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َﻣُﺳْ ﻠِﻣ ُْون

وَ اَ ْﻧ ُﺗ ْم

ِاﻻﱠ

َﺗﻣ ُْوﺗُنﱠ

ََوﻻ

ُﺗﻘَﺎﺗِ ِﮫ

ﺣَ قﱠ

Hadirin sidang Jamaah Idul Fitri yang Dimuliakan Allah
Dalam suasana pagi hari yang khidmat berselimut rahmat dan
kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa mempersembahkan puji

ْ×( ﷲُ اَ ْﻛﺑَر3) ْ )×ﷲُ اَﻛﺑَر3) ْ×( ﷲُ اَ ْﻛﺑَر3) ْﷲُ اَ ْﻛﺑَر
ُُﻛﻠﱠﻣَﺎ َھل ﱠ ِھﻼَل ٌ َواَ ْﺑدَرَ ﷲُ اَ ْﻛﺑَرْ ُﻛﻠﱠﻣﺎ َ ﺻَﺎ َم ﺻَﺎﺋِ ٌم وَ اَ ْﻓطَرْ ﷲ
ٌَﻧﺑَﺎت

ََو ُﻛﻠﱠﻣﺎ َ َﻧﺑَت

َْواَ ْﻣطَر

ٌﺳﺣَ ﺎب
َ اَ ْﻛﺑَرْ ُﻛﻠﱠﻣﺎ َ ﺗَرَ ا َﻛ َم

ْ ﷲُ اَ ْﻛﺑَرْ ﷲُ اَ ْﻛﺑَرْ ﷲُ اَ ْﻛﺑَر. َْواَزْ ھَرْ َو ُﻛﻠﱠﻣَﺎ اَطْ َﻌ َم ﻗَﺎﻧِ ُﻊ اْﻟﻣُﻌْ ﺗَر
.

ﻻَ ِاﻟَ َﮫ

اﻟﱠذِى ﺟَ َﻌل َ ﻟِ ْﻠﻣُﺳْ ﻠِ ِﻣﯾْنَ ِﻋ ْﯾ َد اْﻟﻔِطْ رِ ﺑَﻌْ َد ﺻِ ﯾﺎ َ ِم رَ َﻣﺿَﺎنَ َوﻋْ ﯾ َد
ﺷ َﮭ ُد اَنْ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ
ْ َ×( ا3) ْ ﷲُ اَ ْﻛﺑَر.ْاﻻَﺿْ ﺣَ ﻰ ﺑَﻌْ َد ﯾ َْو ِم ﻋَرَ َﻓ َﺔ
ﺷ َﮭ ٌد
ْ َِاﻻﱠ ﷲُ َوﺣْ َدهُ ﻻَ ﺷَرِ ْﯾ َك ﻟَ ُﮫ ﻟَ ُﮫ اْﻟ َﻣﻠِ ُك اْﻟﻌَظِ ْﯾ ُم ْاﻻَ ْﻛﺑَرْ َوا
ﺳ ﱢﯾ َدﻧﺎ َ ﻣُﺣَ ﱠﻣ ًدا َﻋ ْﺑ ُدهُ َورَ ﺳ ُْوﻟُ ُﮫ اﻟﺷﱠﺎﻓِ ُﻊ ﻓِﻰ اْﻟﻣَﺣْ ﺷَرْ َﻧﺑِﻲﱠ
َ اَنﱠ
ﺻل ﱢ
َ  اﻟﻠ ُﮭ ﱠم. َﻗَدْ َﻏﻔَرَ ﷲ ُ ﻟَ ُﮫ ﻣَﺎ َﺗ َﻘ ﱠد َم ﻣِنْ َذ ْﻧﺑِ ِﮫ َوﻣَﺎ َﺗﺄ َﺧﱠ ر
ﺳ ﱢﯾ ِدﻧَﺎ ﻣُﺣَ ﱠﻣ ٍد َوﻋَ ﻠَﻰ اَﻟِ ِﮫ َواَﺻْ ﺣَ ﺎﺑِ ِﮫ اﻟﱠ ِذﯾْنَ اَذْ ھَبَ َﻋ ْﻧ ُﮭ ُم
َ َﻋَﻠﻰ
َ َﻓﯾَﺎ ِﻋﺑَﺎ َدﷲِ ِا ﱠﺗﻘُواﷲ. اَﻣﱠﺎ ﺑَﻌْ ُد. ْ ﷲ ُ اَ ْﻛﺑَر. ْاﻟرﱢ ﺟْ سَ َو َطﮭﱠر

syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala curahan rahmat dan
nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang cerah
ini kita dapat menunaikan sholat ‘dul Fitri dengan khusyu’ dan
tertib.
Hari ini, takbir dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru
dunia, mengagungkan asma Allah SWT. Gema takbir yang
disuarakan oleh lebih dari satu setengah milyar umat manusia di
muka bumi ini, menyeruak di setiap sudut kehidupan, di masjid, di
lapangan, di surau, di kampung-kampung, di gunung-gunung, di
pasar, dan di seluruh pelosok negeri umat Islam.
Pekik suara takbir itu juga kita bangkitkan disini, di bumi tempat
kita bersujud dan bersimpuh ke hadirat-Nya. Iramanya memenuhi
ruang antara langit dan bumi, disambut riuh rendah suara malaikat
nan khusyu’ dalam penghambaan diri mereka kepada Allah SWT.
Getaran qalbu (hati) mukmin yang tengah dzikrullah, penuh
mahabbah, penuh ridha, penuh roja’ (pengharapan) akan hari
perjumpaannya dengan Sang Khaliq, Dzat yang menciptakan jagat
raya dengan segala isinya.

