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Khutbah Pertama

اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،أﻟﻠﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛﱪ ِ.
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،أﻟﻠﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ.
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اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،أﻟﻠﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ .
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َ ،ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َ ،واﻟﻠ َﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،وﻟﻠﻪ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ  .اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َﻛ ِﺒ َريا َ ،وا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ
ﻟﻠﻪ َﻛ ِﺜ َريا َ ،و ُﺳ ْﺒ َﺤ َﺎن اﻟﻠ َﻪ ِﺑ ْﻜ َﺮ ٍة وأﺻﻴﻼ .
ﺎﻃ َﻖ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َﻣﺎ ُﺻﺪُ ُق ِﰲ َﻗ ْﺼ ِﺪ ُه َو َﻋ َﻤ َﻠ ُﻪ َﺻﺎ ِد َق  ،اﻟﻠ ُﻪ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َﻣﺎ ُﻧ ُﻄ ُﻖ ِﺑ َﺬ َﻛ ِﺮ ُه َو َﺗ ْﻌ ِﻈﻴ َﻤ ُﻪ َﻧ ِ
ﱠﴫ أَ َﻋ ﱠﻼ َم ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
ني  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ ُﻛ ﱠﻠ َام
أَﻛ ِﱪ َﻣﺎ أَ َﻗ ﱠﻴ َﻤ ْﺖ › َﺷ َﻌﺎ ِﺋ ُﺮ اﻟﺪ ِ
ﱢﻳﻦ ›‹ اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َﻣﺎ َر ْﻓ َﺮ َﻓ ْﺖ ِﺑﺎﻟﻨ ْ ِ
ﺎح ِﻋﻴ َﺪ َ ،وأَ ْﺳ َﻔ َﺮ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ ُ ،ﻛ ﱠﻠ َام َﻻ َح َﺑ ْﺮ ُق َ ،وأَ ْﻧ َﻮ َر َ ،و ُﻛ ﱠﻠ َام
َﺻﺎ َم َﺻﺎ ِﺋ ُﻢ َ ،وأَ ْﻓ َﻄ َﺮ َ ،و ُﻛ ﱠﻠ َام َﻻ َح َﺻ َﺒ َ
ﺎب َ ،وأَ ْﻣ َﻄ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠﻪ ا ﱠﻟ ِﺬي َﺳ ْﻬ َﻞ ﻟِ ُﻌ ﱠﺒﺎ ِد ُه َﻃ ِﺮ َ
ﴪ  ،ووﻓﺎﻫﻢ أَ َﺟ ْﻮ َرﻫُ ْﻢ
ﻳﻖ ا ْﻟ ِﻌ َﺒﺎ َد ِة َ ،و ُﻳ ْ َ
أَ َر ْﻋ َﺪ َﺳ َﺤ ِ
ﺎت
ات َ ،وا ْﻟ ِ ْﱪ َﻛ ِ
ﴫ َ ،و ِﻣﻦْ َﻋ َﻠﻴ ُﻬ ْﻢ ﺑﺄﻋﻴﺎد َﺗ َﻌ ﱡﻮ َد َﻋ َﻠﻴ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﺨ َري ِ
َاﺋﻦ ُﺟﻮ ِد ُه ا ﱠﻟ ِﺘﻲ َﻻ ُﺗ ْﻨ ِﻔﺪُ َ ،و َﻻ َﺗ ْﺤ ُ ُ
ِﻣﻦْ َﺧﺰ ِ
ني َﻣ َﻮ ِاﺳ ِﻢ ا ْﻟ ِﻌ َﺒﺎ َد ِة ﻟِﺘ َِﺸﻴﺪُ اﻷوﻗﺎت ِﺑ ﱠ
َ ،و َﺗ َﺘ َﻜ ﱠﺮ ُر َ ،و َﺗﺎ ِﺑ َﻊ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْ َ
