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Menghindari Sifat Taklid dan Fanatisme
Kelompok

Khutbah Pertama
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ind

،إن اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻧﺤﻤﺪه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮه وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﴍور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت أﻋامﻟﻨﺎ
 أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ وﺣﺪه ﻻ ﴍﻳﻚ،ﻣﻦ ﻳﻬﺪه اﻟﻠﻪ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ
> = < ; : 9 8 7 6 5 4).ﻟﻪ وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪه ورﺳﻮﻟﻪ
 ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس اﺗﻘﻮا رﺑﻜﻢ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻜﻢ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ واﺣﺪة وﺧﻠﻖ.[١٠٢:? @( ]آل ﻋﻤﺮان
ﻣﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ وﺑﺚ ﻣﻨﻬام رﺟﺎﻻ ﻛﺜريا وﻧﺴﺎء واﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﺗﺴﺎءﻟﻮن ﺑﻪ واﻷرﺣﺎم إن اﻟﻠﻪ ﻛﺎن
 ﻳﺄﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا اﺗﻘﻮا اﻟﻠﻪ وﻗﻮﻟﻮا ﻗﻮﻻ ﺳﺪﻳﺪا ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻜﻢ أﻋامﻟﻜﻢ وﻳﻐﻔﺮ ﻟﻜﻢ.ﻋﻠﻴﻜﻢ رﻗﻴﺒﺎ
 أﻻ ﻓﺈن أﺻﺪق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻪ وﺧري.ذﻧﻮﺑﻜﻢ وﻣﻦ ﻳﻄﻊ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻓﻮزا ﻋﻈﻴام
اﻟﻬﺪي ﻫﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺻﲆ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﴍ اﻷﻣﻮر ﻣﺤﺪﺛﺎﺗﻬﺎ وﻛﻞ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﺑﺪﻋﺔ وﻛﻞ ﺑﺪﻋﺔ
 اﻟﻠﻬﻢ ﻓﺼﻞ وﺳﻠﻢ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ وﻋﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ.ﺿﻼﻟﺔ وﻛﻞ ﺿﻼﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﺎر
. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
Hadirin jamaah shalat Jum’at yang berbahagia…

mi

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

ww

w.

Salam dan shalawat kita sampaikan dan kirimkan 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 berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Ia
meninggalkan umat ini dalam keadaan 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 ….
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Sebuah ungkapan yang sangat indah, seorang penyair menggambarkan
perbandingan antara ajaran Islam dengan realita umat Islam. Penyair itu berkata
yang dalam terjemahan bebasnya,

“Aku tidak pernah menemukan satu ajaran yang sangat memperhatikan dan
menganjurkan terwujudnya persatuan lebih baik dari ajaran Islam. Namun aku
pun tak mendapatkan satu umat yang paling rentan dan mudah berpecah belah
melebihi umat Islam.”

Seorang muallaff (orang yang baru memeluk Islam) juga pernah menyindir
kaum Muslimin dengan sebuah ucapannya yang mengatakan: “Saya bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah memperkenalkan Islam kepadaku
sebelum aku berkenalan dengan Umat Islam.”

ind

Kita tersinggung, jengkel berselimut malu mendengar dan membaca dua
komentar di atas. Namun kita juga sadar bahwa mereka telah berkata jujur
dengan mengungkapkan kebenaran. Ya, tidak ada yang salah dengan kata-kata
mereka.

nb

ar

Realitas umat Islam di zaman modern ini sangat memilukan dan memiriskan
hati. Betapa tidak, di samping pelanggaran-pelanggaran yang bersifat personal
dan dilakukan terang-terangan, ada pula pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat kolektif atau dosa berjamaah. Mari kita coba melihat lebih dalam,
kelompok atau perkumpulan yang dibangun di atas pondasi agama, tidak jarang
kita jumpai mereka yang dengan bebas membuat aturan-aturan beragama
yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.
Bahkan kadang perkumpulan tersebut hanya dijadikan sebagai kedok untuk
mengeruk keuntungan duniawi semata.

