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ُ ﺎت َو ِﺑ َﻔ ْﻀ ِﻠ ِﻪ َﺗ َﺘ َﻨﺰ ُﱠل ا ْﻟ َﺨ ْ َري
 َو ِﺑ َﺘ ْﻮ ِﻓ ْﻴ ِﻘ ِﻪ َﺗﺘ ََﺤ ﱠﻘ ُﻖ،ات َوا ْﻟ َ َﱪﻛﺎَ ُت
ِ اﻟﺼﺎﻟِ َﺤ
ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬى ِﺑ ِﻨ ْﻌ َﻤ ِﺘ ِﻪ َﺗ ِﺘ ﱡﻢ ﱠ
.ﺎﺻ َﺪ َواْﻟﻐﺎَﻳﺎَ ُت
ِ ا ْﻟ َﻤ َﻘ
.ُا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬى ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ ﻟَ َﻬ َﺬا َو َﻣﺎ ُﻛﻨﺎﱠ ﻟِ َﻨ ْﻬ َﺘ ِﺪيَ ﻟَ ْﻮ ﻻَ أَ ْن ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ اﻟﻠﻪ
 َو َﺟ َﻌ َﻠﻨَﺎ ِﺑ ِﻪ َﺧ ْ َري ُأ ﱠﻣ ٍﺔ، َوأَ ْﻛ َﻤ َﻞ ﻟَﻨَﺎ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦَ ا ْﻟ َﻘ ﱢﻴ َﻢ،ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ِﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬى أَ َﺗ ﱠﻢ َﻋ َﻠ ْﻴﻨَﺎ ِﻧ ْﻌ َﻤﺔ َاﻹِ ْﺳ َﻼ ِمم
. َﺗ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ﺑﺎِ ْﻟ َﻤ ْﻌ ُﺮ ْو ِف َو َﺗ ْﻨ َﻬﻰ َﻋ ِﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ َو ُﺗ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑﺎِﻟﻠ ِﻪ،ﱠﺎس
ِ ُأ ْﺧ ِﺮ َﺟ ْﺖ ﻟِﻠﻨ
َﺎب ُأ ْﻧ ِﺰ َل َوأَ ْﻛ َﺮ َﻣﻨَﺎ ِﺑ َﺨ ْ ِري َﻧ ِﺒ ٍﻲ ُأ ْر ِﺳ ْﻞ َوأَ َﺗ ﱠﻢ
ِ َ َأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ
ٍ  َﺧ ﱠﺼﻨَﺎ ِﺑ َﺨ ْ ِري ِﻛﺘ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
:ﻼم
ِ ُ ﺎج
ٍ ﻈﻢ ِﻣ ْﻨ َﻬ
ِ  ِﻧ ْﻌ َﻤ ِﺔ اﻹِ ْﺳ: َﴍع
ِ َﻋﻠ ْﻴﻨَﺎ اﻟ ﱢﻨ ْﻌ َﻤﺔ ِﺑﺄ ْﻋ

nb

ar
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Jamaah Jum’at yang Dirahmati Allah….

mi

Marilah kita jadikan pertemuan di tempat dan hari yang mulia ini sebagai
penumbuh dan penambah iman dan takwa kita kepada Allah Ta’ala. Hal ini
karena iman dan takwa adalah sebaik-baik bekal untuk kita mengarungi
kehidupan dunia ini sebelum kehidupan akhirat kelak. Firman Allah,

[١٩٧:( ]اﻛﻘﺮةB = < ; : 9)

w.