ﺎﻟﻄﺎ َﻋ ِﺔ َ ،و ُﺗ ْﻌ ِﻤ ُﺮ َ ،ﻓ َام اِ ْﻧ َﻘ َﴣ َﺷ ْﻬ ُﺮ
اﻟﺼ ﱠﻴ ِﺎم َﺣﺘﱠﻰ أ ْﻋ ُﻘ َﺒ ُﻪ ﺑﺸﻬﻮر َﺣ ﱠﺞ › َﺑ ْﻴ ِﺖ اﻟ ّﻠ ِﻪ › ا ْﻟ َﻤ ْﻄ َﻬ َﺮ ُﻧ َﺤ ﱢﻤﺪُ ُه َﻋ َﲆ ُﻧ ْﻌ ِﻤ ُﻪ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ َﻻ َﺗ ْﺤ َﴡ َ ،و َﻻ
ﱡ
ﴫ َ ،و َﻧ ْﺸ ُﻜ ُﺮ ُه َﻋ َﲆ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ َ ،و َﺣﻖﱠ ﻟَ ُﻪ أَ ْن َﻳ ْﺸ َﻜ َﺮ .
َﺗ ْﺤ ُ ُ
ﴍ َ
ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ إﻟﻪ اِ ْﻧ َﻔ َﺮ َد ِﺑﺎ ْﻟ ُﺨ ُﻠ ِﻖ واﻟﺘﺪﺑري َو ُﻛ ﱠﻞ َ ْ
ﳾ َء ِﻋ ْﻨﺪَه ﺑﺄﺟﻞ
َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ َ ِ
ُﻣ َﻘ ﱠﺪ َر َ ،وأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ﻣﺤﻤﺪاً َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ أَ َﻓ ْﻀ َﻞ ِﻣﻦْ َﺗ َﻌ ﱡﺒ ِﺪ ﻟﻠﻪ َ ،و َﺻ َﲆ َ ،و َز ﱠىك َ ،و َﺣ ﱠﺞ َ ،واِ ْﻋ َﺘ َﻤ َﺮ ›
َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ › َﻋ َﻠﻴﻪ َ ،و َﻋ َﲆ آﻟﻪ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ أَ َذﻫَ َﺐ اﻟﻠ ِﻪ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ اﻟ ﱢﺮ ْﺟ َﺲ َ ،وﻃﻬ َﺮ َو َﻋ َﲆ أَﺻﺤﺎ َﺑ ُﻪ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ َﺳ ﱠﺒ ُﻘﻮا
اﻟﺼ ْﺤ َﺐ َوا ْﻟ ُﻤ َﻌ ﱠ َ
ني ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن َﻣﺎ َﺑﺪَا ا ْﻟ َﻔ ْﺠ ُﺮ َ ،وأَ ْﻧ َﻮ َر َ ،و َﺳ ْﻠ َﻢ
إِ َﱃ ا ْﻟ َﺨ ْ َري ِ
ات َ ،ﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ ﱠ
ﴩ َ ،و َﻋ َﲆ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ َﻌ ْ ِ
َﺗ ْﺴ ِﻠ َﻴام .
ﱠﺎس أَ َو ِﺻ ﱠﻴ ُﻜ ْﻢ َوإِﻳﱠﺎيَ ِﺑ َﺘ ْﻘ َﻮى اﻟﻠ ِﻪ َﻓ َﻘ ْﺪ َﻓﺎ َز اﳌﺘﻘﻮن َ .ﻗ ُﺎل َﺗ َﻌ َﺎﱃ :
أَ َﻣﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ِ :ﻓ َﻴﺎ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟﻨ َ
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Hadirin yang dimuliakan Allah…
Hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum Muslimin. Setelah satu bulan
penuh berpuasa, membina diri dan menempa hati, kita berharap ibadah kita
diterima Allah Subhanahu wa Ta’ala.
Pada hari ini jutaan Umat Islam mengumandangkan Takbir: Allahu Akbar,
Allahu Akbar.
Takbir kita kumandangakan ketika Kita Shalat
Takbir kita kumandangakan ketika Kita berdzikir

