
273

Khutbah Pertama

َوِمْن أَْنُفِسَنا  ْوِر  ُرشُ ِمْن  ِباللِه  َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْهِدْيِه  َوَنْسَتْغِفرُْه  َوَنْسَتِعْيُنُه  َنْحَمُدُه  لِلَِّه  اْلَحْمَد  إِنَّ 
َسيَِّئاِت أَْعاَملَِنا، َمْن َيْهِدِه اللُه َفَال ُمِضلَّ لَُه َوَمْن ُيْضِلْل َفَال َهاِدَي لَُه. أَْشَهُد أَْن الَ إِلََه إِالَّ الله

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ٍد َوَعَىل آلِِه َوَصْحِبِه َوَمِن ًدا َعْبُدُه َورَُسْوُلُه. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوَبارِْك َعَىل ُمَحمَّ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

: َوَجلَّ َعزَّ  َقاَل  الله:   ِبَتْقَوي  َة  املَقرصِّ َوَنْفِيس  ُأوِصيُكْم  وبعد:  اْلِقَياَمِة.  َيْوِم  إَِىل 
ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ م ِم ِ ِ ِ ٍ ِ م
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[األحزاب: ۷۱-۷۰]   (¯ ® ¬ « ª © ¨ §
Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah Alhamdulillah segala puji senantiasa 

kita haturkan kehadirat Illahi Robbi yang telah menganugerahkan berbagai 
kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan iman dan kesehatan serta 
kesempatan sehingga kita bisa menunaikan ibadah Jum’at yang insyaAllah dan 
semoga dirisholi oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. 

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan
Nabi agung Muhammad Shallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para
sahabatnya.

Di samping itu mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah
Subhanahu wa Ta’ala, sebab hanya dengan takwa lah kita akan dapat meraih
rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala baik di dunia ataupun di akhirat kelak.

Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah…

di antara nama-nama Allah yang indah dan mulia adalah ”Arrahmaan dan ”
Arrahiim.” Dua nama ini mengandung pengertian bahwa Allah bersifat kasih
dan sayang. Kasih dan sayang Allah meliputi seluruh alam secara umum, tak 
terkecuali kepada manusia secara khusus. Bentuk kasih sayang Allah kepada 
hamba-Nya dengan menunjukkan jalan yang mengakibatkan mereka sengsara, 
yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah.  Agar jangan sampai seseorang 
menerobos dan terjebak melakukan perbuatan haram. Maka Islam menetapkan 
satu prinsip yang disebut dengan Bab Saddu Adz-Dzari’ah (Menutup Jalan/Celah)

Saddu berarti “menutup”, sedang “adz-dzariah” berarti “jalan.” Maka
Saddu Adz-Dzari’ah berarti menutup jalan yang dapat mengantarkan orang 
kepada perbuatan haram. Saddu Adz-Dzari’ah artinya memutus peluang
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yang mendorong kepada dosa dan maksiat. Dalam istilah sehari-hari sering
dikatakan, “Bila ingin tenang dan aman tutuplah pintu masuknya angin.” 

Menurut penelitian faktor terbesar yang menyebabkan terjadinya
pelecehan seksual dan perzinaan adalah para wanita berbusana terbuka dan
tidak menutup auratnya. Maka sudah jelas bagi kita bahwa fitnah besar yang
melanda kaum Muslimin adalah fitnah wanita. Ujian yang paling besar yang
dialami oleh kaum Muslimin pada saat ini adalah rusaknya akhlak para wanita.
Wanita adalah tiang negara, baiknya wanita tegaknya Negara. Rusaknya wanita,
runtuhnya Negara. Seorang penyair berkata,

Jika seorang tak mengenakan pakaian takwa 

Maka nampaklah ia telanjang, walau berbusana

Manusia mulia sebab taat pada Tuhannya 

Jatuh hina karena melanggar larangan-Nya

Karena kehancuran yang ditimbulkan oleh rusaknya wanita sangat dahsyat,
maka Allah menutup jalan kehancuran tersebut dengan memerintahkan
kepada mereka untuk berhijab (menutup aurat). Berhijab adalah  usaha
preventif untuk mencegah terjadinya berbagai penyelewengan. Hijab adalah
jalan keselamatan. Allah berfirman,

