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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

ar
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ُ 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
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

mi

Pembahasan kali ini adalah topik yang penting setiap Muslim dan
Muslimah, sebuah pembahasan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam sebagai inti agama, sebuah pekerjaan yang menjadi amalan
setiap Nabi dan Rasul. Pembahasan yang dimaksud adalah nasihat. Nasihat
sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khathtabi Rahimahullah adalah,

w.

إرادة ا ْﻟ َﺨ ﱢ َري ﻟﻠﻤﻨﺼﻮح ﻟَ ُﻪ

“Keinginan baik terhadap objek yang dinasihati.”
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

ww

Nasihat adalah satu di antara asas dan pondasi agama. Rasulullah Shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda,

َ  ﻟَ ِﻤﻦْ ﻳﺎ َر ُﺳ:  َﻗﺎ ُﻟﻮا، ﻴﺤ ُﺔ
 ﻟﻠﻪ: ﻮل اﻟﻠ ِﻪ ؟ َﻗ َﺎل
َ  اﻟﺪﱢﻳﻦَ اﻟﻨ ِﱠﺼ، ﻴﺤ ُﺔ
َ  اﻟﺪﱢﻳﻦَ اﻟﻨ ِﱠﺼ، ﻴﺤ ُﺔ
َ » اﻟﺪﱢﻳﻦَ اﻟﻨ ِﱠﺼ
« ني َو َﻋﺎ ﱠﻣ َﺔﻫُ ْﻢ
ِ ْ َوﻟِ ُﻜﺘﱠﺎ ِﺑ ُﻪ َوﻟِ َﺮ ُﺳﻮﻟِ ُﻪ وﻵمئﺔ ا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ
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“
“Agama
itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat.
Para sahabat bertanya, ‘Nasihat buat siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab,
‘Nasihat untuk Allah, Rasul, para pemimpin kaum Muslimin dan untuk masyarakat
secara umum.”Nasihat kepada Allah, bermakna ikhlas dan sungguh-sungguh
dalam mencari keridhaan Allah. Ia menjadi hamba yang benar, ridha terhadap
seluruh ketentuan dan pemberiannya, dan melaksanakan seluruh perintah,
serta menjauhkan diri dari segala larangan. Seluruhnya dilakukan secara
ikhlas, bukan karena riya’’ (ingin dilihat orang), juga bukan karena sum’ah (ingin
didengar orang).

ind

Nasihat terhadap kitabullah berarti membaca, melaksanakan segala perintah
Allah di dalamnya, menjauhkan diri dari segala larangan. Membenarkan segala
berita yang disampaikan di dalamnya, berupaya untuk menjaga keotentikannya
dari segala bentuk penistaan. Dan juga meyakini dengan sebenarnya bahwa
Al-Qur’an itu adalah perkataan Allah yang disampaikannya kepada Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan perantara Malaikat Jibril.

ar

Nasihat kepada Rasul-Nya diwujudkan dengan cinta, mengikuti
tuntunannya, menolongnya, dan mendulukan perkataan dan petunjuknya dari
segala perkataan dan petunjuk selainnya.

mi

nb

Nasihat kepada para pemimpin, dengan bersikap loyal dalam membantu
mereka mewujudkan cita-cita umat di dunia dan di akhirat. Mengakui mereka
sebagai pemimpin dan taat terhadap perintah selama dalam kebaikan.
Segala bentuk perselisihan terhadap mereka pastilah akan berakhir dengan
kekacauan dan perpecahan. Hal itu disebabkan karena jika setiap orang
ingin memenangkan pendapat pribadi, akan menimbulkan kekacauan, dan
perpecahan. Karena itu, banyak keterangan dalam syariat yang berisi perintah
untuk taat dan patuh kepada pemerintah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,
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w.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri (para pemimpin) di antara kamu.” (An-Nisaa’: 59)

ww

Adapun nasihat yang ditujukan kepada seluruh kaum Muslimin diwujudkan
dengan mencintai mereka, membuka pintu-pintu kebaikan, mengajak berbuat
kebaikan, menutup celah yang dapat menjerumuskan kepada kehancuran,
membagi kebahagiaan, mempererat persaudaraan, menebar kebaikan,
menutup kesalahannya, menolong yang zhalim yaitu dengan mencegahnya
dari perbuatan itu, dan menolong orang-orang yang terzhalimi.
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Demikianlah hadirin yang berbahagia, makna nasihat dengan seluruh
cakupannya. Ketika sebuah komunitas melaksanakannya secara baik, niscaya
mereka akan hidup dengan penuh kebahagiaan dan ketentraman. Dari uraian
ini pula diketahui bahwa nasihat menjadi bagian dari agama secara keseluruhan.
Hadirin yang dirahmati Allah...

Beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang yang memberi
nasihat kepada saudaranya adalah:
1. Nasihat yang disampaikan harus didasarkan karena niat ikhlas semata untuk
mendapat ridha Allah, bukan karena riya’’ dan sum’ah. Allah berfirman,

ِّ (y o n m l k j i h)
[۵:]اﻛﻴﻨﺔ

ind

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
kemurnian ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus.”
(Al-Bayyinah: 5)

ar

2. Nasihat yang disampaikan hendaknya berdasarkan ilmu dan fakta yang
valid terhadap materi. Masalah yang dialami oleh orang yang diberi nasihat,
karena kebenaran hukum yang dijatuhkan terhadap sebuah masalah sejalan
dengan kebenaran gambaran dari masalah itu.
3. Nasihat disampaikan secara amanah. Allah berfirman, menceritakan
pernyataan Nabiyullah Hud Alaihissalam kepada kaumnya,

nb

[۶۸: & ' (( ]اﻷﻋﺮاف% $ # " !)

“
“Aku
menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu dan Aku hanyalah
pemberi nasihat yang terpercaya bagimu.” (Al-A’raf: 68)

mi

4. Nasihat hendaklah disampaikan secara tertutup. Namun jika tidak ada ruang
untuk memberi nasihat secara tertutup, khususnya pada kesalahan-kesalahan
syar’iyyah yang telah disepakati, maka tidak mengapa menyampaikannya
secara terbuka.
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

w.

Seorang yang mencermati kehidupan para salaf akan menemukan banyak
hal memukau berkenaan dengan nasihat dan penerimaan mereka terhadap
setiap nasihat yang disampaikan kepadanya.

ww

Suatu ketika, Hasan Al-Bashri tokoh terkemuka dari kalangan tabi’in
berkata kepada seorang laki-laki yang pulang sehabis mengantar jenazah.
“Tahukah kamu, jika saja sang mayit ini bisa kembali ke dunia, niscaya ia akan
menghabiskan sisa usianya untuk beramal shalih. Laki-laki itu berkata, “Ya.” AlHasan Al-Bashri berkata, “Kalau kamu pun menyadari hal itu, dan kamu tahu
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www.minbarindo.com

o.c
om

bahwa angan-angan untuk bisa kembali ke dunia adalah nihil, maka hendaklah
kamu berusaha semaksimal mungkin untuk mendulang amal shalih sebanyakbanyaknya.”

Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu berkata, “Sungguh tiada lagi
kebaikan yang tersisa jika kami telah enggan menerima nasihat. Demikian juga
kalian, tiada lagi kebaikan ketika kalian sudah tidak lagi mau menerima nasihat.”
Umar bin Khathtab Radhiyallahu Anhu berkata,”Semoga Allah merahmati
orang yang telah menghadiahiku dengan nasihat terhadap aibku.”

ind

ُ 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

ar

 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
Kaum Muslimin yang berbahagia…
Allah berfirman,

nb
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w.

mi

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi
dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan
mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh.” (Al-Ahzab: 72). Sungguh
amanah Allah amatlah berat dan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya.
Sudahkah kiat menyiapkan jawaban terhadap amanah yang dipikulkan
tersebut?
Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

ww

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan
amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah tidak hanya terbatas
pada pembayaran utang atau penyerahan titipan kepada yang berhak, namun
cakupan amanah dalam Islam begitu luas. Seorang imam atau pemimpin akan
dimintai pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang dipimpinnya.
Seorang ayah pemimpin bagi keluarganya. Demikian juga seorang ibu,
328
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pemimpin yang mengatur dan menjaga keadaan rumah agar selalu dalam
keadaan nyaman. Mereka seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban
terhadap yang dipimpinnya. Amanah adalah menegakkan syariat Allah di
dalam jiwa dan dalam kehidupan manusia secara umum. Allah Subhanahu wa
Ta’ala berfirman,

` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T)
[٤١:]اﺤﻟﺞ
( ﺞf a

“Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi
niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf
dan mencegah dari perbuatan yang mungkar.”

ind

Shalat adalah bagian dari amanah, bahkan yang terbesar setelah syahadat.
Barangsiapa menyia-nyiakannya, tentu ia akan semakin lalai dibanding dengan
amanah yang lebih ringan. Hal inilah yang tergambar dalam ekspresi kesedihan
seorang sahabat bernama Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ketika berkunjung
ke Damaskus. Ketika itu ia menangis, dan ditanyakan kepadanya hal yang
membuatnya bersedih. Lantas ia berkata,

ar

َ ََﻻ أ
ﱠﺎب
 َوﻫَ ِﺬ ِه ﱠ، اﻟﺼ َﻼ َة
ﻋﺮف ِﺷﻴ َﺌﺎ ِﻣ ﱠام أَ ْد َر ْﻛ ُﺖ ّإﻻ ﻫَ ِﺬ ِه ﱠ
ِ “) َر َوى ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱡ ِﰲ ُﻛﺘ. اﻟﺼ َﻼ َة َﻗ ْﺪ ُﺿ ﱢﻴ َﻌ ْﺖ
( اﻟﺼ َﻼ ِة ﻋَﻦْ َو ْﻗ ِﺘ َﻬﺎ
ِ › َﻣ َﻮا ِﻗ
َ اﻟﺼ َﻼ ِة › َﺑ
ﻴﻊ ﱠ
ﻴﺖ ﱠ
ِ ﺎب َﺗ ْﻀ ِﻴ

nb

“Saat ini saya tidak lagi mendapatkan sebuah kebaikan yang dahulu pernah saya
dapati melainkan shalat. Namun saat ini, ternyata shalat itu pun telah dilalaikan.”

mi

Zakat juga amanah. Abu Bakar As-Shiddiq Radhiyallahu Anhu memerangi
kaum yang menolak untuk membayarnya, dan menyatakan mereka sebagai
orang yang telah murtad. Puasa dan haji pun demikian. Dakwah di jalan Allah
adalah amanah. Amanah adalah keteguhan hati dalam keimanan, menunaikan
hak kepada yang memilikinya dan istiqamah dalam menjalankan syariat agama
hingga akhir hayat. Hiraklius pernah bertanya kepada Abu Sufyan tentang
keteguhan para sahabat Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam,

w.

َ ني َﺗ َﺨﺎ ُﻟﻂِ َﺑ
َ  َﻓ َﻜ َﺬﻟِ َﻚ اﻹميﺎن ِﺣ:  َﻗ َﺎل,  َﻻ: ” ﻫَ ْﻞ ﻳﺮ ّﺗﺪ أﺣﺪٌ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳ ْﺨ َﻄ ًﺔ ﻟِ َﺪ ﱠﻳ َﻨ ُﻪ ؟ َﻗ َﺎل
ﺸﺎﺷ ِﺘ ُﻪ
“. ﻮب
َ ا ْﻟ َﻘ ُﻠ

ww

“
“Adakah
seorang dari mereka yang keluar dari Islam karena tidak senang dengan
aturannya? Abu Sufyan berkata, ‘Tidak’. Hiraklius berkata, ‘Demikianlah pengaruh
dari iman yang telah tertanam secara baik di dalam lubuk sanubari.”
Karena keteguhan ini pula, maka seorang bocah dalam kisah ashaabul
ukhdud
d rela mengorbankan jiwanya untuk memperjuangkan tauhid. Ia berkata
329
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kepada penguasa zhalim yang kala itu berusaha untuk membunuhnya, namun
selalu mengalami kegagalan,

(  آﻣﻨّﺎ ِﺑ َﺮ ﱢب ا ْﻟ ُﻐ َﻼ ِم: ًﱠﺎس ﺟﻤﻴﻌﺎ
ِ  َﻓ َﻘ َﺎل اﻟﻨ,  َﻓ ِﻔ ْﻌ َﻞ، ) إِ ﱠﻧ ِﻚ ﻟَﻦْ ُﺗ َﻘ ﱢﺘ ُﻠﻨﱠﻲ َﺣﺘﱠﻰ ُﺗ َﻘ ﱢﻮ َل َﺑ ِﺎﺳ َﻢ ُر ﱠب ا ْﻟ ُﻐ َﻼ ِم

