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Khutbah Pertama
ﷲ 9ﻣ &ﻦ !ﺷ !ﺮ &ﻭ ﹺﺭ
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ﻼ
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ﺇﹺﻟﹶﻰ ﺍﻟﺼّ9ﺮ$ﺍﻁ 9ﺍﳌﹸﺴ&ﺘ$ﻘ9ﻴ&ﻢﹺ ﺇﹺﻟﹶﻰ ﻳ$ﻮ&ﻡﹺ ﺍﻟﺪّ9ﻳ&ﻦﹺ ﻭ$ﺳ$ﻠﹶّﻢ $ﺗ$ﺴ&ﻠ9ﻴ&ﻤVﺎ ﻛﹶﺜ9ﻴ&ﺮVﺍ
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ﺍﻟﻠﹼﻬ!ﻢ ّ$ﻋ$ﻠّ9ﻤ&ﻨ$ﺎ ﻣ$ﺎ ﻳ$ﻨ&ﻔﹶﻌ!ﻨ$ﺎ ،ﻭ$ﺍﻧ&ﻔﹶﻌ$ﻨ$ﺎ ﺑﹺﻤ$ﺎ ﻋ$ﻠﹶّﻤ&ﺘ$ﻨ$ﺎ$ ،ﻭ ﹺﺯ &ﺩﻧ$ﺎ 9ﻋﻠﹾﻤﺎﹰ$ ،ﻭﹶﺃ $ﺭﻧ$ﺎ ﺍ ﹶ
ﺣ$ﻘﹼﺎﹰ ﻭ$ﺍﺭ&ﺯ!ﻗﹾﻨ$ﺎ ﺍﺗّ9ﺒ$ﺎﻋ$ﻪ! ،ﻭ$ﺃﹶﺭ$ﻧ$ﺎ ﺍﻟﺒ$ﺎﻃ9ﻞﹶ ﺑ$ﺎﻃ9ﻼﹰ ﻭ$ﺍﺭ&ﺯ!ﻗﹾﻨ$ﺎ ﺍﺟ&ﺘ9ﻨ$ﺎﺑ$ﻪ!
… Amma ba’du
… Ma’asyirol muslimin rahimani wa rahimakumullah
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat
iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita
syukuri.
Allah Ta’ala berfirman,

ﺍﻟﹾﻴ$ﻮ&ﻡ $ﺃﹶﻛﹾﻤ$ﻠﹾﺖ! ﻟﹶﻜﹸﻢ& ﺩ9ﻳﻨ$ﻜﹸﻢ& ﻭ$ﺃﹶﺗ&ﻤ$ﻤ&ﺖ! ﻋ$ﻠﹶﻴ&ﻜﹸﻢ& ﻧﹺﻌ&ﻤ$ﺘ9ﻲ ﻭ$ﺭ$ﺿ9ﻴﺖ! ﻟﹶﻜﹸ !ﻢ
ﺍﹾﻟﹺﺈ &ﺳﻠﹶﺎ $ﻡ ﺩ9ﻳﻨVﺎ
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“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu,
dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.” (QS. Al-Maidah: 3)
Ibnu Katsir rahimahullah berkata,

ﺎﻟﹶﻰ$ﺗﻌ$ ﻤ ﹶﻞ$ ﺚ ﹶﺃ ﹾﻛ
ﺣ&ﻴ ﹸ$ : ﺔ9 ﻣy ﻩ ﺍﹾﻟﹸﺄ9 ﺬ9 ﻫ$ ﻋﻠﹶﻰ$ ،ﺟﻞﱠ$ ﻭ$ ﺰy ﻋ$ ،9ﻌ ﹺﻢ ﺍﻟﱠﻠﻪ$ ﺒ !ﺮ ﹺﻧ$ﻩ ﹶﺃ ﹾﻛ9 ﺬ9 ﻫ$
،&ﻧﹺﺒ~ﻴ ﹺﻬﻢ$ ﻲ ﹶﻏ&ﻴ ﹺﺮ€ ﻧﹺﺒ$ ﻭﻟﹶﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ$ ،9ﻳ ﹺﻦ ﹶﻏ&ﻴ ﹺﺮﻩ9ﺎﺟ!ﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺩ$ﺤﺘ
& ﻳ$  ﹶﻓﻠﹶﺎ،&ﻨ !ﻬﻢ$ﻳ9ﹶﻟ !ﻬ &ﻢ ﺩ
“Ini adalah nikmat Allah yang terbesar pada umat ini di mana
Allah menyempurnakan baginya agama Islam ini, maka
mereka tidak butuh pada ajaran lainnya, dan tidak butuh
pada nabi selain nabi mereka.” (Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azhim,
3:314)
Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada-Nya sebagai
bentuk syukur kita kepada-Nya. Perintah takwa ini
sebagaimana disebutkan dalam ayat,

ﻤ!ﻮﻥﹶ9ﺃﹶﻧ&ﺘ!ﻢ& ﻣ!ﺴ&ﻠ$ّ ﺇﹺﻟﹶّﺎ ﻭ$ﻤ!ﻮﺗ!ﻦ$ﻟﹶﺎ ﺗ$ ﻭ9ﻪ9ّ ﺗ!ﻘﹶﺎﺗ$ﻖ$ ﺣ$ّﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﹶّﻪ$ﻨ!ﻮﺍ ﺍﺗ$ ﺁﻣ$ﻳﻦ9ﺎ ﺍﻟﹶّﺬ$ﺎ ﺃﹶﻳ!ّﻬ$ﻳ
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali
kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”