ind

Takbir kita kumandangakan ketika Kita ketika usaha keras kita membuahkan
hasil
Takbir kita kumandangakan ketika Kita mendapatkan Kemenangan
Takbir kita kumandangakan ketika keinginan Kita tercapai

ar

Kita berharap kaum Muslimin mengumandangkan Takbir ketika mampu
mengembalikan kejayaan di masa silam. Teriakan Takbir kita menunjukan
puncak penghambaan kita kepada Allah. Kita mengakui tiada daya dan tiada
upaya, prestasi apapun yang kita ciptakan semata-mata hanya karunia Allah.
Hadirin yang Dimuliakan Allah!

Teriakan takbir menekan kesombongan manusia. Kesombongan adalah
penghalang masuknya manusia ke dalam naungan keimanan.

nb

[٧۶:[\]( ]اﻷﻋﺮاف
\ ZYXWVU)

“Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, “Sesungguhnya kami adalah
orang yang tidak percaya kepada apa yang kamu imani itu.” (Al-A’raaf 76)

mi

Kesombongan mendorong manusia untuk tidak menerima petunjuk Allah
yang terdapat dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Mereka lebih suka membuat
aturan sendiri daripada menaati aturan yang Allah turunkan.

w.
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“
“Aku
akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka
bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaan-Ku. Mereka jika
melihat tiap-tiap ayat(Ku), mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka
melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya,
tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus memenempuhnya. yang
437
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demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka
selalu lalai dari padanya.”(Al-A’raf 146)
Menghilangkan kesombongan menjadi syarat mutlak agar kita mau
menjadikan Al- Qur’an sebagai petunjuk.

a`_^]\[ZYXWVUTS)
[١۵:( ]اﻟﺴﺠﺪةcb

“Sesungguhnya orang yang benar benar percaya kepada ayat-ayat kami adalah
mereka yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat itu mereka segera bersujud
seraya bertasbih dan memuji Rabbnya, dan lagi pula mereka tidaklah sombong.”
(As-Sajdah 15)
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Allah Mengazab kaum-kaum sebelumnya karena mereka sombong di atas
kebenaran, mereka sombong dan menolak ayat-ayat Allah.

(¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²)
[٣۶:]اﻷﻋﺮاف

Hadirin yang dimuliakan Allah!

ar

“Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri
terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”
(Al-A’raf 36).

mi

nb

Bulan Ramadhan sudah kita lalui, sebulan penuh kita ditempa dan dibina.
Sebulan penuh kita mengisi bulan suci ini dengan Ibadah, puasa, tarawih,
membaca Al-Qur’an, zakat dan ibadah lainya. Puasa di bulan Ramadhan
disyariatkan untuk mengenang dan menghormati turunnya Al-Qur’an. Ibadahibadah di bulan Ramadhan pun bertujuan membentuk karakter takwa dalam
diri umat Islam.

َ اﻟﺼ َﻴﺎ ُم َﻛ َام ُﻛ ِﺘ َﺐ َﻋ َﲆ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ ِﻣﻦْ َﻗ ْﺒ ِﻠ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺘ ُﻘ
 أَ ﱠﻳﺎ ًﻣﺎ،ﻮن
َﻳﺎ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ َآ َﻣﻨُﻮا ُﻛ ِﺘ َﺐ َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ﱢ
َات
ٍ َﻣ ْﻌﺪُ ود
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“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (184.) (yaitu)
dalam beberapa hari yang tertentu.” (Al-Baqarah: 183-184)
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Takwa adalah kesiapan hati untuk menerima dan menjalankan Al-Qur’an.
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[۲:( ]اﻛﻘﺮة, + * ) ( ' & % $ #)

“Kitab (Al-Qur’an) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang
bertakwa.” (Al-Baqarah: 2)
Takwa adalah menjalankan Perintah Allah dan mejauhi larangan-Nya.

 اﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى َﺗ ْﺮ َك َﻣﺎ › َﺣ َﺮ ُم اﻟ ﱠﻠ ِﻪ › وأداء َﻣﺎ اِ ْﻓ َ َﱰ َض اﻟﻠ ُﻪ: َﻗ ُﺎل ُﻋﻤﻴ ِﺰ
Takwa adalah menerima perintah untuk berbuat adil dan kebajikan.

ind
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) » ِﺟ َامعَ اﻟ ﱠﺘ ْﻘ َﻮى ِﰲ َﻗ ْﻮﻟِ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ:ﺪﻳﺚ
ِ ِﰲ ا ْﻟ َﺤ
(\ [ Z Y X W V U T S R

[ اﻵﻳﺔ٩٠:]اﺠﺤﻞ
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Untuk mengukur apakah kita menjadi orang-orang bertakwa atau
belum, kita bertanya pada diri kita sendiri apakah kita siap menjalankan apa
yang diperintahkan Al-Qur’an dan menjauhi apa yang dilarang Al-Qur’an?
Kesiapan kita membawa kita ke surga-Nya Allah. Ketidaksiapan kita hanya akan
menyengsarakan kita di dunia dan akhirat.
Hadirin yang dimuliakan Allah!