“Sesungguhnya Anda tidak akan pernah berhasil membunuhku sebelum Anda
berkata ‹Dengan menyebut nama Tuhannya anak ini (saya membunuhnya)›.
Mendengar hal itu, sang raja pun melakukannya, (dan betullah bahwa sang anak
itu terbunuh) Maka seluruh orang yang menyaksikannya pun berkata; ‹Sungguh
kami telah beriman kepada Tuhannya anak ini.”

ind

Sesungguhnya, manisnya iman baru akan terasa dengan sikap teguh dan
istiqamah, sebagaimana sabda Rasulullah tentang tiga sifat dimiliki seorang
Muslim, maka ia akan menemukan manisnya iman. Di antaranya adalah,

(› ) أَ ْن َﻳ َﻜ ﱠﺮ ُه أَ ْن ُﻳ َﻌ ﱢﻮ َد ِﰲ ا ْﻟ َﻜ ْﻔ ِﺮ َﻛ َام َﻳ َﻜ ﱠﺮ ُه أَ ْن ﻳﻘﺪف › ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر
“Ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia tidak mau jika Allah
mencampakkannya ke dalam api neraka…”

ar

Amanah adalah kekuatan dalam melaksanakan kewajiban dan menjaganya,
sebagaimana Yusuf Alaihissalam menjawab permintaan penguasa kala itu,
yang berkata kepadanya,
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“Dia berkata, ‘Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang
berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami. Yusuf berkata, ‘Jadikanlah
aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga, lagi berpengetahuan.”
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Berbakti kepada orang tua, menjaga harta kaum Muslimin, serta menjaga
harga diri dan agama, termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga.
Perhatikanlah kisah tiga orang dari Bani Israil yang terkurung di dalam gua.
Tidaklah mereka selamat dari gua tersebut melainkan karena amanah yang
mereka jalankan. Satu di antara mereka berbakti kepada orang tua. Orang
kedua menjaga harta titipan dan bahkan mengembangkannya, lantas
memberikannya secara amanah kepada pemiliknya tanpa sedikit pun meminta
pamrih. Dan orang ketiga menjaga kehormatan diri dan agama dari fitnah
wanita yang sudah hadir dan menyerahkan diri di hadapannya, namun seketika
ia tersadar dengan perkataan sang wanita, “Janganlah engkau merusak cincin
kecuali dengan cara yang benar.” Termasuk dalam lingkup amanah adalah
menjaga pendengaran, penglihatan, hati dan lisan, penjagaan terhadap ilmu
dan pengamalan terhadap riwayat yang telah diketahui.
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Hadirin yang berbahagia...
Amanah adalah melaksanakan segala hak kaum Muslimin, memenuhi
hajat orang-orang miskin dan membantu orang-orang yang membutuhkan,
menjaga kehormatan orang-orang yang telah menukil dan mendakwahkan
ajaran agama ini dari Rasulullah sampai kepada kita saat ini. Karena itu, adalah
merupakan tindakan khianat, ketika seorang mencela para sahabat Rasulullah.
Amanah adalah bersikap adil, memosisikan seorang sesuai dengan
kedudukannya dan tidak mengurangi sedikit pun hak-haknya. Amanah adalah
persaksian kepada Allah, nasihat kepada orang-orang Muslim, dan menjelaskan
kebenaran.

ind

Kaum Muslimin yang dirahmati Allah…

ar

Hendaknya setiap kita bertakwa kepada Allah dan saling menasihati.
Sesungguhnya agama ini adalah nasihat dan tidak ada kebaikan dari sebuah
umat yang tidak saling memberi nasihat. Tunaikanlah amanah kepada
yang berhak menerimanya, karena kelak Allah akan meminta kita untuk
mempertanggungjawabkan amanah tersebut, yaitu di hari yang tidak lagi
berguna harta dan keturunan. Ketika itu yang beruntung adalah seorang yang
datang menghadap Allah dengan hati yang selamat (bersih).
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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
L K J I H G F E D C B)ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋﻞ
.[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 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 َﻓﺎِ 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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