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Bahaya Pemikiran Liberal dan Orientalis
Terhadap
p Akidah

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
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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
ﺎﴎﻳﻦ
ِ  َو َﻣﻦ َﻳ ْﺒﺘ َِﻎ َﻏ ْ َري اﻹِ ْﺳ َﻼ ِم ِدﻳﻨًﺎ َﻓ َﻠﻦ ُﻳ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َوﻫُ َﻮ ِﰲ:َﻗ َﺎل اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ
ِ ِ اﻵﺧ َﺮ ِة ِﻣﻦَ ا ْﻟ َﺨ
Kaum Muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala …
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

mi

[۸۵:( ]آل ﻋﻤﺮانLKJIHGFEDCBA@?)

w.

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan
diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang
rugi. (Ali Imran: 85)

ww

Zaman modern yang identik dengan keterbukaan dan kebebasan, memiliki
nilai positif, namun tidak sedikit efek negatif yang ditimbulkan. Invasi pemikiran
yang disuarakan oleh para pejuang orientalisme dan liberalisme merupakan
salah satu efek negatif di era demokrasi ini. Setiap Muslim perlu waspada
terhadap paham liberalisme yang didefinisikan sebagai paham materialistik,
yaitu Paham yang mendakwakan kebebasan mutlak dan takk terbatasi oleh
sekat apapun, baik dalam dunia politik maupun ekonomi. Selain itu paham ini
juga mengajak kelompok lain untuk mengikuti pendapat mereka meskipun
421

www.minbarindo.com

o.c
om

bertentangan dengan prinsip-prinsip keyakinan kita. Intinya paham liberalisme
mengusung kebebasan berakidah, kebebasan untuk menjadi kafir, kebebasan
berperilaku dan kebebasan melakoni berbagai kejahatan dan perbuatan dosa.

Sesuai dengan asal kata dari paham liberal yang berasal dari kata “liber”,
dalam bahasa latin bermakna kebebasan, maka tidak heran jika paham
liberal, menurut mereka bergerak di tengah masyarakat dan berjuang untuk
membebaskan manusia dari berbagai macam aturan dan undang-undang
moral yang membelenggu. Paham ini memberikan kebebasan tak terbatas
kepada setiap individu untuk mengekspresikan eksistensi dirinya selama masih
dalam ruang pribadinya dan tidak mengganggu zona nyaman orang lain.

ind

Sehingga, menurut paham liberal setiap orang berhak menentukan arah
dan caranya menjalani kehidupan pribadinya. Seseorang diberikan ruang
untuk menjadi jahat dan bermoral bejat, pezina, pemabuk, selama dia tidak
mengganggu kepentingan orang lain.

nb
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Kebebasan individu menurut paham ini merupakan bentuk penghormatan
dan penghargaan tertinggi terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kehidupan itu
sendiri. Manusia seharusnya dijauhkan dari keterbelengguan berbagai macam
aturan moral, kenegaraan dan aturan-aturan keagamaan. Karena sejak terlahir
ke dunia ini manusia telah ditakdirkan sebagai pribadi yang bebas dan merdeka.
Dia diberikan hak untuk menentukan hidup dan bagaimana cara menjalaninya,
hak untuk memilih keyakinan dan perilaku sesuai dengan kesenangan dan
kebutuhannya.

mi

Ajaran liberal tidak lain dan tak bukan hanya sekadar memberikan
kebebasan mutlak kepada setiap individu. Kebebasan dan kehendak ibarat
dua mata uang yang tak dapat dipisahkan satu sama lain dalam paham liberal.
Kedua prinsip ini diamini oleh semua pengusung paham liberal sekalipun
dalam praktik dan hasil kadang ditemukan perbedaan di antara mereka.
Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala…

ww

w.