(QS. Ali Imran: 102)
Shalawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir
zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang
mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga
shalawat dari Allah tercurah kepada beliau, kepada istri-istri
beliau, para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga
beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga
akhir zaman.
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Ma’asyirol muslimin rahimani wa rahimakumullah …

Memang ketika Ramadhan tiba,
pintu surga dibuka, dan pintu
neraka ditutup, setan pun diikat
sehingga kita semangat beramal
saleh dan maksiat semakin
berkurang.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam bersabda,

ﺕ
9 ﺪ$ ﺻ!ﻔﱢ$ﺎﺭﹺ ﻭyﺍﺏ! ﺍﻟﻨ$ﻏﹸﻠﱢﻘﹶﺖ& ﺃﹶﺑ&ﻮ$ ﻭ9ﺔyﻨ$ﺍﺏ! ﺍﻟﹾﺠ$ﺖ& ﺃﹶﺑ&ﻮ$ﺎﻥﹸ ﻓﹸﺘ~ﺤ$ﻀ$ﻣ$ﺎﺀَ ﺭ$ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺟ
!ﲔ9ﺎﻃ$ﻴyﺍﻟﺸ
"Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka
ditutup, dan setan dibelenggu.” (HR. Bukhari, no. 1899 dan
Muslim, no. 1079).
Dalam lafazh lain disebutkan,

ﻢ$ ﻨyﻬ$ $ﺏ ﺟ
! ﺍ$ﺖ ﹶﺃ&ﺑﻮ
& ﻭ ﹸﻏﱢﻠ ﹶﻘ$ ﺔ9 ﻤ$ ﺮ &ﺣy ﺏ ﺍﻟ
! ﺍ$ﺖ ﹶﺃ&ﺑﻮ
& ﺤ
$ ﺎ ﹸﻥ ﹸﻓ~ﺘ$ﻣﻀ$ ﺭ$ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
!ﲔ9ﺎﻃ$ﻴy ﺍﻟﺸ9ﺳ!ﻠﹾﺴِﻠﹶﺖ$ﻭ
"Jika masuk bulan Ramadhan, pintu-pintu rahmat dibukan,
pintu-pintu Jahannam ditutup dan setan-setan pun diikat
dengan rantai." (HR. Bukhari, no. 3277 dan Muslim, no. 1079).
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Al-Qadhi ‘Iyadh menyatakan bahwa yang dimaksud adalah
makna secara tekstual dan hakiki. Terbukanya pintu surga,
tertutupnya pintu neraka dan terikatnya setan adalah tanda
masuknya bulan Ramadhan, mulianya bulan tersebut dan
setan pun terhalang mengganggu orang beriman. Ini isyarat
pula bahwa pahala dan pemaafan dari Allah begitu banyak
pada bulan Ramadhan. Tingkah setan dalam menggoda
manusia pun berkurang karena mereka bagaikan para tahanan
ketika itu. (Fath Al-Bari, 4:114 dan Syarh Shahih Muslim,
7:167)

Namun kenapa maksiat masih
banyak terjadi di bulan
Ramadhan walau setan itu
diikat?