Kumandang takbir dan tahmid itu sesungguhnya adalah wujud

HADIRIN…Dalam suasana kemenangan ini, marilah kita

kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah SWT

menghayati kembali makna kefitrahan kita, baik sebagai hamba

atas keberhasilannya meraih fitrah (kesucian diri) melalui

Allah maupun sebagai khalifatullah fil ardli. Idul Fitri yang

mujahadah (perjuangan lahir dan batin) dan pelaksanaan amal

dimaknai kembali kepada kesucian ruhani,’ atau ‘kembali ke asal

ibadah selama bulan suci Ramadhan yang baru berlalu. Allah

kejadian manusia yang suci, atau ‘kembali ke agama yang benar’,

SWT menegaskan :

sesungguhnya

mengisyaratkan,

bahwa

setiap

orang

yang

merayakan ‘Idul fitri berarti dia sedang merayakan kesucian

ََوﻟِﺘُ ْﻜ ِﻤﻠُﻮْ ا اﻟ ِﻌ ﱠﺪةَ َوﻟِﺘُ َﻜﺒﱢﺮُوا ﷲَ ﻋَﻠ َﻰ ﻣَﺎ ھَﺪَا ُﻛ ْﻢ َوﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜﺮُوْ ن
“Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepada
kamu semoga kamu bersyukur (kepada-Nya).” (QS. al-Baqoroh :
185)
HADIRIN JAMA’AH SHOLAT ‘ID ROHIMAKUMULLOH…
Islam, sesungguhnya telah mengajarkan takbir kepada umatnya,
agar ia senantiasa mengagungkan asma Allah SWT kapanpun dan
di manapun, saat adzan kita kumandangkan takbir, saat iqamah
kita lafalkan takbir, saat membuka shalat kita ucapkan takbir, saat
bayi lahir kita perdengarkan kalimat takbir, saat menyembelih
hewan kita baca takbir, bahkan saat di medan laga perjuangan, kita
juga mengumandangkan suara takbir.

ruhaninya, mengurai asal kejadiannya dan menikmati sikap
keberagamaan yang benar, keberagamaan yang diridlai Allah swt.
Hari ini, kita kembali kepada fitrah yang suci, kembali kepada
lembaran yang bersih. Semuanya ini dalam rangka meningkatkan
takwa kita. Membersihkan hati kita, ini semata-mata hanyalah
ibadah kepada Allah swt. Dalam sebuah kata-kata hikmah
dikatakan,”Laisal ‘Id li man yalbasul jadid, wa innamal ‘id li man
taqwahu yazid’, yang berarti, Bukanlah, yang disebut hari raya itu,
untuk orang yang berpakaian baru saja, atau alat parabot rumah
tangga yang baru saja. Tetapi, yang dinamakan hari raya itu,
adalah bagi orang yang bertambah taatnya kepada Allah swt.
Selain melestarikan hablum minallah, Idul Fitri ini juga berfungsi
sebagai sarana hablum minan nas.
Di sinilah, sesungguhnya letak keagungan dan kebesaran hari raya

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ

Idul fitri, Hari di mana para hamba Allah merayakan
keberhasilannya mengembalikan kesucian diri dari segala dosa

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ

dan khilaf melalui pelaksanaan amal shaleh dan ibadah puasa
Ramadhan, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW :

ﻣَﻦْ ﺻَﺎ َم َر َﻣﻀَﺎنَ إ ْﯾﻤَﺎﻧًﺎ وَاﺣْ ﺘِﺴَﺎﺑًﺎ ُﻏﻔِ َﺮ ﻟَﮫُ ﻣَﺎ ﺗَﻘَ ﱠﺪ َم ﻣِﻦْ َذ ْﻧﺒِ ِﮫ

Kaum Muslimin…Oleh karena Fitrah manusia dapat berubah dari
waktu ke waktu berubah karena pergaulan, karena pengaruh

“Siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan atas dasar keimanan dan

budaya dan lingkungan, karena latar belakang pendidikan dan

dilaksanakan dengan benar, maka ia diampuni dosa-dosanya yang

karena faktor-faktor lain, maka agar Fitrah itu tetap terpelihara

telah lewat”. (HR. Imam Muslim).