Sangat disayangkan lagi memiriskan hati ketika kita melihat beberapa
orang dari kalangan kaum Muslimin yang bangkit mengusung paham liberal
setelah diberikan sedikit sentuhan dan racikan dengan menambahkan katakata Islam di belakangnya. Mereka tidak sadar bahwa istilah liberal Islami
mengandung pelanggaran syariat, sebab Islam tidak boleh dan tidak bisa
dinisbahkan kepada selain wahyu dari Al-Qur’an dan sunnah. Islam tidak boleh
di gabungkan dengan paham liberal yang murni bersumber dari pikiran dan
olah logika para pencetus dan pengusungnya. Islam adalah sebuah ajaran
suci dan bersih serta tidak terintervensi oleh pemikiran atau kepentingan
siapa pun termasuk oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Karena beliau
422
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hanya bertugas sebagai penyampai risalah. Kalaupun ada ajaran Islam yang
bersumber dari ijtihad beliau maka itu tidak keluar dari wahyu dan perintah
Allah Subhanahu wa Ta’ala, sehingga dapat dijamin bahwa Islam ini hanya
bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

[٤-٣:( ]اﺠﺠﻢ543210/.-,+)

“Dan Tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa
nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan
(kepadanya).” (An Najm: 3-4)

nb

ar
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Berbagai sekte dan aliran pemikiran Islam yang bermunculan saat
ini terutama mereka yang mengusung paham liberal Islam, senantiasa
mempengaruhi dan berupaya untuk menjauhkan umat dari pengaruh para
ulama. Alasannya, perlu ada pemisahan antara pendapat ulama sebagai individu
dengan ajaran Islam itu sendiri. Pendapat ulama tidak dapat dijamin kesahihan
dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam, sehingga tidak menjamin kesesuaian
dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sementara menusia hanya
diperintahkan untuk mengikuti apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa
Ta’ala. Alasan ini jika diteliti dengan seksama seharusnya tidak dapat diterima.
Sebab logika yang digunakan seharusnya dapat digunakan dalam pemikiran
mereka. Artinya, logika pemikiran yang mereka kemukakan juga tidak dapat
dijamin kebenaran dan kesuaiannya dengan ajaran Islam. Sehingga umat
Islam diberikan kebebasan untuk tidak menerima, dan hukum kemungkinan
pun dapat diterapkan pada pemikiran mereka. Ada kemungkinan pemikiran
mereka benar namun besar kemungkinan pemikiran mereka juga salah.

mi

Banyak upaya kaum liberalis Islam dalam menyesatkan umat Islam. Mereka
meneriakkan seruan untuk mereinterpretasi dan merekonstruksi nash-nash
baku dalam ajaran Islam terutama nash-nash Al-Qur’an. Mereka menganjurkan
untuk tidak lagi berpatokan pada penafsiran ulama-ulama terdahulu, karena
hanya dengan seperti itu prinsip kebebasan kaum liberal Islam dapat terwujud,
terutama kebebasan berpendapat, berekspresi serta kebebasan memilih
keyakinan dan agama.

ww

w.

Bahaya pemikiran liberal adalah anggapan para pengusungnya bahwa
dengan mewujudkan kebebasan individu berarti seseorang telah memiliki
tingkat keimanan yang tinggi lagi sempurna. Sungguh sangat menyedihkan
telah banyak di kalangan pemuda yang tertipu dan terpedaya dengan
anggapan semacam ini. Mereka yang tidak memiliki latar belakang ilmu
syar’i dalam masalah akidah dan syari’ah yang kuat, dengan semangat dan
bangganya memproklamirkan diri sebagai seorang liberalis Islam. Tidak hanya
sebatas itu mereka juga giat mendakwahkan dan melakukan upaya perekrutan
423

www.minbarindo.com

o.c
om

kader, seakan-akan mereka mengatakan, ”Jadilah kalian penganut paham
liberal agar kalian menjadi Muslim yang kaffah. Janganlah kalian menjadi
orang-orang yang berpegang teguh kepada tali agama umat Muslim terdahulu
dari kalangan sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’iun dan orang-orang yang mengikuti
jejak langkah mereka.”

ind

Bahaya lain adalah akidah liberal dibangun atas dasar kebebasan. Kebebasan
dalam berakidah, beribadah, berperilaku, berinteraksi, membangun hubungan
dengan pihak lain dan kebebasan-kebebasan lainnya. Akidah ini membuka ruang
bagi para pengambil kebijakan dan pembuat aturan perundang-undangan di
berbagai negara untuk tidak memproduksi peraturan yang mengekang dan
membatasi kebebasan dan ruang gerak individu. Baik aturan yang bersumber
dari ajaran agama, adat kebiasaan masyarakat, atau aturan moral dan etika yang
berlaku di masyarakat. Selama individu itu tidak mengganggu kebebasan dan
hakk privasi orang lain, maka tidak ada pelanggaran. Sehingga tidak diperlukan
sebuah aturan atau undang-undang yang mengikat.