“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.”” (Al-Baqarah:
197)
Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah….

ww

Jika kita berkaca pada masyarakat Muslim yang hidup di zaman Rasulullah,
mereka benar-benar mendapatkan kemuliaan, ketentraman, kedamaian,
keadilan, kesejahteraan. Mereka juga hadir sebagai komunitas masyarakat yang
dihargai di antara masyarakat lainnya dan rela dengan semua yang diputuskan
oleh Al-Qur’an. Apa yang menjadikan mereka meraih semua keistimewaan ini?
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Sebab utamanya karena mereka benar-benar menikmati hidup bersama
Al-Qur’an. Al-Qur’an yang ada di tengah-tengah mereka bukan sekadar tulisan
atau rangkaian huruf yang diucapkan. Bukan pula sekadar kebanggaan sebagai
kitab suci. Mereka benar-benar menempatkan Al-Qur’an di dalam hati dan
jiwa mereka. Bahkan Al-Qur’an telah menjadi nafas kehidupan mereka, bukan
sekadar diucapkan di bibir dan menjadi kebanggaan semu. Mereka mentaati
semua yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Mereka mencintai Al-Qur’an
lahir dan batin. Inilah gambaran sekilas masyarakat Qurani di masa Rasulullah.

ind

Realita ini jelas sangat berbeda dengan masyarakat Muslim yang hidup
di masa sekarang. Banyak di antara mereka yang memiliki Al-Qur’an, namun
hanya sekadar hiasan. Banyak juga di antara mereka yang membaca Al-Qur’an,
namun hanya sampai lisan dan tenggorokan saja, tidak meresap ke dalam hati
dan jiwa mereka. Mereka bangga dengan Al-Qur’an, namun tidak siap dengan
hukum yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an. Barangkali mereka mencintai
Al-Qur’an lahirnya saja. Atau bahkan ada di antara mereka yang lebih senang
mendengarkan suara selain Al-Qur’an daripada mendengarkan Al-Qur’an.

ar

Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam khawatir
jika kaumnya melakukan hajr Al-Qur’an’. Allah menggambarkan hal itu dalam
firman-Nya,

[٣٠:( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨)

nb

Berkatalah Rasul, “Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur’an itu
sesuatu yang tidak diacuhkan.”
Jamaah Jum’at yang Dirahmati Allah…

w.

mi

Imam Ibnu Kastir dalam tafsirnya menerangkan bahwa di antara makna
hijrah Al-Qur’an’ adalah tidak mendengarkan Al-Qur’an ketika dibacakan, atau
melakukan sesuatu yang sia-sia ketika dibacakan Al-Qur’an (sibuk mengalihkan
pembicaraan kepada yang lainnya sehingga mereka tidak lagi mendengar
Al-Qur’an), tidak mau belajar Al-Qur’an, tidak mau menghafalkannya,
tidak mengimaninya sepenuh hati dan membenarkan ajarannya, tidak
mentadabburinya, tidak mau memahami kandungannya dan lebih menikmati
mendengarkan lantunan selain Al-Qur’an.

ww

Semua perilaku ini jelas dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah
tidak akan menurunkan berkah kepada umatnya yang melalaikan Al-Qur’an.
Bagaimana mungkin berkah akan turun jika kitab Al-Qur’an yang seharusnya
dijadikan pedoman justru dilalaikan? Padahal jika kita menelaah dan mengkaji
dengan seksama, umat yang melalaikan Al-Qur’an sedang menghadapi
bahaya yang cukup besar. Di antaranya kesesatan yang nyata, kesempitan jiwa,
kehidupan yang sulit, dapat membutakan mata hati, menjadikan hati seseorang
381
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keras, hidup dalam kegelapan dan kehinaan, menjadi teman setianya syetan,
lupa diri, dicap sebagai orang fasik dan munafik.
Jamaah Jum’at yang Dirahmati Allah…

Jika bahaya ini dialami oleh suatu umat, jelas tidak ada lagi harapan cerah
dalam menapaki kehidupan baik di dunia ataupun di akhirat. Cobalah kita
renungi salah satu ayat Al-Qur’an yang mengingatkan kita agar tidak melalaikan
Al-Qur’an,

[١۲٤: ( ]ﻃﻪÑ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å)

ind

“Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat
dalam keadaan buta.” (Thaha: 124)