kesuciannya, hendaknya ia selalu mengacu pada pola kehidupan

Namun patut diingat, bahwa dosa atau kekhilafan antar sesama

islami yang berlandaskan Al-Qur’an, As-Sunnah dan teladan para

umat manusia, ia baru terampuni apabila mereka saling

ulama, pola kehidupan yang bersendikan nilai-nilai agama dan

memaafkan, dan karena itulah, mari kita jadikan momentum Idul

akhlak mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun

Fitri yang suci ini untuk saling meminta dan memberi maaf atas

manusia seutuhnya, insan kamil yang memiliki keteguhan iman,

segala kesalahan antar sesama, kita buang perasaan dendam, kita

keluasan ilmu pengetahuan serta tangguh menjawab berbagai

sirnakan keangkuhan dan kesombongan dan kita ganti dengan

peluang dan tantangan kehidupan.

pintu maaf dan senyum sapa yang tulus penuh dengan

Karena itu, segala kebiasaan baik yang telah kita lakukan di bulan

persaudaraan dan kehangatan silaturrahim antar sesama.

suci Ramadhan, baik ibadah shiyam, qiyamullail, tilawah dan

Sang anak bersimpuh memohon maaf kepada ibu bapaknya, sang

tadabbur Al-Quran, peduli kaum dluafa, mengendalikan amarah

istri mencium tangan suaminya memohon keihlasan maaf dari

dan hawa nafsu, menjaga kejujuran hendaknya tetap kita

suaminya, merajut kembali romantisme rumah tangga yang

lestarikan dan bahkan kita tingkatkan sedemikian rupa agar dapat

sakinah mawaddah warohmah, para orang tua pun demikian

menjadi tradisi yang mulia dalam diri, keluarga dan lingkungan

memaafkan dan mendoakan anak-anaknya, antar sesama saudara,

masyarakat kita, sehingga Fitrah yang telah kita raih di hari yang

sesama jiron tetangga..saling bersalam-salaman, dengan wajah

agung ini akan tetap terpelihara hingga ahir kehidupan kita.

yang ceria bersinar membuka hati untuk saling memaafkan, inilah

Marilah kita jadikan spirit ibadah puasa sebagai perisai diri kita

keindahan ‘idul fithri

dari godaan dan ujian kehidupan di masa-masa mendatang.

ْﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ◌ُ أ ْﻛﺒَﺮ
Hadirin

sidang

Jamaah

Idul

Fitri

yang

Berbahagia

Ibadah shaum pada hakekatnya merupakan suatu proses
penempaan dan pencerahan diri, yakni upaya yang secara sengaja
dilakukan untuk mengubah perilaku setiap Muslim, menjadi orang
yang semakin meningkat ketakwaannya. Melalui ibadah shaum sebagai manusia yang memiliki nafsu dan cenderung ingin selalu
mengikuti hawa nafsu- kita dilatih untuk mengendalikan diri
supaya menjadi manusia yang dapat berprilaku sesuai dengan

memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin unggul
pula kualitas keberagamaannya. Rasulullah SAW bersabda :

ﺻﻞّ◌ّ ◌َ ى ﷲُ َﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ
َ ﻲ
ﺿ َﻲ ﷲُ َﻋ ْﻨﮫُ أنﱠ اﻟﻨﱠﺒِ ﱠ
ِ ﻋَﻦْ ﺟَﺎﺑِ ٍﺮ َر
س أ ْﻧﻔَ ُﻌﮭُ ْﻢ ﻟِﻠﻨﱠﺎس
ِ َو َﺳﻠّ َﻢ ﻗَﺎ َل َﺧ ْﯿ ُﺮ اﻟﻨﱠﺎ
Artinya “Sebaik-baik manusia (Muslim) adalah orang yang paling
(banyak) memberi manfaat kepada manusia”.

Fitrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah cenderung taat dan

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ

mengikuti ketentuan Allah SWT. Melalui proses pencerahan yang

Hal lain yang perlu kita sadari dalam mengarungi samudera

terkandung dalam ibadah shaum diharapkan setiap muslim

kehidupan ini adalah, bahwa telah menjadi sunnatullaah bila

menjadi manusia yang di mana pun kehadirannya, terutama dalam

kehidupan ini diwarnai dengan susah dan senang, tangis dan tawa,

masyarakat yang bersifat plural ini dapat memberi manfaat kepada

rahmat dan bencana, menang dan kalah, peluang dan tantangan

sesama.

yang acap kali menghiasi dinamika kehidupan kita. Orang bijak

Risalah Islam sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi

sering menyatakan, “hidup ini laksana roda berputar”, sekali

umat Islam saja, tetapi ajarannya juga syarat dengan nilai-nilai

waktu bertengger di atas, pada waktu lain tergilas di bawah.

yang bersifat universal. Seperti ajaran yang menekankan

Kemarin sebagai pejabat sekarang kembali menjadi rakyat, satu

pentingnya setiap muslim agar mau dan mampu memberi manfaat

saat kaya, saat yang lain hidup sengsara, kemarin sehat bugar, saat

kepada sesama. Dalam pandangan Islam, salah satu indikator

ini berbaring sakit, bahkan mungkin tetangga kita, saudara kita,

kualitas

besar

orang tua kita, suami/istri kita, anak-anak kita tahun kemaren

kehadirannya mampu memberi manfaat kepada sesama, atau

masih melaksanakan shalat ‘id disamping kita, sekarang mereka,

dalam bahasa lain semakin besar kemampuan seseorang

orang-orang yang kita cintai itu telah tiada dan kembali kehadirat-

kepribadian

seseorang

adalah

seberapa

Nya. Kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal, ia akan terus

Abu Hamid bin Muhammad Al Ghozali dalam Ihya Ulumuddin

bergerak sesuai dengan kehendak dan ketentuan Rabbul ‘Alamin.