 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p o  n  mp )mm
¤ ¥)   [األحزاب:۵٩] { ~ ے ¡ ¢ £

q p n mnp )m

“Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-
istri orang mukmin, ”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena
itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (Al-Ahzab: 59)

Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta’ala memerintahkan kepada
seluruh wanita beriman untuk  memanjangkan jilbab dan menurunkannya
agar menutup keindahan tubuhnya mulai dari rambut, wajah, dada, lengan
dan perhiasan lainnya. Maka dengan jilbab mereka  akan dikenal sebagai orang
yang menjaga diri dan kehormatanya. Dengan jilbab mereka aman dan tidak 
diganggu, terhindar fitnah mencegah para lelaki untuk berbuat jahat.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah

Salah satu cara syetan dan iblis memperdaya manusia adalah
memutarbalikkan kebenaran atau menyamarkannya. Salah satu contoh adalah
menyamarkan hukum membuka aurat. Membuka aurat yang sebenarnya
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haram menjadi boleh atau lumrah atas dasar argumentasi menyesatkan, bahwa
jilbab membuat wanita tidak bebas beraktivitas. Jilbab dinilai membelenggu
ekspresi kaum wanita. Maka ketika wanita tidak menutup auratnya kita merasa
bahwa itu bukan pelanggaran agama. Ketika ada di antara ibu, istri, anak, atau
saudari kita yang tidak menutup aurat, hati kita tidak mengingkarinya. Bahkan
kita mengatakan itu bukan dosa yang harus dijauhi. Hati kita sudah buta, jiwa
kita sudah mati sehingga kita tidak lagi mengenal mana yang halal dan mana
yang haram.

Oleh sebab itu wahai kaum Muslimin, takutlah kepada Allah! Marilah kita
membimbing para wanita yang menjadi tanggung jawab kita. Kita cegah 
mereka untuk membuka aurat. Perintahkan kepada mereka untuk menjaga 
kehormatannya! Kita ajak mereka untuk berhijab untuk menutup aurat mereka. 
Jika tidak maka murka dan siksa Allah akan meninpa kita semua.

di antara sebab Allah melaknat Bani Israil melalui lisan nabi Daud dan Isa
alaihissalam adalah diamnya mereka terhadap kemungkaran. Mereka bersikap
masa bodoh terhadap pelanggaran yang dilakukan bahkan mereka tidak 
mencegah orang yang berbuat kemungkaran. Allah  berfirman dalam Surat Al-
Maidah ayat 78-79,

 H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9)
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I
H G F D C B @ ? > = <D ; : 9)

[املائدة:٧۸-٧٩]   (W V
“Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra
Maryam. Demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas.
Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka
perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.” (Al-”
Maidah: 78-79) 

di dalam Al-Musnad diriwayatkan  dari Ibnu Mas’ud  d radhiyallahu ‘anhu,
Rasulullah membaca ayat di atas  dan bersabda,

 ، ِفيَه  السَّ أََيِدي  ، ولتأخذن َعَىل  اْلُمْنِكِر  َعْن  ، ولتنهون  ِباْلَمْعُروِف  رَْن  لَِتأَمَّ ِبيَدُه  َنْفُيس  (َوالَِّذي 
ُنُكْم َكاَم لََعْنُهْم.“ ْبَن اللَه ِبُقُلوِب َبْعُضُكْم َعَىل َبْعُض َثمَّ ُيَلعِّ رَا أََولَََيْرضِ ولتأطرنه َعَىل اْلُحقِّ أَطَّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ

“Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya! Hendaklah kalian
mengajak kepada yang ma’ruf dan mencegah kemungkaran,  bimbinglah orang-
orang yang lemah akalnya, hubungkanlah ia dengan kebenaran  atau Allah akan
mencerai beraikan hati kalian kemudian kalian akan saling  mengutuk di antara
kalian.” (HR. Ahmad)
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Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah

Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita, Allah memerintahkan
mereka berhijab dan tetap tinggal di dalam rumah. Allah melarang mereka
berhias, bersolek dan melembutkan suaranya  di depan para lelaki. Aturan ini
dimaksudkan untuk mencegah pelecehan terhadap wanita dan menghindarkan
mereka dari bahaya. Allah berfirman,

 A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1)
E D C B)   [األحزاب:٣۲]

22

“Hai istri-istri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk[lembut] dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah
perkataan yang baik”  (Al-Ahzab: 32)

Dalam ayat ini Allah menjelaskan hal-hal yang penting yaitu:

1. Larangan Allah kepada ummahatul mukminin, istri-istri nabi yang mulia dan
suci, agar tidak bersikap lemah lembut dalam berbicara  kepada laki-laki
non muhrim. Tujuannya untuk mencegah  orang yang  bermaksud buruk  
terhadap mereka dan menutup peluang orang berpikiran kotor  agar tidak 
menyangka  bahwa mereka setuju untuk melakukan zina.

2. Perintah Allah kepada mereka untuk selalu berada di dalam rumah. Dan
melarang mereka bersolek dan berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah.
Yaitu menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya seperti kepala,
leher, dada, lengan, betis dan lain-lain.  Semua itu  dapat menggerakkan
birahi dan keinginan berbuat zina.

Ma’asyiral Muslimin rahimakumullah

Jika kita merenungi larangan dan perintah Allah di atas, kita mendapati
bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala  menutup rapat-rapat pintu yang mengarah
kepada perzinaan. Dalam ayat di atas Allah melarang kepada istri-istri nabi yang
walaupun sangat kecil kemungkinan selingkuh, sebab mereka adalah para
wanita mulia dan berhati suci. Mereka adalah orang yang paling takut kepada
Allah karena mereka dibimbing langsung oleh Rasulullah.

Kalau para istri nabi dengan keimanannya yang tinggi dan kesucian hatinya
yang murni   Allah memberikan aturan yang jelas dan tegas kepada mereka.
Apalagi terhadap wanita selain mereka yang tidak ada jaminan dan bimbingan
yang kuat? Maka hukum dan aturan itu berlaku lebih utama.  Dari sinilah kita
mengetahui bahwa arahan hukum yang ada dalam ayat ini berlaku bagi seluruh
kaum mukminat bukan hanya bagi istri-istri nabi. 
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Kaum Muslimin yang berbahagia!

Akhir-akhir ini, ada fenomena menggembirakan berkaitan dengan 
semangat masyarkat untuk menutup aurat. Kita bisa melihat di sekolah-
sekolah, kampus-kampus, dan tempat-tempat umum banyak kita melihat 
orang memakai jilbab. Tapi sayang, kadang semangat menutup aurat ini tidak 
disertai dengan ilmu, sehingga walaupun mereka sudah memakai jilbab tetapi 
tujuan utama dari menutup aurat itu tidak tercapai. Oleh sebab itu, berikut ini  
disampaikan kreteria hijab yang disyariatkan oleh agama Islam: 

1. Pakaian yang menutup seluruh badan wanita. Ketentuan ini dijelaskan oleh
Allah dalam ayat-Nya,

tt(x w v u t ¥)   [األحزاب:۵٩]
“Hendaklah para wanita menurunkan jilbab-jilbab mereka.” 

Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh badan. Makna menurunkan
menjulurkan pakaian ke bawah hingga menutup seluruh badan.

2. Jangan berpakaian untuk dijadikan perhiasan dirinya sendiri dengan adanya
warna warni, motif dan aneka hiasan yang menarik pandangan laki-laki.
Allah berfirman,

(l k j i h g ىئ)   [اجور:٣١]
“Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali apa

yang  nampak darinya.”