Disebutkan oleh Abul ‘Abbas Al-Qurthubi rahimahullah,
1. Setan diikat dari orang yang menjalankan puasa yang
memperhatikan syarat dan adab saat berpuasa. Adapun
yang tidak menjalankan puasa dengan benar, maka setan
tidaklah terbelenggu darinya.
2. Seandainya pun kita katakan bahwa setan tidak
mengganggu orang yang berpuasa, tetap saja maksiat bisa
terjadi dengan sebab lain yaitu dorongan hawa nafsu yang
selalu mengajak pada kejelekan, adat kebiasaan dan
gangguan dari setan manusia.
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3. Bisa juga maksudnya bahwa setan yang diikat adalah
umumnya setan dan yang memiliki pasukan sedangkan
yang tidak memiliki pasukan tidaklah dibelenggu.
Intinya, kejelekan itu berkurang di bulan Ramadhan. Ini nyata
terjadi dibandingkan dengan bulan lainnya. (Al-Mufhim lima
Asykala min Takhlis Kitab Muslim, 3:136. Dinukil dari Fatwa AlIslam Sual wa Jawab no. 221162)

Kalau maksiat masih
berpeluang terjadi di bulan
Ramadhan, berarti kita dituntut
untuk bersabar.
Sebagian ulama berkata, “Sungguh
kesabaran dari maksiat lebih besar
dari kedua bentuk sabar lainnya;
karena godaan keburukan banyak
terjadi dalam kemaksiatan.”
Ibnul Qayyim rahimahullah berkata,
“Sabar dari kemaksiatan dapat tumbuh dari banyak sebab:
Pertama: Seorang hamba mengetahui keburukan maksiat,
kehinaannya, dan Allah telah mengharamkan maksiat
tersebut, juga telah melarangnya untuk menjaga dari
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kehinaan, sebagaimana seorang ayah yang penyayang
menjaga anaknya dari hal yang akan membahayakannya.
Sebab inilah yang menjadikan orang yang berakal untuk
meninggalkannya meskipun tidak dikaitkan dengan ancaman
adzab.
Kedua: Rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Ketiga: Memelihara nikmat dan kebaikan-Nya yang dirasakan,
karena dosa itu akan mencabut nikmat dan itu bisa dipastikan.
Nikmat terbesar adalah nikmat keimanan. Dosa zina, mencuri,
minum-minuman keras, merampok, akan menghilangkan
nikmat tersebut dan mencabutnya.
Sebagian generasi salaf mengatakan, “Saya telah melakukan
dosa, maka aku dijauhkan dari qiyamullail selama satu tahun.”
Sebagian lainnya mengatakan, “Saya telah melakukan dosa,
maka aku dijauhkan dari memahami Al Qur’an.”
Ada bait syair yang menyebutkan,

ﻢ$ﻲ ﺗ!ﺰﹺﻳﻞﹸ ﺍﻟﻨ~ﻌ9ﺎﺻ$ﻤﻌ$  ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﹾﻟ... ﺎ$ﻋﻬ$ ﺔ‡ ﻓﹶﺎ &ﺭ$ﻲ ﻧﹺﻌ&ﻤ9 ﻓ$ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻛﹸﻨ&ﺖ
“Jika kamu mesarakan kenikmatan maka peliharalah, karena
kemaksiatan akan melenyapkannya”.
Keempat: Takut kepada Allah, takut akan murka-Nya, hal ini
akan kuat menancap dengan membenarkan janji dan
ancaman-Nya, beriman kepada-Nya, kepada kitab-Nya,
kepada Rasul-Nya. Sebab ini akan menguat dengan ilmu dan
keyakinan dan akan lemah dengan melemahnya keduanya.