melukiskan para penghuni kehidupan dunia ini laksana seorang

Sebagai seorang mukmin, tentu tidak ada celah untuk bersikap

pelaut yang sedang mengarungi samudera, satu tarikan nafas

frustasi dan menyerah kepada keadaan, akan tetapi ia harus tetap

bagaikan satu rengkuhan dayung, cepat atau lambat biduk yang

optimis, bekerja keras dan cerdas seraya tetap mengharap

ditumpangi akan mengantarkannya ke pantai tujuan. Dalam

bimbingan Allah SWT, karena sesungguhnya rahmat dan

perjalanan itu, setiap nahkoda berada di antara dua kecemasan,

pertolongan-Nya akan senantiasa mengiringi hamba-hamba-Nya

antara mengingat perjalanan yang sudah di lewati dengan

yang sabar dan teguh menghadapi ujian. Sebagai seorang mukmin,

rintangan angin dan gelombang yang menerjang dan antara

kita juga tak boleh hanyut dalam godaan dan glamornya

menatap sisa-sisa perjalanannya yang masih panjang di mana

kehidupan yang menipu dan fana ini.

ujung rimbanya belum tentu dapat mencapai keselamatan.

Justru sebaliknya, orang mukmin harus terus menerus berusaha

Tamsil tentang kehidupan ini hendaknya mengingatkan, agar kita

mengobarkan

marhamah,

senantiasa berupaya memanfaatkan umur yang kita miliki dengan

menegakkan da’wah, merajut ukhuwah dan menjawab segala

sebaik-baiknya, usia yang masing-masing kita miliki pasti masih

tantangan dengan penuh kearifan dan kesungguhan. Bukankah

akan tetap menghadapi tantangan, ujian dan selera kehidupan yang

Allah SWT telah berjanji :

menggoda, karenanya kita harus tetap mawas diri dan tidak terbuai



obor

kebajikan,






menebarkan





dengan

nafsu

angkara

murka

yang

suatu

saat

dapat



menjerumuskan kita dalam limbah kenistaan, kita pergunakan



kesempatan dan sisa umur yang kita tidak pernah tahu kapan akan

 
Artinya “Dan janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati,
padahal kalian orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika
kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Ali Imran : 139).

berakhir ini untuk memperbanyak bekal dan amal shaleh guna
meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia
yang fana ini, maupun di alam akhirat yang kelal abadi.
Suatu saat Lukman Al Hakim, seorang shalih yang namanya
diabadikan dalam Al-Qur’an pernah menyampaikan taushiyah
kepada putranya:

dan sifat takwa dalam diri kita ataupun tidak. Diantara sifat-sifat

ٌق ﻓِ ْﯿﮭَﺎ أُﻧَﺎس
َ ﻖ وَ ﻗَ ْﺪ َﻏ َﺮ
ٌ ◌َ ﯾﺎ ﺑُﻨَ ﱠﻲ ! إنﱠ اﻟ ُﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺑَﺤْ ٌﺮ َﻋ ِﻤ ْﯿ
ُ ﻓَﺎﺟْ ﻌَﻞْ َﺳﻔِ ْﯿﻨَﺘَﻚَ ﻓِ ْﯿﮭَﺎ ﺗَ ْﻘﻮَى ﷲِ وَ ﺣَ ْﺸ ُﻮھَﺎ اﻹ ْﯾﻤَﺎن، َﻛﺜِ ْﯿ ٌﺮ
ْﻚ ﺗَ ْﻨﺠُﻮ
َ وَ َﺷﺮَا ُﻋﮭَﺎ اﻟﺘﱠﻮَ ﱠﻛ ُﻞ ﻋَﻠﻰَ ﷲِ ﻟَ َﻌﻠﱠ
“Wahai anakku, sesunguhnya dunia ini laksana lautan yang dalam
dan telah banyak manusia tenggelam di dalamnya, oleh karenanya,
jadikanlah taqwa kepada Allah SWT sebagai kapal untuk
mengarunginya, iman sebagai muatannya, tawakkal sebagai
layarnya

niscaya

engkau

akan

selamat

sampai

Muttaqin yang disebutkan Allah terdapat dalam surat adz
Dzaariyaat :15-19. Allah swt berfirman,

