semata, penyerahan segala
bentuk apa pun hanya kepada-Nya dan tidak kepada yang lain, dan meyakini
bahwa Dialah satu-satunya pemilik segala betuk manfaat dan bahaya, serta
menjauhi segala bentuk pengundian nasib merupakan perkara yang wajib
untuk diyakini secara spiritual oleh setiap Muslim karena Allah Subhanahu wa
Ta’ala semata yang Maha Perkasa dengan tidak menyekutukan-Nya dengan
makhluk apa pun. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
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“Jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang
dapat menghilangkannya kecuali Dia. dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi
kamu, Maka tak ada yang dapat menolak kurnia-Nya. Dia memberikan kebaikan
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itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan Dia-lah
)yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”” (Yunus: 107

َ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:اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ َ َ
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 ْﻳﻦَ .ﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء ' اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ ' َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ َ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ
ني ' أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ ' َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ ﱠ
رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني .
َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ي أَ َ
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ﺍﻟﻠﱠ ُﻬ ﱡﻡ ﺇﻧﺎ َﻧﺳْ ﺄَﻟُ َﻙ ِﺑ ُﻛ ﱠﻝ ﺍِﺳْ َﻡ ﻫَ ﻭْ ﻟِ َﻙ َﺳ ﱠﻣﻳ ُ
ْﺕ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔﺳُ ِﻙ ﺃَ َﻭﺃَ ْﻧ َﺯﻟَ ْﺗ ُﻪ ِﻓﻲ ُﻛﺗﱠ ِﺎﺑ َﻙ ﺃَﻭْ ﻋُ ْﻠ َﻣ َﺗ ُﻪ ﺃَﺣﱠ ﺩَﺍ ِﻣ ْﻥ ُﺧﻠُ ِﻘ َﻙ ﺃﻭﺍﺳﺗﺄﺛﺭﺗﺑﻪ ِﻓﻲ ِﻋ ْﻠ ِﻡ ْﺍﻟ َﻐﻳ ِْﺏ
ِﻋ ْﻧﺩ َِﻙ ﺃَ ْﻥ َﺗﺟْ َﻌ َﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ َﺭﺑ َ ُ ُ
ﺎﺏ ﻫﻣﻭﻣﻧﺎ َﻭ ُﻏﻣُﻭ َﻣ َﻧﺎ
ﻭﺭ ُ
ﻭﺭ َﻧﺎ ﻭﺟﻼ َء ﺃﺣﺯﺍﻧﻧﺎ َﻭ َﺫﻫَ َ
ﻭﺑ َﻧﺎ َﻭﻧُ َ
ﻳﻊ ﻗﻠ ِ
ِ
ﺻ ُﺩ ِ

ar

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
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
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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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ِﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ )U T S R Q P O N M L K J
] (\ [ Z Y X W Vاﻟﻨﺤﻞ[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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