nb

Hari Ini adalah Idul Fitri, Hari Raya Fitri. Hari manusia kembali kepada
fitrahnya. Hari yang menandai berakhirnya bulan Ramadhan. Puasa Ramadhan
dan serangkaian amaliyah Ramadhan telah mengkondisikan dan melatih kita
agar menyadari dan memahami fitrah kita. Kita sudah dikondisikan untuk
menetapi fitrah.

mi

Fitrah adalah asal penciptaan manusia. Fitrah adalah kesiapan manusia
untuk mengatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Fitrah adalah kesiapan
manusia untuk menerima kebenaran. Fitrah adalah kesiapan manusia untuk
taat dan tunduk dengan aturan Allah. Baik berupa larangan atau perintah.

ww

w.

Fitrah merupakan ciri kemanusiaan seorang manusia. Jika Fitrah itu
ditanggalkan, baik sebagian ataupun keseluruhan, maka hal itu sama saja
menanggalkan ciri kemanusiaan itu sendiri. Manusia akan tercabut dari
kemanusiaanya. Ketika manusia tidak siap menerima kebenaran dan tidak siap
menjalankannya, Allah menilai manusia yang demikian lebih sesat dari bintang.
Kemudian neraka Jahannam sebagai tempat persinggahan terakirnya.

2 1 0 / .. - , + * ) ( '&%$
' & % $# " !)
[١٧٩:( ]اﻷﻋﺮافB A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
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“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi nereka Jahannam kebanyakan dari jin
dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergukan untuk memahami
(ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Meraka itulah orangorang yang lalai.” (Al-‘Araf-179)

Di sisi lain, manusia sering bertindak melampaui batas fitrahnya. Fitrah
manusia menyatakan bahwa manusia makhluk yang diliputi kelemahan dan
keterbatasan. Fitrah tidak membenarkan manusia menempati posisi Tuhan
dalam pembuatan hukum.

ind

¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ )} ~ ﮯ
[۲١: ¶ ¸( ]اﻟﺸﻮرىμ ´ ³ ² ± °
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“
“Apakah
mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang
mensyari’atkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Sekiranya tak ada
ketetapan yang menentukan (dari Allah) tentulah mereka telah dibinasakan. Dan
sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang amat
pedih.” (Asy-Syura: 21)

nb

Fitrah tidak membenarkan manusia membatasi kekuasaan Allah hanya
dalam perkara spiritual ibadah saja, sementara dalam perkara politik keduniaan,
manusia yang berkuasa menentukan aturannya. Kenyataan sekularistik seperti
itu merupakan penyimpangan terhadap fitrah. Manusia akan terjerumus
terhadap hawa nafsu dan materi.

mi

( ' & % $ # " ! É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À)
[٤٤-٤٣:( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن2 1 0 / . - , + * )

w.

“Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai
Ilahnya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ataukah kamu
mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu
tidak lain, hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya
dari binatang ternak itu.” (Al-Furqan: 43-44)

ww

Al-Qur’an menceritakan, ketika manusia tidak menjalankan fitrah maka
mereka akan membuat kerusakan di muka bumi, setelah mereka mencapai
kemajuan dalam peradaban.

H G F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4)
YXWVUTSRQPONMLKJI
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[١٣ -۶: [ \ ] ^( ]اﻟﻔﺠﺮZ

“
“Apakah
kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap
kaum ‘Aad (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan yang tinggi, yang
belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-negeri lain, dan kaum
Tsamut yang memotong batu-batu yang besar di lembah, dan kaum Fir’aun yang
mempunyai pasak-pasak (tentara yang banyak), yang berbuat sewenang-wenang
dalam negerinya, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena
itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab.” (Al-Fajr: 6-13)
Hadirin yang dimuliakan Allah!