{ ءَاﺧِ ﺬِﯾﻦَ ﻣَﺂءَاﺗَﺎھُ ْﻢ15} ت وَ ُﻋﯿُﻮ ٍن
ٍ إِنﱠ ا ْﻟ ُﻤﺘﱠﻘِﯿﻦَ ﻓِﻲ ﺟَ ﻨﱠﺎ
ً{ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِﯿﻼ16} َرَ ﺑﱡﮭُ ْﻢ إِﻧﱠﮭُ ْﻢ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَ ْﺒ َﻞ َذﻟِﻚَ ﻣُﺤْ ﺴِ ﻨِﯿﻦ
َ{ وَ ﺑِﺎْﻷَﺳْﺤَﺎ ِر ھُ ْﻢ ﯾَ ْﺴﺘَ ْﻐﻔِﺮُون17} َﻣﱢﻦَ اﻟﱠ ْﯿ ِﻞ ﻣَﺎﯾَﮭْﺠَ ﻌُﻮن
(19) ِﻖ ﻟﱢﻠﺴﱠﺂﺋِﻞِ وَا ْﻟﻤَﺤْ ﺮُوم
{ وَ ﻓِﻲ أَ ْﻣﻮَاﻟِ ِﮭ ْﻢ ﺣَ ﱡ18}

tujuan”.
“Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ
Kaum Muslimin..Jama’ah Sholat ‘Id Rohimakumulloh…
Di hari yang mulia ini,marilah kita muhasabah dan introspeksi
sejenak. Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sebuah
pertanyaan“Apakah

kita

sudah

mampu

menjadi

produk

Romadhan? Sudahkah amalan yang kita kerjakan pada bulan
ramadhan berbekas dalam diri kita pada bulan-bulan setelahnya?
Untuk

menjadi

insan-insan

yang

bertakwa.

Karena itulah sangat penting bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat
orang yang bertakwa. Penting sebagai muhasabah kita. Apakah
ramadhan kita yang telah berlalu, betul-betul mencetak karakter

taman-taman (surga) dan di mata air-mata air. Sambil mengambil
apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sungguh,
sebelum itu, mereka ketika di dunia adalah orang-orang yang
berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di
akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). Dan
pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang
meminta dan orang miskin yang menjaga dirinya dari memintaminta.”
Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah menyebutkan tiga ciri
orang bertakwa; yaitu (1) gemar shalat malam, (2) beristighfar di
waktu sahur dan (3) memberikan sedekah kepada orang-orang
yang miskin papa.

Jama’ah shalat ‘Ied Rohimakumullah….,

dalam kehidupan Rasululloh, kejadian apakah yang paling
menakjubkan ?.” Ketika diingatkan dengan orang yang paling

Sifat orang bertakwa yang pertama adalah

dicinta, Ummul Mukminin –Aisyah- tidak bisa menutupi

( َ )ﻛَﺎﻧُﻮا ﻗَﻠِﯿﻼً ﻣﱢﻦَ اﻟﱠ ْﯿ ِﻞ ﻣَﺎﯾَ ْﮭ َﺠﻌُﻮنmereka sedikit sekali tidur di
waktu malam. Artinya, orang yang bertakwa adalah orang yang
gemar shalat malam. Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam
juga pernah bersabda:

kerinduannya

kepada

Rasululloh,

suaminya

tercinta.

Ia

menangis.., air mata berlinang membasahi pipinya. Teringat
kepada Rasul mulia, Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.
Dan dengan sesenggukan isak tangisnya, ia menjawab, “Duhai
saudaraku, semua kehidupan Rasululloh adalah menakjubkan.”

َﻋﻠَ ْﯿ ُﻜ ْﻢ ﺑِﻘِﯿَﺎمِ اﻟﻠﱠﯿْﻞِ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ َد ْأبُ اﻟﺼﱠﺎﻟِﺤِ ﯿﻦَ ﻗَ ْﺒﻠَ ُﻜ ْﻢ َوإِنﱠ

“Baiklah. Akan aku ceritakan kisah yang paling menakjubkan dari

ﷲ َو َﻣ ْﻨﮭَﺎةٌ ﻋَﻦِ اﻹِ ﺛْﻢِ َوﺗَ ْﻜﻔِﯿ ٌﺮ
ِ ﻗِﯿَﺎ َم اﻟﻠﱠ ْﯿ ِﻞ ﻗُﺮْ ﺑَﺔٌ إِﻟَﻰ ﱠ

malam…., yaitu ketika malam giliranku, kami sudah berada di

ﻄ َﺮ َدةٌ ﻟِﻠﺪﱠا ِء ﻋَﻦِ ا ْﻟ َﺠ َﺴ ِﺪ
ْ ﻟِﻠ ﱠﺴﯿﱢﺌَﺎت َو َﻣ

Namun.., beliau meminta izin kepadaku, “Duhai Aisyah,

“Hendaklah kalian mengerjakan shalat malam, karena ia
merupakan

kebiasaan

orang-orang

shalih

sebelum

kalian,

mendekatkan diri kalian kepada Allah, menjaga diri dari dosa,
menghapus kesalahan dan menghilangkan penyakit dari tubuh.”
(HR. at Tirmidzi, Ahmad, al Baihaqi dan al Hakim).
Teladan paling agung dalam masalah ini adalah Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri. Suatu hari… Atha’, ‘Ubaid
bin Umair dan Abdullah bin Umar bertamu ke rumah Ummul
Mukminin -Aisyah, salah satu istri Rasululloh tercinta. Abdullah
bin Umar pun bertanya kepada ibunda Aisyah, “Wahai ibunda,