Allah Ta’ala berfirman,

ﺎﺀ$ ﺍﹾﻟ !ﻌﹶﻠﻤ9ﻩ9ﺎﺩ$ﺒ9ﻦ& ﻋ9ﻰ ﺍﷲُ ﻣ$ﺨﺸ
& ﻳ$ ﺎ$ﻧﻤyﹺﺇ
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“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambahamba-Nya, hanyalah ulama.” (QS. Fathir: 28)
Sebagian generasi salaf berkata, “Cukuplah ilmu itu dengan
takut kepada Allah dan merasa tertipu dengan Allah adalah
kebodohan.”
Kelima: Cinta kepada Allah, inilah yang menjadi sebab terkuat
hadirnya sifat sabar untuk tidak menyimpang dari ajaran-Nya
dan bermaksiat kepada-Nya. Karena seorang pencinta akan
mentaati orang yang dicintainya.
Keenam: Karena kemuliaan jiwa, kebersihan, keutamaannya
dan menjaga diri dari memilih sebab-sebab yang akan
menurunkan derajatnya, merendahkan kedudukannya,
menghinakannya, dan menyamakannya dengan orang-orang
rendahan.
Ketujuh: Karena kuatnya pengetahuan akan buruknya
dampak kemaksiatan dan mara bahaya yang akan muncul
setelahnya, seperti: hitamnya wajah, gelap dan sempitnya
hati, kegalauannya, sedih, sakit, terbelenggu, kegundahan
yang sangat, bercerai-berai, lemah di hadapan musuhnya,
jauh dari hiasannya, kebingungan dalam urusannya,
penolongnya akan berlepas tangan darinya, menjauh dari
musuhnya yang nyata, ilmu yang sebelumnya sudah siap
menjadi jauh, lupa dengan apa yang sudah diraih atau
hafalannya menjadi lemah, dihinggapi penyakit dan bisa jadi
akan menjadikannya mati; karena dosa-dosa itu akan
mematikan hati.
Kedelapan:
Karena
pendeknya
angan-angan,
dan
pengetahuannya bahwa dia akan cepat pindah (dari dunia ke
akhirat).
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Kesembilan: Menghindari berlebihan dalam hal makan,
minum, pakaian, tidur, berkumpul dengan banyak orang.
Kuatnya dorongan kepada maksiat muncul karena banyak halhal yang berlebihan.
Kesepuluh: Yang mampu menggabungkan semua sebabsebab tersebut adalah bersemayamnya pohon keimanan di
dalam hati. Maka seorang hamba mampu bersabar dari
kemaksiatan tergantung kekuatan imannya, setiap kali
imannya lebih kuat, maka kesabarannya lebih sempurna. Jika
keimanannya lemah maka lemah pula kesabarannya.
(Lihat bahasan lengkapnya di fatwa Syaikh Muhammad Shalih
Al-Munajjid, fatwa Islam Sual wa Jawab, no. 93723,
https://islamqa.info/id/answers/93723/bagaimana-menjagapuasa-di-tengah-banyaknya-kemaksiatan-dimana-mana)
Semoga Allah menjauhkan kita dari berbagi maksiat di bulan
Ramadhan, dan terus istiqamah dalam beramal saleh.
Demikian khutbah pertama ini. Semoga Allah memberi taufik
dan hidayah.