w.

mi

Demikian pula kelompok-kelompok kaum Muslimin yang bergerak dalam
bidang sosial kemasyarakatan, sadar atau tidak sadar, mereka malah menjadi
corong orang-orang kafir untuk menghembuskan racun dan virus pemikiran
yang menyesatkan. Seperti upaya penyatuan agama, seruan untuk melakukan
rekonstruksi terhadap nash-nash Al-Qur’an dan hadits, ajakan untuk tidak
terikat dengan pemahaman dan penafsiran para ulama terdahulu dan berbagai
macam pemikiran sesat lainnya. Mereka menyangka telah melakukan sebuah
pencerahan baru dalam Islam sehingga ia dapat berjalan beriringan dengan
kemajuan zaman dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi.

ww

Tak ketinggalan kelompok-kelompok yang berbentuk partai politik.
Kepentingan partai dan golongan kadang lebih dominan dibandingkan
dengan kepentingan agama dan dakwah, bahkan tidak jarang kepentingan
partai dan kelompok menyandera atauran-aturan baku dalam ajaran Islam.
Semua kepentingan-kepentingan tersebut memicu timbulnya persinggungan
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dan perselisihan di antara mereka.
Munculnya perselisihan dan perpecahan di antara kelompok umat Islam
baik menyebabkan terjerembabnya umat ke dalam lubang masalah yang akut
dan besar. Kondisi ini sangat menyenangkan dan menggembirakan musuhmusuh Islam yang sejak dulu sampai sekarang menyusun berbagai macam
strategi pelemahan dan perpecahan umat.

Selagi umat Islam masih saling membanggakan antara satu kelompok
dengan kelompok-kelompok lain, niscaya kondisi umat yang sakit ini tidak
akan pernah tersembuhkan. Sebab persatuan dan kekuatan umat tidak akan
terbangun di atas kekuatan satu kelompok saja, tidak pula dengan persaingan,
fanatisme kelompok, dan saling merendahkan.

ind

Persatuan dan kekuatan umat hanya dapat diwujudkan dengan berpegang
teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta’ala. Firman-Nya,

[١٠٣:( ]آل ﻋﻤﺮانF E D C B A)

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai.” (Ali-Imran: 103)

ar

Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala menjamin keselamatan
perjalanan orang-orang yang berpegang teguh kepada Ajaran Islam. Allah
Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

nb

Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾)
[١٧۵: ( ]اﻟﻨﺴﺎءÍ Ì Ë

mi

“
“Adapun
orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada
(agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang
besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. dan menunjuki mereka kepada
jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.” (An Nisaa’: 175)
Jamaah shalat Jum’at yang berbahagia….

w.

Setiap pribadi Muslim harus berupaya agar menyadari perlunya upaya
serius dari berbagai pihak untuk memperbaiki kondisi umat saat ini. Jika tidak
maka kehancuran dan kebinasaan menjadi pil pahit yang akan dirasakan oleh
umat ini. Pemerintah kaum Muslimin berkewajiban menutup semua celah
dan ruang yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan umat dengan
membuat regulasi yang ketat dan implementatif.

ww

Kalangan ulama dan cendekiawan bertugas untuk menyadarkan umat,
mengajarkan Al-Qur’an dan sunnah dengan baik dan benar, membuat mereka
paham ajaran Islam berdasarkan dalil sehingga tidak membeo dan taklid buta,
mengikis dan menghilangkan fanatisme kelompok.
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Para orang tua berusaha menjalankan amanahnya sebagai orang tua
dengan sebaik-baiknya. Mendidik anak-anak dengan dasar agama dan akhlak
mulia, mewujudkan lingkungan keluarga, masyarakat yang kondusif untuk
menunjang tumbuhnya generasi Rabbani, melakukan pengawasan yang
komprehensif dan kontinyu bagi setiap perilaku generasi mereka.