Ó Ò Ñ Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È)

ar

[۶:( ]ﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺕ

ind

Kalaulah kita mau bertafakkur dan bertanya, apakah Allah mempunyai
kepentingan pribadi di balik peritah dan larangan-Nya? Jawabannya tentu tidak.
Apakah ketaatan manusia menambah keagungan Allah? Apakah keingkaran
manusia mengurangi keagugan Allah? Apabila seluruh manusia yang pernah
hidup di muka bumi ini taat, maka ketaatan itu tidak menambah keagungan
Allah. Begitu pula sebaliknya, apabila seluruh manusia membangkang maka
tidak akan mengurangi keagungan Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan
ketataan ciptaan-Nya. Allah Berfirman,

nb

“Barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk
dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan
sesuatu) dari alam semesta.” (Al-Ankabut: 6)
Lantas mengapa Allah menurunkan aturan-Nya melalui Al-Qur’an dan AsSunnah? Jawabannya ada di Firman Allah,

[١٠٧:( ]اﻷﻧﺒﻴﺎءe d c b a `)

mi

“Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta
alam.” (Al-Anbiya: 107)

ww

w.

Datangnya Rasullullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam dengan
membawa ajaran dan aturan-aturan Allah merupakan rahmat bagi manusia,
kasih sayang dari Allah agar manusia hidup bahagia baik di dunia maupun di
akhirat kelak. Apabila manusia taat, maka akan diberi pahala surga dan diberi
kehidupan yang baik. Sebaliknya apabila ingkar akan diberikan kehidupan yang
susah di dunia dan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat kelak. Masihkah
manusia mempunyai alasan untuk tidak taat? Masihkah ada alasan untuk tidak
mengikuti fitrahnya?

N M L K J I H G F E D C B A @ ? > =)
[١٠۸:( ]ﻳﻮﻧﺲV U T S R Q P O
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“Katakanlah, Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran
(Al-Qur’an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka
sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. dan barangsiapa
yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri.
dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu.” (Yunus: 108)
Hadirin yang dimuliakan Allah!

Tidak ada alasan bagi kita sebagai manusia untuk tidak taat dengan aturan
Allah. Tidak ada sedikit pun argumen untuk mengatakan “tidak” di hadapan
syariat Allah. Tentunya kita tidak ingin seperti kaum ‘Ad, Tsamud, fir’aun dan
kaum lainnya yang dihancurkan karena keingkaran mereka.

ind

Allah memerintahkan kepada kita untuk mengadakan tur ke tempattempat peninggalan kaum-kaum yang dihancurkan, agar menjadi bukti dari
kepastian akan azab Allah. Orang yang tidak mau dengan syariat Allah pasti
dihancurkan.

ar

S R Q P O N M L K J I H G F E D)
a`_^]\[ZYXWVUT
[٣۶:]اﺠﺤﻞ
( ﺤb

nb

“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk
menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thagut itu,” maka di antara
umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula Di
antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah
kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang
mendustakan (rasul-rasul).” (An-Nahl: 36).

mi

Hadirin yang dimuliakan Allah!

w.

Ibadah dalam Islam tidak hanya sekadar mengisi kebutuhan jiwa kita, akan
tetapi ibadah adalah persiapan kita untuk melakukan kerja (Al-amal). Satu hal
yang sangat ironis, rajin beribadah akan tetapi tidak rajin bekerja, atau sebaliknya
rajin bekerja tapi tidak rajin beribadah. Ibadah dan kerja adalah dua sisi mata
uang yang tidak bisa dipisahkan, satu sama lainnya saling membutuhkan.
Karena itu Allah memerintahkan kita untuk beribadah, berbuat baik dan
berusaha keras (mujahadah). Allah Berfirman,

ww

n m l k j i h g f e)
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[٧۸-٧٧:( ]اﺤﻟﺞÆ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah
Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dan
berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya.” (Al-Hajj
77-78)

ind

Buah dari Ibadah adalah tunduk kepada kebenaran yang diturunkan Allah
(Al-Qur’an). Ibadah yang tidak menghasilkan ketaatan kepada Al-Qur’an hanya
akan menghasilkan hati-hati yang keras. Allah menegur dan mengingatkan
agar tidak melakukan kesalahan dalam beribadah seperti yang pernah terjadi
pada kaum sebelum kita.”

² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §¦¥
§¦¥ ¤£
£¢ ¡ *)~ ﮯ
[١۶: » ¼ ½ ¾ ¿( ]اﺤﻟﺪﻳﺪº ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

ar

“Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk
hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang Telah turun (kepada
mereka), dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya Telah
diturunkan Al-Kitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas
mereka lalu hati mereka menjadi kerasdan kebanyakan di antara mereka adalah
orang-orang yang fasik.” (Al-Hadiid: 16)

nb

Ibadah yang benar melahirkan Muslim yang rajin bekerja dengan ihsan
dan professional. Ibadah kita menjadi landasan kerja kita, agar kita tetap ikhlas
dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja berarti professional dalam bekerja.

mi

Bekerja tanpa dilandasi ibadah melahirkan kerja yang didorong hawa
nafsu. Rasululah mengibaratkan orang yang giat bekerja tapi malas beribadah
bagaikan keledai, giat di siang hari, tidur di malam hari. Bahkan Allah marah
kepada pekerja keras tapi tidak ibadah.

w.