$ّﻪ! ﻫ!ﻮ$ ﺇﹺﻧ$ﻴ&ﻦ9ﻤ9ﺮﹺ ﺍﳌﹸﺴ&ﻠ9ﺎﺋ$ﺴ9ﻟ$ﻟﹶﻜﹸﻢ& ﻭ$ﻲ ﻭ9ﺮ! ﺍﷲَ ﻟ9ﻐ&ﻔ$ﺍﺳ&ﺘ$ﺬﹶﺍ ﻭ$ﻲ ﻫ9ﺃﹶﻗﹸﻮ&ﻝﹸ ﹶﻗ &ﻮﻟ
!ﻴ&ﻢ9ﻠ$ﻴ&ﻊ! ﺍﻟﻌ9ﻤ$ﺍﻟﺴ
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Khutbah Kedua
ﺍﳊﹶﻤ&ﺪ! ﷲِ ﺭ$ﺏﹺّ ﺍﻟﻌ$ﺎﳌ9ﻴ&ﻦ $ﻭ$ﺍﻟﺼّ$ﻼﹶﺓﹸ ﻭ$ﺍﻟﺴّ$ﻼﹶﻡ! $ﻋﻠﹶﻰ ﺃﹶﺷ&ﺮ$ﺍﻑ 9ﺍﻷَﻧ&ﺒﹺﻴ$ﺎﺀِ
ﻭ$ﺍﳌﺮ&ﺳ$ﻠ9ﻴ&ﻦ$ $ﻧﹺﺒّﹺﻴﻨ$ﺎ ﻣ!ﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ $ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟ9ﻪ 9ﻭ$ﺻ$ﺤ&ﺒﹺﻪ 9ﺃﹶﺟ&ﻤ$ﻌ9ﻴ&ﻦ$
ﹶﺍ $ﻣّﺎ ﺑ$ﻌ&ﺪ!  :ﻓﹶﻴ$ﺎﺍﹶ ﻳ!ّﻬ$ﺎﺍﻟﻨّ$ﺎﺱ! !! ﺍ9ﺗّ$ﻘﹸﻮﺍﺍﷲَ ﺗ$ﻌ$ﺎﱃﹶ .ﻭ$ﺫﹶﺭ!ﻭﺍﻟﹾﻔﹶﻮ$ﺍﺣ$ 9
ﺶ
ﻣ$ﺎﻇﹶﻬ$ﺮ$ﻭ$ﻣ$ﺎﺑ$ﻄﹶﻦ& .ﻭ$ﺣ$ﺎﻓ9ﻈﹸﻮ&ﺍﻋ$ﻠﻰ $ﺍﻟﻄﹶّﺎﻋ$ﺔ 9ﻭ$ﺣ!ﻀ!ﻮ&ﺭﹺ ﺍﻟﹾﺠ!ﻤ&ﻌ$ﺔ 9ﻭ$ﺍﻟﹾﺠ$ﻤ$ﺎﻋ$ﺔ.9
ﻭ$ﺍﻋ&ﻠﹶﻤ!ﻮ&ﺍﺍﹶﻥﹶّ ﺍﷲَ ﺍﹶﻣ$ﺮ$ﻛﹸﻢ& ﺑﹺﺄﹶﻣ&ﺮﹴ ﺑ$ﺪ$ﺃﹶ ﻓ9ﻴ&ﻪ 9ﺑﹺﻨ$ﻔﹾﺴِﻪ .9ﻭ$ﹶﺛ$ﻨّﻰ ﺑﹺﻤ$ﻼﹶﺋ9ﻜﹶﺔ 9ﻗﹸﺪ&ﺳ9ﻪ.9
ﻼ $ﻋ9ﻠ&ﻴﻤVﺎ :ﺍ9ﻥﹶّ ﺍﷲَ ﻭ$ﻣ$ﻼﹶﺋ9ﻜﹶﺘ$ﻪ! ﻳ!ﺼ$ﻠﹸّﻮ&ﻥﹶ ﻋ$ﻠﻰ $ﺍﻟﻨّ$ﹺﺒﻰ&
ﻓﹶﻘﹶﺎﻝﹶ ﺗ$ﻌ$ﺎﱃﹶ ﻭ$ﻟﹶﻢ& ﻳ$ﺰ$ﻝﹾ ﻗﹶﺎ9ﺋ ﹰ
ﺴ9ﻠ&ﻴﻤVﺎ
ﻳ$ﺎﹶ ﻳ!ّﻬ$ﺎﺍﻟﹶّﺬ9ﻳ&ﻦ $ﺁﻣ$ﻨ!ﻮ&ﺍﺻ$ﻠﹸّﻮ&ﺍﻋ$ﻠﹶﻴ&ﻪ 9ﻭ$ﺳ$ﻠّ9ﻤ!ﻮ&ﺍ $ﺗ &
ﺍﹶﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﺻ$ﻞﹺّ $ﻋﻠﹶﻰ ﻣ!ﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ $ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻝﹺ !ﻣﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ ﹶﻛﻤ$ﺎ ﺻ$ﻠﹶّﻴ&ﺖ$ $ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑ&ﺮ$ﺍﻫ9ﻴ&ﻢ$
$ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻝﹺ ﹺﺇ&ﺑﺮ$ﺍ 9ﻫ&ﻴﻢ ،$ﺇﹺﻧّ$ﻚ $ﺣ$ﻤ9ﻴ&̃ﺪ ﻣ$ﺠﹺﻴ&̃ﺪ .ﻭ$ﺑ$ﺎﺭﹺﻙ& $ﻋﻠﹶﻰ ﻣ!ﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ $ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻝﹺ
ﻣ!ﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ ﹶﻛﻤ$ﺎ ﺑ$ﺎﺭ$ﻛﹾﺖ$ $ﻋﻠﹶﻰ ﺇﹺﺑ&ﺮ$ﺍﻫ9ﻴ&ﻢ$ $ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻝﹺ ﹺﺇ&ﺑﺮ$ﺍ 9ﻫ&ﻴﻢ ،$ﺇﹺﻧّ$ﻚ $ﺣ$ﻤ9ﻴ&̃ﺪ
ﻣ$ﺠﹺﻴ&̃ﺪ
ﺍﻟﻠﻬ!ﻢ ّ$ﺍﻏﹾﻔ9ﺮ& ﻟ9ﻠﹾﻤ!ﺴ&ﻠ9ﻤ9ﻴ&ﻦ $ﻭ$ﺍﳌﺴ&ﻠ9ﻤ$ﺎﺕ 9ﻭ$ﺍﳌﺆ&ﻣ9ﻨﹺﻴ&ﻦ $ﻭ$ﺍﳌﺆ&ﻣ9ﻨ$ﺎﺕ 9ﺍﻷَﺣ&ﻴ$ﺎﺀِ ﻣ9ﻨ&ﻬ!ﻢ&
ﻭ$ﺍﻷَﻣ&ﻮ$ﺍﺕ 9ﺇﹺﻧّ$ﻚ $ﺳ$ﻤ9ﻴ&̃ﻊ ﻗﹶﺮﹺﻳ&ﺐ˜ ﻣ!ﺠﹺﻴ&ﺐ! ﺍﻟﺪّ$ﻋ&ﻮ$ﺓ9
$ﺭّ$ﺑﻨ$ﺎ ﻟﹶﺎ ﺗ!ﺰﹺﻍﹾ ﹸﻗﻠﹸﻮ$ﺑﻨ$ﺎ ﺑ$ﻌ&ﺪ $ﺇﹺﺫﹾ $ﻫ $ﺪ&ﻳ$ﺘﻨ$ﺎ ﻭ$ﻫ$ﺐ& ﹶﻟﻨ$ﺎ ﻣ9ﻦ& ﻟﹶﺪ!ﻧ&ﻚ $ﺭ$ﺣ&ﻤ$ﺔﹰ ﺇﹺﻧّ$ﻚ$
ﺃﹶﻧ&ﺖ $ﺍﻟﹾﻮ$ﻫّ$ﺎﺏ!
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ﺍﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﹺﺇ$ﻧّﺎ ﻧ$ﺴ&ﺄﹶﻟﹸﻚ $ﺍ ﹸﳍﺪ$ﻯ ﻭ$ﺍﻟّ!ﺘﻘﹶﻰ ﻭ$ﺍﻟﻌ$ﻔﹶﺎﻑ $ﻭ$ﺍﻟ 9ﻐﻨ$ﻰ
ﺍﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﺃﹶﺣ&ﺴِﻦ& ﻋ$ﺎ9ﻗ$ﺒ$ﺘﻨ$ﺎ ﻓ9ﻰ ﺍﻷُﻣ!ﻮﺭﹺ ﹸﻛّ9ﻠﻬ$ﺎ $ﻭﹶﺃ ﹺﺟ &ﺮﻧ$ﺎ ﻣ9ﻦ& ﺧ9ﺰ&ﻯﹺ ﺍﻟ ّ!ﺪ&ﻧﻴ$ﺎ
ﻭ$ﻋ$ﺬﹶﺍﺏﹺ ﺍﻵﺧ9ﺮ$ﺓ9
ﺍﹶﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﺃﹶﺻ&ﻠ9ﺢ& ﻭ!ﻟﹶﺎﺓﹶ ﹸﺃ !ﻣ &ﻮ ﹺﺭﻧ$ﺎ ،ﺍﹶﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﻭ$ﻓّ9ﻘﹾﻬ!ﻢ& 9ﻟﻤ$ﺎ ﻓ9ﻴ&ﻪ 9ﺻ$ﻠﹶﺎﺣ!ﻬ!ﻢ& ﻭ$ﺻ$ﻠﹶﺎﺡ!