beliau.” Lanjut ummul mukminin, Aisyah. R.a, “Pernah, suatu
tempat pembaringan. Kulitku dan kulit beliau sudah bersentuhan.
izinkanlah aku untuk beribadah kepada Rabb-ku.” Aku menjawab,
“Wahai Rasululloh, aku ingin dekat denganmu, dan siap
melayanimu.” Namun Rasululloh tetap ingin beribadah pada
malam itu. Beliau mengambil air wudhu, dan shalat. Bermunajat
dan bersimpuh di hadapan Allah dengan penuh kekhusyukan.
Ketika berdiri dalam shalatnya, beliau menangis dengan mata
berlinang airmata. Ketika duduk beliau memuji Allah, kemudian
menangis, dan air mata beliau yang suci membasahi hijrnya
(tempat shalatnya). Dan ketika selesai shalat, beliau berbaring
dengan posisi miring ke kanan dan meletakkan tangannya di
bawah pipinya, beliau pun juga menangis, dan aku melihat airmata

beliau membasahi bumi. Beliau melakukan shalat dan menangis

tidak memiliki jaminan sejengkal tempat pun di jannah nanti lebih

seperti

pantas untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Ta’ala.

itu

hingga

mengumandangkan

Bilal

bin

adzan

Rabbah

datang

yang

untuk
pertama.

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ

Kemudian Bilal berkata, “Shalat wahai Rasululloh.” Tetapi ketika
melihat orang yang paling dicintainya menangis sedemikian rupa,

Kaum Muslimin..Rohimakumulloh….

Bilal bin Rabbah, shahabat yang menjadi mu’adzin beliau, juga
menangis sesenggukan…, dan berkata dengan nada sedu-sedan,

ﻚ ﻣَﺎ ﺗَﻘَ ﱠﺪ َم َوﻣَﺎ ﺗَﺄ َ ﱠﺧ َﺮ
َ َﯾَﺎ َرﺳُﻮْ َل ﷲِ ﻟِ َﻢ ﺗَ ْﺒﻜِﻲ َوﻗَ ْﺪ َﻏﻔَ َﺮ ﷲُ ﻟ
Wahai Rasululloh, kenapa anda menangis…..padahal bukankah
Allah sudah mengampuni dosa anda, baik yang telah lalu maupun
yang terkemudian ?”

Sifat orang bertakwa yang kedua adalah

( َ“ ) َوﺑِﺎْﻷَ ْﺳﺤَﺎ ِر ھُ ْﻢ ﯾَ ْﺴﺘَ ْﻐﻔِﺮُونmereka beristighfar di waktu
sahur.”
Waktu sahur adalah waktu yang penuh keutamaan,
kemuliaan dan kebaikan karena ia termasuk sepertiga
malam terakhir, padahal Nabi kita tercinta pernah

Rasululloh Shallallahu ‘alaihi wa Sallam menjawab,

bersabda,

أَﻓﻼ أَﻛُﻮْ نُ َﻋ ْﺒﺪًا َﺷﻜُﻮْ رًا

ﯾَ ْﻨ ِﺰ ُل رَ ﺑﱡﻨَﺎ ﺗَﺒَﺎرَكَ َوﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَ ْﯿﻠَ ٍﺔ إِﻟَﻰ اﻟ ﱠﺴﻤَﺎ ِء اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ

Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur ?.” (H.R Ibnu

ﺣِ ﯿﻦَ ﯾَ ْﺒﻘَﻰ ﺛُﻠُﺚُ اﻟﻠﱠ ْﯿ ِﻞ اﻵ ِﺧ ُﺮ ﯾَﻘُﻮ ُل ﻣَﻦْ ﯾَ ْﺪﻋُﻮﻧِﻰ

Hibban)
Subhanallah. Manusia mulia, yang ma’shum; terhindar dari dosa,
dan manusia yang paling baik kualitas imannya dan paling tinggi
takwanya saja masih senantiasa melaksanakan shalat malam
dengan berlinang air mata. Maka kita, sebagai umat beliau, yang

َﻓَﺄَ ْﺳﺘَﺠِ ﯿﺐَ ﻟَﮫُ ﻣَﻦْ ﯾَ ْﺴﺄَﻟُﻨِﻰ ﻓَﺄ ُ ْﻋ ِﻄﯿَﮫُ ﻣَﻦْ ﯾَ ْﺴﺘَ ْﻐﻔِ ُﺮﻧِﻰ ﻓَﺄَ ْﻏﻔِﺮ
ُﻟَﮫ

“Allah Tabaraka wa Ta’ala turun ke langit dunia ketika





sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Dia berfirman,
“Siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Siapa yang
meminta akan Aku beri. Dan siapa yang memohon ampun
akan Aku ampuni.”
Jama’ah

shalat

Iedul

Fitri

Rahimakumullah….

“Dan harta apa saja yang baik, yang kamu nafkahkan (di jalan
Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri.” (al Baqarah:

Jama’ah

shalat

Iedul

Fitri

Rahimakumullah….