Para pemuda menjaga diri dan saudara-saudara mereka agar tidak
terjerembab ke dalam pelanggaran-pelanggaran agama, sosial dan moral.
Giat mempelajari ajaran agama ini melalui membaca, menghadiri pengajianpengajian, ceramah-ceramah, forum-forum diskusi ilmiah dan berbagai
kegiatan positif lainnya.

ind

Jika semua komponen masyarakat Islam sadar akan tanggungjawab dan
tugasnya masing-masing lalu menunaikannya dengan baik, maka perpecahan
dan perselisihan, sikap taklid buta, fanatisme kelompok dapat dihilangkan
dari umat ini. Pada akhirnya kehidupan beragama akan berjalan dengan baik
dan normal. Ridha, karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta’ala pun akan
melimpah ruah.

ke arah yang lebih baik. Amin.

ar

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala menjaga eksistensi umat ini dan
menjauhkannya dari kehancuran dan kebinasaan. Menjadikan kita sebagai
kelompok yang berfungsi sebagai agent of change atau agen perubahan umat

nb
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[٣-١:( ]اﻟﻌﺮﺼ1 0
0/

mi

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali
orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat menasihati
supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.”
(Al-‘Ashr: 1-3)

w.

ﻴﻢ َو َﺗ َﻘ ﱡﺒ َﻞ
َ ﻳﻢ َو َﻧ ﱢﻔ ِﻌﻨﱠﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓﻴﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎت َواﻟ ّﺬﻛ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ
َ َﺑﺎ ﱡر َك اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
ُ . ﻴﻢ
أﻗﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ
َ ِﻣﻨْﻲ َو ِﻣﻨ ُْﻜ ْﻢ ِﺗﻼ َو َﺗ ُﻪ إِ ﱠﻧﻪ ﻫﻮاﻟﺴﻤﻴﻊ ا ْﻟ َﻌ ِﻠ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
ﻴﻢ
ُ  َﻓﺎِ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧﻪ ﻫُ َﻮ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ، ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
Khutbah Kedua

ww

َ ﴍ
ّ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ َﻋ َﲆ إﺣﺴﺎﻧﻪ َو
ﻳﻚ
ِ َ  أَ ُﺷ ْﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ، اﻟﺸﻜ َﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗ ْﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ُﻪ َواِ ْﻣ ِﺘﻨﺎ َﻧ ُﻪ
 اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﻓ ْﺼ ِﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ. ﻟَ ُﻪ َﺗ ْﻌ ِﻈ َﻴام ﻟﺸﺄﻧﻪ َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪَا َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إِ َﱃ رﺿﻮاﻧﻪ
 أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ.ﱢﻳﻦ
ِ ﻳﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ َو ِﻣﻦْ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟﺪ
ِ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻲ ا ْﻟ َﻜ ِﺮ
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Jamaah Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala ….
Salah satu faktor penting yang menyebabkan jatuhnya kaum Muslimin ke
dalam lembah kemaksiatan dan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu
wa Ta’ala adalah sifat taklid buta. Apakah taklid buta yang dilakukan terhadap
musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nashrani, penyembah berhala, atheis
, atau yang dilakukan terhadap nenek moyang, kabilah, atau adat kebiasaan.
Demikian pula taklid buta terhadap perilaku masyarakat tertentu.
Taklid buta merupakan penyakit turun temurun, dan menjadi akidah
pemersatu bagi orang-orang kafir secara keseluruhan, dari dulu hingga
sekarang, Allah Subhanahu wa Ta’ala menggambarkan dalam friman-Nya:

ind

43210/.-,+*)('&%$
$# " !)
ُّ
ُ ]اﻟﺰﺧ
[۲٣:ﺧﺮف
(6 5

ar

“Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi
peringatanpun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di
negeri itu berkata: “Sesungguhnya Kami mendapati bapak- bapak Kami menganut
suatu agama dan Sesungguhnya Kami adalah pengikut jejak-jejak mereka.” (AzZukhruf: 23)
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta’ala menjelaskan,

nb

S R Q P O N M L K J I H G FE D C B A)
[۲١:( ]ﻟﻘﻤﺎنW V U T

mi

“Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Ikutilah apa yang diturunkan Allah.”
Mereka menjawab, “(Tidak), tapi Kami (hanya) mengikuti apa yang Kami dapati
bapak-bapak Kami mengerjakannya.” Dan Apakah mereka (akan mengikuti
bapak-bapak mereka) walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api
yang menyala-nyala (neraka)?” (Luqman: 21)

w.