Bahkan, yang menjadikan suatu umat mulia dan hina juga karena mereka
meninggalkan atau tetap bersama Al-Qur’an. Dalam sebuah hadits Rasulullah,

ar

َﺎب أَ ْﻗ َﻮا ًﻣﺎ َو َﻳ َﻀ ُﻊ ِﺑ ِﻪ
ِ َﻗ َﺎل ُﻋ َﻤ ُﺮ أَ َﻣﺎ إِ ﱠن َﻧ ِﺒ ﱠﻴ ُﻜ ْﻢ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻗ ْﺪ َﻗ َﺎل إِ ﱠن اﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﺮ َﻓ ُﻊ ِﺑ َﻬ َﺬا ا ْﻟ ِﻜﺘ
َ
َآﺧ ِﺮﻳﻦ

nb

Umar bin Khatthab berkata, “Ingatlah bahwa nabi kalian telah bersabda,
“Sesunggugnya Allah mengangkat suatu kaum lantaran Al-Qur’an ini, dan
merendahkan kaum lainnya juga karena Al-Qur’an.” (HR. Muslim,bab Fadl-lu man
Yaquumu bil Qur’aani, 4/252, no. 1353)

 َو ْأﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ،اﻟﺤ ِﻜ ْﻴﻢ
ِ ﺑﺎَ َر َك اﻟﻠ ُﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ ِﰱ اﻟ ُﻘ
َ  َو َﻧ َﻔ َﻌ ِﻨﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِ ﻓ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎَ ِت َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ،ﺮآن اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳﻢ
َ ْ اﳌﺴ ِﻠ ِﻤ
. إ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ اﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ْﻴ ُﻢ،ُ َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْوه،اﳌﺴ ِﻠ َامت
ْ ني َو
ْ  َوﻟِ َﺴﺎ ِﺋ ِﺮ،اﻟﻠ َﻪ اﻟ َﻌ ِﻈ ْﻴﻢ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ
Khutbah Kedua

w.

mi

 ْأﺷ َﻬﺪُ ْأن ﻻَ إﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه، َو َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟِ َﻨ ْﻬ َﺘ ِﺪيَ ﻟَ ْﻮﻻَ أَ ْن ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ اﻟﻠﻪ،اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫَ ﺪَاﻧﺎَ ﻟِ َﻬ َﺬا
َ
َ وﺳﻠﻢ َﻋ َﲆ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋ
ﲆ آلِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ َﻛ َام
َ  اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺻ ﱢﻞ،ُ َو ْأﺷ َﻬﺪُ ﱠأن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳ ْﻮ ُﻟﻪ،ُﴍ ْﻳ َﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َﻻ
َ َﺻ ﱠﻠ ْﻴ َﺖ َو َﺳ َﻠ ْﻤ َﺖ َﻋ
َ ْ ﲆ إ ْﺑ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َو َﻋﲆ آلِ إﺑ َﺮ ِاﻫﻴﻢ ِﰱ اﻟ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
. ٌني إ ﱠﻧ َﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴﺪٌ َﻣ ِﺠ ْﻴﺪ
. اِ ﱠﺗ ُﻘ ْﻮا اﻟﻠﻪ َ َﺣﻖﱠ ُﺗ َﻘﺎ ِﺗ ِﻪ َوﻻَ َ ُمت ْﻮ ُﺗﻦﱠ إِ ﱠﻻ َوأ ْﻧﺘ ُْﻢ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ ْﻮ َن، َﻓﻴﺎَ ِﻋ َﺒﺎ َد اﻟﻠ ِﻪ، ُأ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ
Jamaah Jum’at yang Dirahmati Allah….