ُ ﻋَﻦْ أَ ِﺑﻴ ِﻪ ﻋَﻦْ أَ ِيب ﻫُ َﺮﻳ َﺮ َة َﻗ َﺎل َﻗ َﺎل َر ُﺳ
ﺎب
ٍ  إِ ﱠن اﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ ْﺒ ِﻐ ُﺾ ُﻛ ﱠﻞ َﺟ ْﻌ َﻈ ِﺮ ﱟي َﺟ ﱠﻮاظٍٍ َﺳ ﱠﺨ ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ
/١ ﺻﺤﻴﺢ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ج.اﻵﺧ َﺮ ِة
ِ ِﺑﺎﻷَ ْﺳ َﻮ
ِ اق ِﺟﻴ َﻔ ٍﺔ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ْﻴ ِﻞ ِﺣ َام ٍر ِﺑﺎﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ ِر َﻋﺎﻟِ ٍﻢ ِﺑﺄَ ْﻣ ِﺮ اﻟﺪﱡ ْﻧ َﻴﺎ َﺟ ِﺎﻫ ٍﻞ ِﺑﺄَ ْﻣ ِﺮ
۲٧٤ص

ww

Setelah Ramadhan berakhir, marilah kita menjadi pekerja-pekerja keras,
yang dibangun di atas nilai-nilai ibadah. Karena negeri ini membutukan orangorang professional yang jujur, ikhlas, sehingga cita-cita baldatun thoyyibun wa
robbun ghofurr bisa diwujudkan.
Hadirin yang dimuliakan Allah!
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di bulan puasa kita beribadah dengan harapan Allah mengampuni dosadosa kita. Kemudian kita pun berharap kita dibebaskan dari ancaman nerakaNya. Namun itu semua baru satu bagian dari dosa-dosa kita, yaitu dosa yang
berhubungan dengan hak-hak Allah. Di sana ada bagian lain dari dosa, yaitu
dosa yang berhubungan dengan hak-hak manusia. Dosa seperti ini tidak bisa
diampuni Allah kecuali apabila pihak yang bersangkutan memaafkannya.
Segala kedholiman akan ditanya dihari kiamat kelak, besar atau kecil.

Pada Idul Fitri ini kita berkesempatan untuk meminta maaf kepada sesama
manusia. Meminta maaf dari segala kekhilafan selama kita berinteraksi, baik
dengan orang tua, tetangga, kerabat, teman satu pekerjaan ataupun rekanan
kerja.

ind

Idul Fitri kali ini bertepatan dengan hari Jum’at. Rasulullah memberi
keringanan kepada kita untuk tidak shalat Jum’at apabila sudah melaksanakan
shalat Id. Namun bagi pengurus masjid wajib mengadakan shalat Jum’at agar
menyediakan kesempatan shalat bagi para jamaah yang ingin melakukan
shalat Jum’at.

ar

َ ) َﻗ ْﺪ اِ ْﺟ َﺘ َﻤ َﻊ ِﰲ َﻳ ْﻮ ِﻣ ُﻜ ْﻢ ﻫَ َﺬا ِﻋﻴﺪ: َِِوﻋَﻦْ أَ ِيب ﻫَ ِﺮﻳ َﺮ ًة أَ ﱠﻧﻪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠﻴﻪ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻗﺎل
 َﻓ ِﻤﻦْ َﺷﺎ َء، َان
َ أَ ْﺟﺰ َُأ ُه ِﻣﻦْ ا ْﻟ ُﺠ ْﻤ َﻌ ِﺔ وإﻧﺎ ُﻣ ْﺠ ِﻤ ُﻌ
. ﻮن ( َر ْوا ُه أﺑﻮداود

nb

“Rasulullah Bersabda, Pada hari ini bersatu dua hari raya, barangsiapa ingin
mencukupkan dengan shalat Id saja tanpa shalat Jum’at maka diperbolehkan,
tetapi kami tetap melakukan shalat Jum’at.” (HR. Abu Daud)

ww

w.