Bandingkan dengan realita umat Islam saat ini. Berapa banyak di antara
mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah. Seperti berdoa
kepada selain Allah, bernadzar yang diperuntukkan kepada orang-orang mulia
menurut mereka, meminta bantuan kepada tukang sihir, tukang tenun dan
para”non”normal. Semua disebabkan karena taklid buta kepada orang lain.

ww

Demikian pula, hampir mayoritas negara-negara berpenduduk mayoritas
Muslim membuat peraturan yang berseberangan dengan agama Islam, karena
mereka taklid buta kepada orang-orang kafir. Munculnya perbuatan bid’ah,
khurafatt dan tahayul dalam masyarakat Islam tidak lepas dari peran taklid buta
terhadap nenek moyang dan leluhur yang telah mewabah ditengah-tengah umat.
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Terjatuhnya sebagian kaum Muslimin ke dalam perbuatan tasyabbuh
(menyerupai) orang-orang kafir baik dalam pola makan, pola minum, cara
berpakaian, kebiasaan dan bahkan perayaan hari-hari keagamaan mereka
disebabkan karena sifat taklid buta.
Hadirin shalat Jum’at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala

Sifat taklid buta tidak akan memberikan sedikit pun manfaat positif,
bahkan ia merupakan ideologi orang-orang celaka, jalan orang-orang merugi
dan millah penghuni neraka di akhirat kelak. Maka kita perlu lebih waspada
dan senantiasa berdoa semoga kita terhindar dari sifat taklid buta. Mari kita
renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala berikut ini,

ind

d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q)
vutsrqponmlkjihgfe
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[٤۸-٤٧:]اﻟﺸﻮرى

nb

ar

“Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat
ditolak kedatangannya. Kamu tidak memperoleh tempat berlindung pada hari itu
dan tidak (pula) dapat mengingkari (dosa-dosamu), jika mereka berpaling, maka
Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. kewajibanmu tidak
lain hanyalah menyampaikan (risalah) Sesungguhnya apabila Kami merasakan
kepada manusia sesuatu rahmat dari Kami Dia bergembira ria karena rahmat itu.
dan jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri
(niscaya mereka ingkar) karena Sesungguhnya manusia itu Amat ingkar (kepada
nikmat).”” (Asy syuraa: 47-48)
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala ….

mi

َ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

ww

w.

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 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
ﺻﻠﺢ
َ َﱢﻳﻦ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أ
ِ 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
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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 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

ar
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واﺟﻨَﺎ َو َذ ﱢر َﻳﺎ ِﺗﻨَﺎ َﻗ ﱠﺮ ًة أَ َﻋ ْ َ
ني
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا َر ﱠﺑﻨَﺎ ﻫَ ﱠﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ أَ َز ِ
واﺣﻌﻠﻨﺎ ﻟﻠﻤﺘﻘني إﻣﺎﻣﺎ َر ﱠﺑﻨَﺎ َﻻ َﺗ ِﺰ ُغ ُﻗ ُﻠﻮ ُﺑﻨَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ إِ ْذ ِﻫ ْﺪ َﻳ َﺘﻨَﺎ َوﻫَ ﱠﺐ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ﻟَﺪُ ْﻧ ِﻚ َر ْﺣ َﻤ َﺔ إِ ﱠﻧ ِﻚ أَ ْﻧ ِﺖ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ
اﻵﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ › َو َﻗﻨﱠﺎ َﻋ َﺬ َ
ا ْﻟ َﻮﻫﱠ َ
ﺎب َر ﱠﺑﻨَﺎ آﺗﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ َﺔ َو ِﰲ › ِ
َ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 اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن .
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