ww

Kita sangat merindukan masyarakat Qurani yang pernah hidup di masa
Rasulullah. Paling tidak kita mampu menyerap ruh dan semangatnya. Namun
masih tersisa pertanyaan penting, “Bagaimana caranya agar kita mampu
membangun masyarakat Qurani tersebut?”
382
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Ada beberapa kiat praktis yang bisa mengantarkan masyarakat ini menjadi
masyarakat Qurani:

ind

Pertama, jadikan membaca Al-Qur’an sebagai budaya sehari-hari, dalam
keluarga kita, bersama orang tua, anak-anak, istri atau suami atau bersama
teman-teman dan sahabat kita di masjid. Awali hari kita dengan membaca
Al-Qur’an dan akhiri hari kita juga dengan membaca Al-Qur’an. Bawalah AlQur’an kemanapun kita pergi, kecuali ketika kita buang hajat. Jadikanlah
ia teman duduk kita, teman mengobrol kita, teman berbagi perasaan kita.
Jadikan membaca Al-Qur’an sebagai kebutuhan primer kita, jangan sampai
ia dijadikan sebagai kebutuhan sekunder. Dengan demikian dalam sehari kita
harus membaca Al-Qur’an secara rutin. Jangan sampai terlewatkan satu hari
pun kecuali kita membaca Al-Qur’an.

Jika hari itu kita belum sempat membaca Al-Qur’an, minimal kita
sempatkan mendengar Al-Qur’an lewat media yang memungkinkan. Dengan
membudayakan membaca Al-Qur’an ini, akan tumbuh rasa memiliki Al-Qur’an.
Dan secara otomatis kita akan merasa ada suatu yang hilang jika dalam sehari
tidak ada satu pun huruf Al-Qur’an yang kita lafalkan.

nb

ar

Kedua, setelah kita akrab dengan bacaan Al-Qur’an, maka latihlah dengan
menghafalkan beberapa ayat dan surat. Ulangilah bacaan tersebut dalam shalat
kita atau di saat kita senggang. Rasakanlah bahwa mendendangkan Al-Qur’an
akan lebih indah dari semua bentuk nyanyian, lebih membawa ketenangan dan
ketentraman dan tentunya mendatangkan pahala yang berlipat. Jadikanlah
ia wirid kita pagi, siang dan sore. Sehingg lidah kita selalu basah dengan AlQur’an.
Jamaah Jum’at yang dirahmati Allah…

w.

mi

Ketiga, tingkatkan budaya membaca Al-Qur’an dan menghafalnya dengan
upaya memahami Al-Qur’an. Baik lewat terjemah Al-Qur’an, belajar dengan
seorang ulama, kelompok kajian atau dengan membaca beberapa buku tafsir
shahih yang menjelaskan kandungan Al-Qur’an. Dan tanyakan hal-hal yang
belum jelas kepada ahlinya. Jangan sampai memahami Al-Qur’an dengan
pendapat sendiri, apalagi jika belum memenuhi syarat-syarat baku yang telah
ditetapkan agama ini.

ww

Keempat, mengamalkan Al-Qur’an semaksimal mungkin. Perhatikanlah
bahwa ada ayat-ayat Al-Qur’an yang menunggu respon cepat kita untuk
mengamalkannya, seperti ayat zakat, sedekah, shalat, puasa, menyantuni
fakir miskin dan lainnya. Akan lebih indah jika dalam mengamalkan ayat-ayat
tersebut dilakukan secara berjamaah (bersama-sama). Karena jika dilakukan
secara berjamaah, akan membawa nuansa tersendiri dalam jiwa kita. Semua
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akan merasa bahwa keluarga, saudara, teman, dan semua orang bersamasama mendukung mengamalkan Al-Qur’an. Semoga cita-cita membangun
masyarakat Qurani bisa terwujud dengan langkah-langkah sederhana ini.

َ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 ِﺋﻞ)L K J I H G F E D C B

(P O N M

]اﻷﺣﺰاب.[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 ْ ِ
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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
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
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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
ﺎب
َ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 ا ْﻟ َﻮﻫﱠ َ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِرﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ
اﻵﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َو َﻗﻨﱠﺎ َﻋ َﺬ َ
َر ﱠﺑﻨَﺎ آﺗﻨﺎ ِﰲ اﻟﺪﱡ ْﻧﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ َﺔ َو ِﰲ ِ
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 َ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا
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 .
اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ

