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Pengaruh Media Terhadap
Kehidupan Manusia

ُ ُ ْ َ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
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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 ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
َ َﻗ
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Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala….

w.

Topik yang akan kita bicarakan sangat penting, karena pengaruhnya
yang besar terhadap kehidupan kita. Jika dimanfaatkan dengan positif maka
pengaruh yang ditimbulkan positif. Demikian sebaliknya, apabila digunakan
untukk hal negatif hasilnyapun akan negatif. Dia memiliki kekuasaan dalam
mengubah pola kehidupan manusia. Topik tersebut adalah media masa dengan
segala jenis dan bentuknya.

ww

Realitas kehidupan kita menjadi saksi bahwa media masa, baik media
elektronik maupun media cetak atau media online menjadi sarana perubahan
yang paling ampuh. Berapa banyak manusia yang menjadi shalih dan bertakwa
hanya dengan menonton dan mendengar serta membaca sajian positif yang
disuguhkan oleh media masa. Sebaliknya berapa banyak manusia yang menjadi
jahat dan bergelimang dengan dosa akibat suguhan media masa yang buruk.
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Media masa ibarat pedang yang tunduk mengikuti kehendak penggunanya,
jika digunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta’ala maka
menjadi sarana dakwah paling baik. Demikian pula jika dimanfaatkan untuk
menyebarkan kemungkaran dan kemaksiatan, dalam waktu singkat kehidupan
masyarakat akan dikelilingi oleh kemungkaran dan kemaksiatan.

ind

Karena itu, saya mengajak dan menghimbau kepada kaum Muslimin yang
mendapatkan limpahan harta dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk berpikir
dan berupaya mewujudkan media yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam
kepada penduduk dunia. Atau setidaknya menyusun dan membiayai sebuah
program dakwah yang dapat diserahkan kepada pemilik media yang telah ada.
Cukuplah kita saksikan bagaimana sebagian media telah merusak akidah dan
keyakinan sebagian kaum Muslimin.
Kaum Muslimin yang budiman...

ar

di zaman ini, media masa telah menjadi penentu yang mengendalikan
arah perilaku dan kehidupan masyarakat kita. Karena itu setiap kita dituntut
untuk berpikir bagaimana memanfaatkan media masa untuk menyebarkan
kebaikan dan memerangi kemungkaran, mengajarkan kandungan Al-Qur’an
dan membimbing manusia agar menata hidup mereka di bawah naungan
bangunan Sunnah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam.

w.

mi

nb

Media begitu mudah mengubah pola pikir individu maupun masyarakat.
Standar hidup, perilaku, moral, etika, dan tujuan hidup seseorang tidak terlepas
dari pengaruh media. Kewajiban kita sebagai pengguna untuk memilih produk
yang disuguhkan oleh media, menerima suguhan positif dan menghindari
suguhan negatif. Orang tua sudah seyogianya melakukan pengawasan ketat
guna menghindarkan generasi kita dari pengaruh negatif media masa. Kita tidak
melarang mereka menggunakan media yang ada, namun kita harus melakukan
pendampingan dan pengawasan sehingga mereka tidak terbuai dengan
suguhan-suguhan negatif. Bukankah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam
telah mengingatkan kita bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya? Setiap pribadi menjadi
pemimpin bagi dirinya sebelum menjadi pemimpin bagi orang lain.
Wahai insan pers…

ww

Media merupakan cermin dan gambaran kehidupan umat dan masyarakat.
Perhatikan setiap kata yang terlontar dan setiap kalimat yang muncul, objektif
lah dalam penyuguhan produk, hangatkanlah diskusi dengan kejernihan
pemikiran dan kebenaran prinsip. Ketahuilah hanya dengan hiasan akhlak
mulia, akidah yang kuat, dan iman yang teguh lagi kokoh sebuah media
menjadi dambaan kaum Muslimin. Kegetiran kemungkaran dan kepedihan
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bencana yang dihadapi manusia serta pertumbuhan angka kriminalitas yang
tidak logis, semuanya disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab
terhadap amanah yang ada di pundak kita masing-masing.
Insan pers yang budiman…

Takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan ingatlah hari di mana
seluruh amalan Anda akan disodorkan dan dihamparkan di hadapan Anda lalu
kalian akan ditanya satu persatu, tak ada sedikit pun yang terlupakan dan luput
dari pertanggungjawaban. Janganlah Anda menyodorkan kepada khalayak
ramai segala yang Anda dengar atau lihat. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi
wasallam pernah bersabda,

ind

َﻛ َﻔﻰ ِﺑﺎ ْﻟ َﻤ ْﺮ ِء َﻛ ﱠﺬ َﺑﺎ أَ ْن َﻳ ْﺤﺪُ َث ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ َﻣﺎ َﺳ ْﻤ ُﻊ

“Cukuplah bagi seseorang dianggap sebagai pendusta ketika ia menceritakan
semua berita yang ia dengar.”

nb

ar

Hindarilah menyebarkan berita bohong. Janganlah menyajikan kecuali
berita yang mengandung nilai-nilai positif. Jadikanlah profesi Anda sebagai
sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Giatlah
mendakwahkan kebenaran dan menyebarkan kemashlahatan kepada umat
manusia. Lawan segala bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, hapuskanlah
semua bentuk pembodohan dan penyesatan umat manusia. Jauhilah seluruh
bentuk propaganda yang hanya menghasilkan penderitaan dan penyesalan.
Insan pers yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta’ala…

w.

mi

Profesi Anda membuka peluang besar bagi Anda untuk ikut andil dalam
jalan dakwah dan jihad. Maksimalkanlah untuk mendakwahkan akidah yang
benar dan bersih dari goresan-goresan kesyirikan, suci dari tetesan-tetesan
takhayyul dan khurafat,
t terbebas dari noda-noda bid’ah yang menyesatkan.
Renungkanlah hadits Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam kala ia mengutus
Muadz ke Yaman sebagai duta kaum Muslimin pertama yang ditugaskan di
sana. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam berpesan untuk menjadikan Tauhid
sebagai prioritas utama dan pertama dalam dakwahnya, lalu ajakan untuk
menjalankan perintah shalat kemudian zakat, sebagaimana yang disebutkan
dalam hadits yang sangat masyhur,

ww

 َﻓﺈِ ﱠن ﻫُ ْﻢ،  َوأَ ْن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪَا َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ، ﱠﺎس ِﺷ َﻬﺎ َد ًة أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ
َ ُﻓ ﱠﻠﺘ ُُﻜﻦﱠ أَ ﱠو َل َﻣﺎ ﺗﺪﻋﻮإﻟﻴﻪ اﻟﻨ
 ُا ْﻟ ُﺦ. ات ِﰲ َﻳ ْﻮ ِم َوﻟَ ْﻴ َﻠ ٍﺔ
ِ  ﻓﻠﻴﻌﻠﻤﻬﻢ ِﺑﺄَ ْن اﻟﻠ َﻪ اِ ْﻓ َ َﱰ َض َﻋ َﻠﻴ ُﻬ ْﻢ ُﺧ ْﻤ َﺲ َﺻ َﻠ َﻮ، أَ َﺟﺎ ُﺑﻮ ُه ِﺑ َﺬﻟِ َﻚ

Pupuklah rasa syukur dalam jiwa Anda dan perbanyaklah memuji Allah
Subhanahu wa Ta’ala, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta’ala menyayangi
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Anda dengan memberikan kesempatan kepada untuk bergabung dengan
dunia media. Dunia yang indah dan sarat dengan pengaruh. Jadikanlah ia
sebagai corong perubahan dan jadilah Anda sebagai rasul perbaikan. Ajaklah
manusia untuk berakhlak mulia dan bermoral terpuji. Wujudkanlah misi utama
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sabdanya,

إِ ﱠمنَﺎ َﺑ َﻌ َﺜ ْﺖ ِﻷَ ّْﺗﺘُﻢ ﻣﻜﺎر َم ْاﻷَ ْﺧ َﻼ ِق

“Tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala melainkan untuk
menyempurnakan akhlak mulia.”

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

nb

Kaum Muslimin yang di muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala …

mi

Tidak dipungkiri bahwa dunia media saat ini menghadapi berbagai macam
problem yang perlu diperhatikan, agar suatu saat media dapat berperan positif
dan memaksimalkan fungsinya sebagai salah satu bentuk sosial kontrol sebuah
komunitas. Problem terbesar yang dihadapi adalah kurangnya sumber daya
insan pers yang memiliki keahlian dalam ilmu syar’i. Kalaupun ada sebagian
besar mereka berpikir untuk meningkatkan standar kelayakan hidup duniawi,
sangat sedikit yang berupaya memaksimalkan media untuk menyebarkan
dakwah Islamiyah.

w.