ﺍﹾﻹِﺳ&ﻠﹶﺎﻡﹺ ﻭ$ﺍﻟﹾﻤ!ﺴ&ﻠ9ﻤ9ﻴ&ﻦ $ﺍﹶﻟﻠﹶّﻬ!ﻢ ّ$ﺃﹶﺑ&ﻌ9ﺪ& ﻋ$ﻨ&ﻬ!ﻢ& ﺑﹺﻄﹶﺎﻧ$ﺔﹶ ﺍﻟﺴ!ّﻮ&ﺀِ ﻭ$ﺍﻟﹾﻤ!ﻔﹾﺴِﺪ9ﻳ&ﻦ $ﻭ$ﻗﹶﺮﹺّﺏ&
ﺇﹺﻟﹶﻴ&ﻬﹺﻢ& ﺃﹶﻫ&ﻞﹶ ﺍﻟﹾﺨ$ﻴ&ﺮﹺ ﻭ$ﺍﻟﻨّ$ﺎﺻ9ﺤ9ﻴ&ﻦ $ﻳ$ﺎ ﺭ$ﺏ ّ$ﺍﻟﹾﻌ$ﺎﻟﹶﻤ9ﻴ&ﻦ$
$ﺭّ$ﺑﻨ$ﺎ ﻫ$ﺐ& ﹶﻟﻨ$ﺎ ﻣ9ﻦ& ﹶﺃ &ﺯﻭ$ﺍ ﹺﺟﻨ$ﺎ $ﻭ ﹸﺫ ّﹺﺭ$ﻳّﺎ9ﺗﻨ$ﺎ ﻗﹸﺮّ$ﺓﹶ ﺃﹶﻋ&ﻴ!ﻦﹴ ﻭ$ﺍ &ﺟ $ﻌ ﹾﻠﻨ$ﺎ ﻟ9ﻠﹾﻤ!ﺘّ$ﻘ9ﲔ $ﹺﺇﻣ$ﺎﻣVﺎ
$ﺭّ$ﺑﻨ$ﺎ ﺁ9ﺗﻨ$ﺎ ﻓ9ﻲ ﺍﻟ ّ!ﺪ&ﻧﻴ$ﺎ ﺣ$ﺴ$ﻨ$ﺔﹰ $ﻭﻓ9ﻲ ﺍﻟﹾﺂﺧ9ﺮ$ﺓ 9ﺣ$ﺴ$ﻨ$ﺔﹰ ﻭ9$ﻗﻨ$ﺎ ﻋ$ﺬﹶﺍﺏ $ﺍﻟﻨّ$ﺎﺭﹺ
ﺻﹶﻠّﻰ ﺍﷲُ $ﻋﻠﹶﻰ $ﻧﹺﺒّﹺﻴﻨ$ﺎ ﻣ!ﺤ$ﻤّ$ﺪ‡ $ﻭ $ﻋﻠﹶﻰ ﺁﻟ9ﻪ 9ﻭ$ﺻ$ﺤ&ﺒﹺﻪ 9ﻭﻣ$ﻦ& ﺗ$ﺒﹺﻌ$ﻬ!ﻢ& ﺑﹺﺈﹺﺣ&ﺴ$ﺎﻥ‡
$ﻭ $
ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻳ$ﻮ&ﻡﹺ ﺍﻟﺪSﻳ&ﻦ
ﻭ$ﺁﺧ9ﺮ! $ﺩ &ﻋﻮ$ﺍﻧ$ﺎ ﺃﹶﻥ 9ﺍﻟﹾﺤ$ﻤ&ﺪ! ﷲ ﺭ$ﺏﹺّ ﺍﻟﹾﻌ$ﺎﻟﹶﻤ9ﻴ&ﻦ$