3. Bahan dari pakaian wanita itu agak tebal dan tidak trasparan agar pandangan
tidak tembus sampai terlihat kulitnya. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah
bersabda, “Dua kelompok penghuni neraka yang tak pernah aku lihat, satu
kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi dengannya ia memukul orang,
yang kedua para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak lenggok,
kepala mereka seperti punuk onta yang condong, meraka tidak akan masuk 
sorga dan tidak akan mencium wanginya. Sungguh wangi surga dapat tercium
dari jarak  sekian tahun (seribu tahun)”

4. Pakaian wanita tersebut harus longgar tidak ketat  agar  bentuk lekuk 
tubuhnya tidak nampak. Untuk menghindarkan wanita dari fitnah, maka
tujuan itu takkan tercapai  kecuali dengan memakai pakaian yang longgar.
Usamah bin zaid meriwayatkan, dari Abdullah bin Usamah bin Zaid, ia 
berkata, Rasulullah memberiku  pakaian mesir yang tebal yang dihadiahkan
oleh Dihyah Al-Kalby, lalu aku berikan kepada istriku. Maka Rasulullah bertanya:
“Kenapa kamu tidak memakai pakaian mesir yang aku berikan? Aku menjawab:
“Baju itu kuberikan kepada istriku”, maka Rasulullah berkata, “Suruhlah istrimu
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untuk melonggarkannya, saya khawatir baju itu akan menggambarkan bentuk 
tubuhnya.” 

5. Jangan berpakaian dengan memakai minyak wangi. Hal ini dijelaskan dalam
banyak hadits yang melarang wanita keluar rumah dengan memakai minyak 
wangi. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang wanita lewat dengan
bau yang semerbak. Lalu Abu Hurairah bertanya, “Wahai hamba Allah! 
Apakah kamu mau ke masjid?”, “Ya” jawab wanita tersebut. Apakah untuk itu
kamu memakai minyak wangi? “Ya” jawabnya. Abu Hurairah berkata, “Pulang
dan mandilah! Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,
“Siapa saja wanita yang keluar ke masjid dengan memakai minyak wangi dan
baunya tercium oleh orang lain maka Allah tidak akan menerima shalatnya
sehingga ia pulang dan mandi.”

6. Pakaian tersebut tidak boleh menyerupai pakaian lelaki. Abu Hurairah
radhiyallahu ‘anhu meriwayatkan, Rasulullah melaknat laki-laki yang
berpakaian dengan pakian wanita, dan wanita yang berpakaian dengan
pakaian laki-laki.

7. Pakaian seorang Muslimah tidak boleh menyerupai pakaian wanita kafir.
Sebab telah menjadi ketetapan dalam syariat bahwa tidak boleh bagi kaum
Muslimin baik laki maupun wanita meniru atau menyerupai orang-orang
kafir, apakah dalam ibadah, hari raya, atau pakaian khusus mereka. Maka
tidak dibenarkan bagi wanita Muslimah memakai pakaian model pakaian
orang kafir baik itu baju, celana,  rok atau apa saja yang menjadi ciri khas
mereka.

8. Pakaian tersebut bukan pakaian “syuhroh”yaitupakaianyang bentuknya aneh,”
menyolok, berbeda dari pakaian kebanyakan orang dan menyebabkannya
menjadi  terkenal. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, “Siapa
yang memakai pakaian syuhroh (dengan maksud terkenal) di dunia maka Allah
akan memakaikan pakaian kehinaan di hari kiamat kemudian ia akan  dibakar 
di dalam neraka.”

Kaum Muslimin yang berbahagia! 

Setelah kita mengetahui kreteria hijab di dalam syariat Islam, kewajiban
kita berikutnya adalah mengajari dan mengawasi anak istri dan saudari-saudari 
kita agar jangan sampai melanggar ketentuan syariat dalam berpakaian.  Allah 
berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6,

))ۇئ)   [احكحريم:۶] ۇئ» ¬ ® ¯ ° ±  )
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 

neraka.”
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Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah…