mi
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Sebagai gambaran dan ilustrasi ekstrimnya, seorang penganut liberal
tidak melarang seorang pemuda menikahi saudari perempuannya, atau ibu
kandungya, atau anak perempuannya, atau bahkan berzina dengan mereka
selama dilakukan atas dasar suka sama suka. Pemerintah sebagai pelayan
dan pengayom masyarakat tidak berhak untuk melarang. Bahkan sebaliknya
pemerintah harus membuka ruang, memberikan bantuan dan perlindungan
hukum bagi mereka yang mau atau telah melakukannya. Menurut mereka,
kebebasan bercinta dan melampiaskan kebutuhan seksual termasuk kebebasan
memilih pasangan saat bercinta telah menjadi fitrah dasar manusia, sehingga
istilah perselingkuhan atau perzinaan menjadi tidak populis bagi mereka.
Pelarangan praktik dan bisnis prostitusi tidak relevan dan tidak perlu ada.
Masyarakat juga dilarang untuk mencibir dan menganggap hina para wanita
yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) alias penjajak diri.

ww

w.

Mungkin sebagian mereka merasa malu atau takut hukuman moral dari
masyarakat, sehingga mereka dengan lantang menentang logika di atas. Akan
tetapi seharusnya ia sadar bahwa logika di atas menjadi konsekuensi dari
prinsip kebebasan yang tidak terarah. Bukankah pelarangan menikahi saudari
perempuan atau ibu atau anak gadis bersumber dari ajaran agama dan hukum
adat dan etika dasar dalam masyarakat? Bukankah kehinaan perbuatan zina
bersumber dari ajaran agama dan hukum masyarakat? Bukankah cibiran yang
tertuju kepada para pezina dipicu oleh keberanian melanggar aturan Allah dan
RasulNya serta kultur atau budaya masyarakat yang bersih dan fitrawi?
Kebebasan mengekspresikan perasaan cinta dan pelampiasan nafsu
seksual juga menjadi legalitas terhadap praktik homoseksual dan lesbi yang
424
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diperjuangkan oleh kaum liberal. Tidak heran jika banyak akademisi yang
berkoar-koar menyerukan pembelaan terhadap kaum homo dan umat lesbi.
Akan tetapi mereka melarang anak pria dan anak perempuan mereka ikut terlibat
dalam praktik homo dan lesbi. Mereka mengatakan saya melarang anakk saya
ikut melakoni perilaku homo atau lesbi sebagai bentuk pertanggungjawaban
saya sebagai seorang ibu atau bapak. Namun saya membolehkan prilaku
tersebut bagi orang lain sebagai konsekuensi, sekaligus bukti keberpihakan
saya terhadap hak kebebasan individu yang tak terbatas. Atau dengan kata lain
ia mengatakan, “saya tidak boleh melakukan perzinaan atau selingkuh selama
saya berada di dalam rumah untuk menghindari kemarahan dan reaksi emosi
suami atau istri dan anak-anak saya. Namun saya bebas melakukannya saat saya
telah berada di luar rumah karena itulah prinsip dan keyakinan hidup saya.”
Sungguh sebuah cara berpikir atau logika yang tidak logis dan tidak sehat.

ar

Bagi kaum liberal tidak masalah seseorang berpindah-pindah agama.
Boleh saja di pagi hari ia Muslim, di siang hari ia menganut agama Kristen, di
sore hari ia beralih ke agama yahudi, di malam hari menjadi penganut agama
hindu atau budha, di malam hari menjadi atheis pun tidak masalah baginya.
Menggabungkan tiga bentuk ritual dari ketiga agama yang berbeda dalam
satu waktu juga tidak perlu dipermasalahkan. Bagi mereka tidak penting
seseorang disebut Muslim atau nashrani atau yahudi atau sebutan-sebutan
religius lainnya.

mi
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Inilah beberapa bentuk bahaya yang terkandung dalam pemikiran liberal.
Hendaknya setiap masyarakat dan pemerintah waspada terhadap pemikiran
semacam ini. Mereka tidak pantas diberikan ruang gerak, sehingga mereka
leluasa menghembuskan propaganda pemikiran sesat. Sebaliknya mereka
harus diperangi jika mereka tidak bisa diubah dengan jalan dakwah dan damai.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala mwnjaga umat ini dari keburukan dan
kejahatan virus pemikiran liberal yang telah masuk sampai ke pelosok desa di
semua negara.

w.