Problem yang tak kalah penting adalah kurangnya dukungan finansial
beberapa media yang memiliki perhatian besar terhadap perkembangan
dakwah Islamiyah. Sehingga tidak sedikit media yang gulung tikar di tengah
jalan akibat lemahnya dukungan modal.

ww

Problem ketiga adalah masuknya orang-orang yang tidak memiliki
kapabilitas ilmu syar’i dalam menyusun program dan acara religi. Mereka
mengikuti hawa nafsu dan pemahaman mereka yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan keotentikannya. Mereka lupa dengan peringatan dan
408
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ancaman Allah Subhanahu wa Ta’ala bagi mereka yang mengatakan sesuatu
atas nama Allah Subhanahu wa Ta’ala tanpa didasari oleh ilmu yang benar. Allah
Subhanahu wa Ta’ala
’ berfirman,

( Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈÇ Æ Å Ä Ã Â Á)
[٣۶:]اﻹﺮﺳاء

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan
tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati,i semuanya itu
akan diminta pertanggungan jawabnya.” (Al-Israa’: 36)

ind

Karena itu setiap insan pres harus menyadari dan menanamkan rasa
tanggungjawab moral dalam dirinya sehingga ia tidak menghasilkan karyakarya seni yang menghancurkan. Di samping itu ia harus berupaya untuk tidak
menyuguhkan berbagai tayangan yang merusak, seperti kebanyakan sinetronsinetron yang ada saat ini.

ar

Jika kita mengamati berbagai macam sinetron yang ditayangkan dewasa
ini, sisi negatif yang ditimbulkannya jauh lebih banyakk dibanding sisi positif
yang dikandungnya, terutama bagi anak-anak dan wanita Muslimah.

nb

Sisi negatifnya adalah berkurang atau hilangnya rasa malu dalam hati
kaum Muslimin. Betapa tidak, para pemeran dalam sinetron tersebut tanpa rasa
bersalah melakukan adegan tak senonoh seperti pelukan, ciuman dan adegan
lainnya yang ditonton oleh jutaan pasang mata. Hal ini dianggap biasa, bahkan
para pemeran dosa tersebut diidolakan oleh banyak orang. Jika para pendosa
telah dianggap sebagai idola dan figur, masihkah ada rasa malu dalam diri?

w.

mi

Meluas dan menyebarnya kemaksiatan dalam bentuk perkataan dan
perbuatan merupakan sisi negatif lain yang ditimbulkan oleh tayangantayangan tersebut. Oleh sebab itu setiap Muslim harus menyadari bahwa kita
hidup di zaman yang dipenuhi oleh berbagai penyimpangan dan pelanggaran.
Kita perlu untuk menguatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan dengan
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala dan meninggalkan semua
larangan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

ww

Pemerintah sebagai pengendali dan pengambil kebijakan, berkewajiban
untuk aktif memantau dan mengawasi selurh program dan acara yang
disuguhkan oleh media masa, cetak maupun elektronik. Jika pemerintah
menemukan acara-acara yang melanggar norma agama dan budaya masyarakat
maka ia tidak segan untuk melarang dan menghentikan acara-acara tersebut.
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Para pengusaha di bidang media wajib untuk menjadikan media mereka
sebagai agent of change ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Mengajak
masyarakat untuk berakhlak mulia, tunduk dan patuh pada aturan sang
pencipta. Tujuan mereka tidak hanya untuk mendapatkan kehidupan materil
yang layak di dunia, namun lebih dari itu, yaitu berupaya untuk menemukan
kebahagiaan di akhirat kelak.
Kepada masyarakat umum, pilihlah suguhan media yang dapat
meningkatkan kualitas keberagamaan dan meninggikan derajat di sisi Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Hindarilah produk-produk media yang merusak agama
dan kehidupan duniawi kita. Sebab allah Subhanahu wa Ta’ala telah memberikan
kemampuan kepada kita untuk memilih, dan ingatlah setiap keputusan yang
kita ambil akan dimintai pertanggungjawaban kelak di alam akhirat.

ar

ind

َ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:
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 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 َذﻫَ َ
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
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
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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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