Awal mula perzinaan adalahpandangan mata, dari mata turun ke hati, diolah
pikiran, dan nafsu syahwat menjadi pendorong untuk melakukan pertemuan, 
lalu terjadilah perzinaan.  Maka faktor awal yang mendorong terjadinya 
fitnah antara laki dan wanita adalah pandangan yang tidak terkendali. Untuk 
menghindari perangkap syetan tersebut adalah dengan menahan pandangan. 
Allah berfirman,

] \ [ Z Y XY W V U TU S R Q P O N) NN وقال تعاىل:
k j i h g f e d

RR
c b a `_ ^

:النور:٣٠-٣١] rىئ)   [ q p o n m l
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan
pandanganya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci 
bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.
Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandan-
gannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya,
kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan
kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-
putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki 
mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka
miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan jangan-
lah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembun-
yikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beri-
man supaya kamu beruntung.”

Ayat ini menjelaskan bahwa menahan pandangan dan menjaga kemaluan 
adalah cara menjaga kesucian hati bagi kaum mukminin di dunia dan akhirat. 
Sebaliknya, melepaskan pandangan dan kemaluan bukan pada tempatnya 
adalah penyebab bencana siksa di dunia maupun di akhirat. Kita memohon 
perlindungan dan keselamatan kepada Allah dari hal yang demikian itu.

ْكِر الَحِكْيم،  أَُقْوُل باَرََك اللُه ِيل َولَُكْم ِىف الُقرآِن الَكِرْيم، َوَنَفَعِني َوإِيَّاُكْم مِبَا ِفْيِه ِمْن اآلياَِت َوالذِّ
َما َتْسَمُعْوَن، َوأْسَتْغِفُر اللَه الَعِظْيم ِيل َولَُكْم، َفاْسَتْغِفُرْوُه، إنَُّه ُهَو الَغُفْوُر الرَِّحْيُم

ِ ِ ِِ ِ
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Khutbah Kedua

اِغنْي  ارًَة لِلطَّ َع ُعُقْوَبَة الُعَصاة رِْدًعا لِْلُمْفِسِدْيَن َوَصالًَحا لِْلَخْلِق أْجَمِعنْي وََكفَّ الَحْمُد للِه الَِّذي َرشَ
ًدا َعْبُدُه  ْيَك لَُه املـُْلُك الَحقُّ اُملِبنْي، َوأْشَهُد أنَّ ُمَحمَّ اُملْعَتِدْين، َوأْشَهُد أْن الَ إلََه إالَّ الله َوْحَدُه الَ َرشِ

ِ

ِبيِّنْيَ َوقاَِئُد اُملْصِلِحنْيَ َصىلَّ الله َعَلْيِه َوَعَىل آلِِه َوأْصَحاِبِه َوَمْن َتِبَعُهْم ِبإِْحَساٍن  َورَُسْوُلُه أْفَضُل النَّ
ِ ِ

ْيِن َوَسلََّم َتْسِلْياًم . أما بعد: إَِىل َيْوِم الدِّ
ِِ

Sidang Jum’at yang dimuliakan Allah…

Sudah jelas bagi kita semua apa yang dilakukan para wanita zaman
sekarang, seperti berlebihan dalam berhias dan memamerkan keindahan
tubuh mereka, bergaul bebas, bercampur baur dalam semua aktivitas bersama
laki-laki di tempat-tempat umum.  Semua itu mendukung perbuatan zina. Kita
harus menutup peluang yang mengarah kepada  perzinaan dan tidak boleh
meremehkannya.

Wahai kaum Muslimin bertakwalah kepada Allah! Bimbinglah istri dan putri-
putri kalian. Cegahlah mereka melakukan larangan Allah seperti membuka
aurat, bersolek dan memamerkan keindahan tubuh mereka  atau menyerupai
orang yahudi dan nasrani dalam berpakaian atau  orang kafir  lainnya.

Ketahuilah bahwa mendiamkan mereka membuka aurat merupakan 
persetujuan, bahkan menjadi dukungan untuk berbuat dosa. Ini adalah
perbuatan yang mengundang kemurkaan Allah dan turunnya azab yang
merata. Semoga Allah menghindarkan kita dari murka-Nya.

Kewajiban yang tak kalah penting adalah memperingatkan kaum lelaki
untuk tidak berduaan dengan wanita atau masuk bercampur di tempat-tempat
khusus wanita, karena  itu semua  jalan terjadinya  fitnah kerusakan moral.

Kemungakaran yang lain adalah banyaknya para wanita Muslimah meniru
cara berpakaian wanita kafir dari yahudi dan nasrani. Seperti meniru memakai
pakaian pendek, menampakan rambut, memamerkan keindahan tubuh,
meniru model rambut mereka  dengan   memakai wig (rambut palsu).

Kewajiban para pemimpin, para ulama dan pejabat dan aparat pemerintah
untuk menegakkan hukum.

Sesungguhnya di atas pundak para pemimpin, aparat pemerintah, para
penegak hukum, cendikiawan, ulama, tokoh masyarakat, pemimpin ormas
ada kewajiban yang sangat besar dan lebih besar dibanding orang lain untuk 
menegakkan aturan ini. Mendiamkan pelanggaran terhadap aturan ini adalah
merupakan dosa.
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Begitu juga tugas ini bukan hanya bertumpu kepada pemerintah, tapi
kewajiban semua kaum Muslimin, terutama para orang tua, para wali, para 
suami agar bersikap tegas terhadap orang yang meremehkan aturan Allah ini. 
Semoga Allah membebaskan  kita dari bencana musibah moral yang mewabah 
ini. Semoga Allah memberi petunjuk dan membimbing para wanita Muslimah 
kepada jalan yang lurus. Melindungi mereka dari tipu daya musuh yang ingin 
menghancurkan moral dan keperibadian mereka.

 O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B)
[األحزاب:۵۶]

D BB    ())
P

يِِّبنْيَ اِدِق األِمنْي، َوَعَىل آِل َبْيِتِه الطَّ اللَُّهمَّ َصلِّ وسلم َوَبارك َعَىل َعْبِدَك َورَُسْولَِك ُمَحمٍد النَِّبي الصَّ
ْين، َحاَبِة أْجَمِعنْي، َوَمْن َتِبَعُهْم ِبإْحَساٍن إَِىل َيْوِم الدِّ اِهرْيَن، َوُخَلَفاِئِه الرَّاِشِدْين . َوَساِئر الصَّ الطَّ

ِ ِ ٍ

َوَعنَّا َمَعُهْم ِبَفْضِلَك َورَْحَمِتَك َيا أرَْحَم الرَّاِحِمنْي.
ْين َواْجَعْل َبلدناَ َهَذا أِمناً ، َواْحِمي حْوزََة الدِّ َْك َواُملْرشِِكنْيَ ، َوأِذل الرشِّ اللُهمَّ أِعز اإلْسالََم َواُملْسِلِمنْيَ

ُمْطَمِئًنا يأمر ِفْيِه ِباْلَمْعُروف، َوينَهى ِفْيِه َعْن اْلُمْنَكر.
ِفْيِه ويأمر  َمْعِصيَِّتك  أْهل  ِفْيِه  َويِذل  َطاَعِتَك  أْهل  ِفْيِه  ُيِعزُّ  رُْشٍد  أْمَر  ة  األمَّ لَِهِذِه  أبرم  اللَُّهمَّ 
اللَُّهمَّ ُوالََتُهْم،  أْصِلح  اللُهمَّ  املْسِلِمني.  أْحَواَل  أْصِلْح  اللَُّهمَّ  اْلُمْنَكر.  َعْن  ِفْيِه  َوينَهى  ِباْلَمْعُروف، 

ٍ

أْصِلْح ُعَلاَمِئِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح َشَباِبِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح ِنَساِئِهم، اللَُّهمَّ أْصِلْح َذرَاِرْيِهم . اللَُّهمَّ تولهم
ِ

ِيف ُكلِّ أُمْورِِهم . 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©)

ِ

¹)   [اكقرة:۲٠١]
©))

  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì)
Û)   [الصافات:١۸٠-١۸۲]
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