mi

َ َ أ، ﻴﻢ
ﻗﻮل
َ  َو َﻧ ﱢﻔ ِﻌﻨﱠﻲ َوإِ ﱠﻳﺎ ُﻛ ْﻢ ِمبَﺎ ِﻓﻴﻴﻪ ِﻣﻦْ اﻵﻳﺎت َواﻟ ّﺬﻛ َﺮ ا ْﻟ َﺤ ِﻜ، ﻴﻢ
َ َﺑﺎ ﱡر َك اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َو َ ُﻜ ْﻢ ِﰲ ا ْﻟ ُﻘ ْﺮآن ا ْﻟ َﻌ ِﻈ
َ ِ َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َواِ ْﺳ َﺘ ْﻐ َﻔ َﺮ اﻟﻠ ُﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻣ َﻌﺎ
َ  إِ ﱠن اﻟﻠ ُﻪ َو َﻣ َﻼ ِﺋ َﻜ َﺘ ُﻪ َﻳ ُﺼﻮ ُﻟﻮ، رﺣﻤ ُﻜ ْﻢ اﻟﻠ ُﻪ
َ ﺎﴍ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
ﻮن َﻋ َﲆ
َ ني
َ ﻠﻮا َﻋ َﻠﻴﻪ َو َﺳ ْﻠ ُﻤ
. ﻮن َﺗ ْﺴ ِﻠ َﻴام
 ﻳﺎ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ ا ﱠﻟ ِﺬﻳﻦَ آﻣﻨﻮا َﺻ ُﻮ، اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻲ
ِ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َﻛ َام َﺻ ِﻠ َﻴ ْﺖ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ َو َﻋ َﲆ آل، اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ
 َﻛ َام َﺑﺎ َر َﻛ ْﺖ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ، َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ِو َﺑﺎ َر َك َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ
َ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ِﰲ ا ْﻟ َﻌﺎﻟِ ِﻤ
. ني إِ ﱠﻧ ِﻚ َﺣ ِﻤﻴ َﺪ ُﻣ ِﺠﻴ ِﺪ
َ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ
ِ ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ
. َوﻟِ َﻮاﻟِ ِﺪﻳﻦَ َورﺣ َﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺗ َﻘ ﱡﺒ ِﻞ َﻣﻨﱠﺎ َﺻ َﻼ َﺗﻨَﺎ َو ِﺻ َﻴﺎ َﻣﻨَﺎ َو ُرﻛﻮ َﻋﻨَﺎ َو ُﺳ ُﺠﻮ َد َﻧﺎ َو َﺧ ُﺸﻮ َﻋﻨَﺎ َو َﺗ َ ﱡ
ﴬ َﻋﻨَﺎ َو ِ َمت َﻢ َﺗ ْﻘﺼ ِري َﻧﺎ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ
َ رﺣﻢ اﻟ ّﺮ ِاﺣ ِﻤ
ﺻﻠﺢ ِدﻳ ِﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي
َ َ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﻣﻦْ ا ْﻟ َﺨ ْ ِري ُﻛ ﱠﻠﻪ َﻣﺎ َﻋ ْﻠ ُﻤﻨَﺎ ِﻣﻨْﻪ َو َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ُﻧ ْﻌ َﻠ ْﻢ ا ْﻟ ِﻬ ﱠﻢ أ. ني
َ َأ
444

www.minbarindo.com

o.c
om

ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ُد ْﻧﻴ ُﺎ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ آﺧﺮﺗﻨﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َ ،واِ ْﺟ َﻌ ْﻞ
ا ْﻟ َﺤ َﻴﺎ َة ِ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.
ﺻﻠﺢ أَ َﺣ َﻮ َال ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
ﻮب َﺛ ْﺒ َﺖ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ني َو ُأ َر ﱢﺧ ُﺺ أَ ُﺳ َﻌﺎ َرﻫُ ْﻢ وآﻣﻨﻬﻢ ِﰲ أَ َو َﻃﺎ ﱢﻧ ُﻬ ْﻢ ﻳﺎ ِﻣ ْﻘ َﻠ َﺐ ا ْﻟ ُﻘ ُﻠ ِ
ﴏ َف ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َﻋ َﲆ َﻃﺎ َﻋ ِﺘ َﻚ )¬ ® ¯ ± °
ﻮب ِ ْ
ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َﻋ َﲆ ِدﻳ ِﻨ َﻚ  ،ﻳﺎ َﻣ ْ ِ
ﴫ َف ا ْﻟ ُﻘ ُﻠ ِ
] (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²اﻛﻘﺮة[۲٠١:

ind

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

ar

اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،أﻟﻠﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ.
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،أﻟﻠﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ.
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اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ! اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َ ،ﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َ ،واﻟﻠ َﻪ أَﻛ َﱪ  ،اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ  ،وﻟﻠﻪ ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ  .اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ
َﻛ ِﺒ َريا َ ،وا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟﻠﻪ َﻛ ِﺜ َريا َ ،و ُﺳ ْﺒ َﺤ َﺎن اﻟﻠ َﻪ ِﺑ ْﻜ َﺮ ٍة وأﺻﻴﻼ .
إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟﻠﻪ ُﻧ َﺤ ﱢﻤﺪُ ُه وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ُه َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟﻠ ِﻪ ِﻣﻦْ ُ ُ
ﺎت أَ ُﻋ ﱠامﻟَﻨَﺎ ،
ﴍو ِر أَ َﻧ ْﻔ ُﺴﻨَﺎ َو ِﻣﻦْ َﺳ ﱢﻴ َﺌ ِ
ﴍ َ
ﻳﻚ
ِﻣﻦْ › َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه اﻟ ﱠﻠ ُﻪ › َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَ ُﻪ َو ِﻣﻦْ ُﻳ َﻀ ﱢﻠ ُﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدي ﻟَ ُﻪ َ .وأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ َﻻ إﻟﻪ ّإﻻ اﻟﻠ َﻪ َو ْﺣ ِﺪ ُه َﻻ َ ِ
ﻟَ ُﻪ َوأَ ْﺷ َﻬ َﺪ أَ ْن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪَا َﻋ ْﺒ َﺪ ُه َو َر ُﺳﻮﻟَ ُﻪ .
َﻣ َﻌ ِ ُ
ﺎﴍ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
KJIHG
H
ني  ،رﺣ َﻤ ُﻜ ْﻢ اﻟﻠ َﻪ FEDCB) :
] (PONMLاﻷﺣﺰاب .[۵۶:اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َ ،و َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َﻛ َام َﺻ ِﻠ َﻴ ْﺖ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  ،إِ ﱠﻧ ِﻚ َﺣ ِﻤﻴ َﺪ ُﻣ ِﺠﻴ ِﺪ ِ ،و َﺑﺎ َر َك َﻋ َﲆ
َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َ ،ﻛ َام َﺑﺎ َر َﻛ ْﺖ َﻋ َﲆ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ َو َﻋ َﲆ آلِ َﺳ ﱢﻴ ِﺪ َﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
إِ ﱠﻧ ِﻚ َﺣ ِﻤﻴ َﺪ ُﻣ ِﺠﻴ ِﺪ .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨ ِ
ﺻﻠﺢ أَ َﺣ َﻮ َال ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
ني َو ُأ َر ﱢﺧ ُﺺ أَ ُﺳ َﻌﺎ َرﻫُ ْﻢ
َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﻣﻦْ ا ْﻟ َﺨ ْ ِري ُﻛ ﱠﻠﻪ َﻣﺎ َﻋ ْﻠ ُﻤﻨَﺎ ِﻣﻨْﻪ َو َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ُﻧ ْﻌ َﻠ ْﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ﴏ َف ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ
ﻮب ِ ْ
ﻮب َﺛ ْﺒ َﺖ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َﻋ َﲆ ِدﻳ ِﻨ َﻚ  ،ﻳﺎ َﻣ ْ ِ
ﴫ َف ا ْﻟ ُﻘ ُﻠ ِ
وآﻣﻨﻬﻢ ِﰲ أَ َو َﻃﺎ ﱢﻧ ُﻬ ْﻢ ﻳﺎ ِﻣ ْﻘ َﻠ َﺐ ا ْﻟ ُﻘ ُﻠ ِ

o.c
om

َﻋ َﲆ َﻃﺎ َﻋ ِﺘ َﻚ

)¬ ® ¯ (¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °

]اﻛﻘﺮة[۲٠١:

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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