ُ 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

ww

 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
Jamaah shalat Jum’at yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta’ala…
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Pemikiran liberal memberikan kebebasan tak terbatas bagi manusia
terutama dalam makanan, minuman, pakaian, dan pola interkasi mereka.
Mereka tidak membedakan antara minuman jus yang terbuat dari buah-buahan
yang segar dengan minuman anggur yang memabukkan atau yang semisalnya,
selama tidak menggaggu ketentraman orang lain. Mereka juga menganggap
tidak ada perbedaan antara wanita yang berpakaian rapi dengan wanita yang
hanya mengenakan bikini di depan para pria, bahkan kadang “telanjang “pun
bagi mereka jauh lebih baik. Demikian pula dengan makanan antara makanan
halal dengan makanan haram tidak ada perbedaan. Kebebasan adalah hak
dasar manusia yang tidak boleh dibatasi aturan apapun atau oleh siapapun.

ind

Sejalan dengan pemikiran liberal, paham sekularisme juga telah merambah
sampai ke desa-desa. Paham ini berupaya untuk memisahkan antara persoalan
keagamaan dengan persoalan-persoalan kenegaraan, Di samping itu paham ini
juga berusaha untuk mentarbiyah manusia agar menjadi hamba dunia. Segala
potensi dan kemampuan disalurkan untuk mendapatkan kesenagan duniawi
semata, sementara kehidupan akhirat tak pernah terlintas di benak dan fikiran
mereka, bahkan kalau bisa dihilangkan dari memori mereka.

ar

Allah Subhanahu wa Ta’ala
’
mengecam dan mengancam para penganut
paham sekularisme dalam firman-Nya,

nb
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“
“Apakah
kamu beriman kepada sebagian Al-kitab (Taurat) dan ingkar terhadap
sebagian yang lain? Tiadalah Balasan bagi orang yang berbuat demikian
daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat
mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa
yang kamu perbuat. (Al-Baqarah: 85)
Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

w.
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“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya
Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka dii dunia dengan
sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang
tidak memperoleh di akhirat, kecualii neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang
telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
(Huud: 15-16)
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Ada dua aliran utama dalam paham sekularisme dan keduanya sama
bahaya dan kejahatannya. Kedua aliran tersebut adalah:

Pertama, sekularisme yang beraliran atheisme. Yaitu sekularisme yang
mengingkari eksistensi agama secara total, mengingkari keberadaan Allah
Subhanahu wa Ta’ala sebagai pencipta, pemberi rezeki dan pengatur kehidupan.
Mereka bahkan memerangi orang-orang yang mengimani wujudnya Allah
Subhanahu wa Ta’ala. Paham sesat ini tidak mendapatkan respon dari manusia
secara umum, sebab nilai-nilai kekafiran yang terkandung oleh paham ini
sangat jelas dan gamblang.

ind

Kedua, sekularisme non atheism. Yaitu aliran sekularisme yang tidak
mengingkari adanya Allah Subhanahu wa Ta’ala sebagai pencipta bahkan
sebaliknya mereka mengimani akan adanya Allah Subhanahu wa Ta’ala. Hanya
saja, mereka menolak jika hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta’ala dijadikan
sebagai aturan dalam menjalani kehidupan dunia. Mereka berupaya agar ada
pemisahan antara agama dengan urusan dunia. Paham ini lebih berbahaya
dibandingkan dengan aliran pertama.

ar

Kedua aliran tersebut merupakan bentuk kekafiran yang nyata dan semua
yang rela menerima paham ini atau bahkan menyebarkannya kepada orang
lain berarti telah keluar dari Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa
Ta’ala dalam surat Al-Baqarah: ayat 85 di atas.
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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 ِﺋ ِﻞ
.[۵٦:]اﻷﺣﺰاب
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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
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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
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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