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa berkenan membimbing

ِﻖ ﻟﱢﻠﺴﱠﺂﺋِ ِﻞ وَا ْﻟﻤَﺤْ ﺮُوم
َوﻓِﻲ أَ ْﻣﻮَاﻟِ ِﮭ ْﻢ َﺣ ﱡ
dan dalam hartanya ada hak bagi peminta-minta, dan orang miskin
yang menahan diri dari meminta. Maksudnya, ia gemar
bersedekah dan memberikan sebagian rizki yang diberikan Allah
kepadanya untuk orang lain yang membutuhkan.

kita semua agar tergolong hamba-hambanya yang mampu meraih
sertifikat kefitrahan di hari kemenangan yang agung ini, sehinnga
kita layak mendapatkan penghargaan “Minal’aidin Walfaizin”,
Semoga Allah SWT berkenan mencurahkan rahmat-Nya kepada
bangsa Indonesia serta umat Islam pada umumnya untuk
senantiasa mengamalkan syariat-Nya, menghidupkan sunnahsunnah Rasul-Nya.

Sering kali kita bertanya, “Sedemikian pentingkah bersedekah
sehingga Allah selalu mengulang perintah bersedekah ini dalam
banyak ayat-Nya?” Jawabannya adalah Ya. Allah memerintahkan
kita untuk bersedekah karena kebaikannya akan kembali kepada
diri kita. Allah berfirman:

Semoga momentum Idul Fitri ini juga benar-benar mampu
mengantarkan tatanan kehidupan kita yang berlandaskan nilainilai agama, akhlak karimah, kebersamaan dan kasih sayang guna
terwujudnya ummat dan masyarakat Indonesia yang berharkat dan
bermartabat, sejahtera dan berperadaban, baldatun thayyibatun







272).

Adapun sifat orang bertaqwa yang ketiga adalah,













warabbun ghafur, bangsa yang gemah ripah lohjinawi di bawah
naungan ridla Allah SWT. Amin, Ya Mujiibassaailiin.

Kaum Muslimin..Yang Bersinar Rahmat Alloh diwajahnya…

DUHAI Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah

dipenghujung khutbah ini…marilah kita akhiri ibadah shalat Id

sebaik-baik

kita pada pagi in...dengan menadahkan tangan…menundukkan

sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan.

hati dengan khusyuk…seraya bersama-sama berdoa:

Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik

َت وَا ْﻟﻤُﺆْ ِﻣﻨِﯿْﻦ
ِ اَﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ ا ْﻏﻔِﺮْ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤﯿْﻦَ َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴﻠِﻤَﺎ
ﻚ َﺳ ِﻤ ْﯿ ٌﻊ
َ ت اِﻧﱠ
ِ ت ْاﻷَﺣْ ﯿَﺎ ِء ِﻣ ْﻨﮭُ ْﻢ َو ْاﻷَ ْﻣﻮَا
ِ وَا ْﻟﻤُﺆْ ِﻣﻨَﺎ
.ت
ِ ﻗَ ِﺮﯾْﺐٌ ﻣُﺠِ ﯿْﺐُ اﻟ ﱠﺪ ْﻋﻮَا
Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mu’minin
dan mu’minat, baik yang masih hidup maupun yang telah
meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, Maha
Dekat dan Mengabulkan doa.

ﻚ َﺧ ْﯿ ُﺮ اﻟﻨﱠﺎﺻِ ِﺮﯾْﻦَ وَ ا ْﻓﺘَﺢْ ﻟَﻨَﺎ
َ اَﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ ا ْﻧﺼُﺮْ ﻧَﺎ ﻓَﺎِﻧﱠ

pemberi

pertolongan.

Menangkanlah

kami,

pemberi pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau
adalah

sebaik-baik

sesungguhnya

pemberi

Engkau

adalah

rahmat.

Berilah

sebaik-baik

kami

rizki

pemberi

rizki.

Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang dzalim dan
kafir.

اَﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ أَﺻْ ﻠِﺢْ ﻟَﻨَﺎ ِد ْﯾﻨَﻨﺎ َ اﻟﱠﺬِى ھُ َﻮ ﻋِﺼْ َﻤﺔُ أَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ
َوأَﺻْ ﻠِﺢْ ﻟَﻨَﺎ ُد ْﻧﯿَﺎنَ اﻟﱠﺘِﻰ ﻓِ ْﯿﮭَﺎ َﻣﻌَﺎ ُﺷﻨَﺎ َوأَﺻْ ﻠِﺢْ ﻟَﻨَﺎ
آﺧِ َﺮﺗَﻨَﺎ اﻟﱠﺘِﻰ ﻓِ ْﯿﮭَﺎ َﻣﻌَﺎ ُدﻧَﺎ وَاﺟْ ﻌَﻞِ ا ْﻟ َﺤﯿَﺎةَ ِزﯾَﺎ َدةً ﻟَﻨَﺎ
ﻓِﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺧ ْﯿ ٍﺮ وَاﺟْ ﻌَﻞِ ا ْﻟﻤَﻮْ تَ رَا َﺣﺔً ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ُﻛ ﱢﻞ ﺷﺮﱟ

َﻚ ﺧَ ْﯿ ُﺮ ا ْﻟﻐَﺎﻓِ ِﺮﯾْﻦ
َ ﻚ َﺧ ْﯿ ُﺮ ا ْﻟﻔَﺎﺗِﺤِ ﯿْﻦَ وَا ْﻏﻔِﺮْ ﻟَﻨَﺎ ﻓَﺎِﻧﱠ
َ ﻓَﺎِﻧﱠ

Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia

ﻚ َﺧ ْﯿ ُﺮ
َ ﻚ َﺧ ْﯿ ُﺮ اﻟﺮﱠاﺣِ ِﻤﯿْﻦَ وَارْ ُز ْﻗﻨَﺎ ﻓَﺎِﻧﱠ
َ وَارْ َﺣ ْﻤﻨَﺎ ﻓَﺎِﻧﱠ

kami yang ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami

َاﻟﺮﱠا ِزﻗِﯿْﻦَ َوا ْھ ِﺪﻧَﺎ وَ ﻧَ ﱢﺠﻨَﺎ ﻣِﻦَ ا ْﻟﻘَﻮْ مِ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ِﻤﯿْﻦ
. َوَا ْﻟﻜَﺎﻓِ ِﺮﯾْﻦ

merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaiki dunia kami untuk
yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini
sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan dan jadikan
kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan.

َﻚ ﻣَﺎﺗَﺤُﻮْ ُل ﺑَ ْﯿﻨَﻨَﺎ َوﺑَﯿْﻦ
َ ِاَﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ اﻗْﺴِ ْﻢ ﻟَﻨَﺎ ﻣِﻦْ َﺧ ْﺸﯿَﺘ

agama kami dan janganlah Engkau jadikan dunia ini cita-cita

َﻚ َوﻣِﻦ
َ َﻚ ﻣَﺎ ﺗُﺒَﻠﱢ ُﻐﻨَﺎﺑِ ِﮫ َﺟﻨﱠﺘ
َ ِﻚ َوﻣِﻦْ طَﺎ َﻋﺘ
َ َِﻣﻌْﺼِ ﯿَﺘ

berkuasa atas kami orang-orang yang tidak mengasihi kami.

kami terbesar dan puncak dari ilmu kami dan jangan jadikan

اَﻟﻠﱠﮭُ ﱠﻢ. ا ْﻟﯿَﻘِﯿْﻦِ ﻣَﺎﺗُﮭَﻮﱢنُ ﺑِ ِﮫ َﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ َﻣﺼَﺎﺋِﺐَ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ

َﺐ ﻻ
ٍ ﻚ ﻣِﻦْ ِﻋﻠْﻢِ ﻻَ ﯾَ ْﻨﻔَ ُﻊ َوﻣِﻦْ ﻗَ ْﻠ
َ ِاَﻟﻠﱠﮭُ َﻢ اِﻧﺎ ﻧﻌُﻮْ ُذ ﺑ

َﻣﺘﱢ ْﻌﻨَﺎ ﺑِﺄ َ ْﺳﻤَﺎ ِﻋﻨَﺎ َوأَ ْﺑﺼَﺎ ِرﻧَﺎ َوﻗُ ﱠﻮﺗِﻨَﺎ ﻣَﺎ أَﺣْ ﯿَ ْﯿﺘَﻨَﺎ

ﺲ ﻻَ ﺗَ ْﺴﺒَ ُﻊ َوﻣِﻦْ ُدﻋَﺎ ِء ﻻَﯾُ ْﺴ َﻤ ُﻊ
ٍ ﯾَﺨْ َﺸ ُﻊ َوﻣِﻦْ ﻧَ ْﻔ

ْوَاﺟْ َﻌ ْﻠﮫُ ا ْﻟﻮَارِثَ ِﻣﻨﱠﺎ وَاﺟْ َﻌ ْﻠﮫُ ﺛَﺄْ َرﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﻣَﻦ

Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tak

ﻋَﺎداَﻧَﺎ َوﻻَ ﺗَﺠْ ﻌَﻞْ ﻣُﺼِ ْﯿﺒَﺘَﻨَﺎ ﻓِﻰ ِد ْﯾﻨِﻨَﺎ َوﻻَ ﺗَﺠْ َﻌ ِﻞ
ﻂ َﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ
ْ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ أَ ْﻛﺒَ َﺮ ھَ ﱢﻤﻨَﺎ وَ ﻻَ َﻣ ْﺒﻠَ َﻎ ِﻋ ْﻠ ِﻤﻨَﺎ َوﻻَ ﺗُ َﺴﻠﱢ
ﻣَﻦْ ﻻَ ﯾَﺮْ َﺣ ُﻤﻨَﺎ
Duhai Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepada-Mu
yang membatasi antara kami dengan perbuatan maksiat
kepadamu

dan

berikan

kami

ketaatan

kepada-Mu

yang

mengantarkan kami ke surga-Mu dan anugerahkan pula
keyakinan yang akan menyebabkan ringan bagi kami segala
musibah di dunia ini. Ya Allah, anugerahkan kepada kami
kenikmatan melalui pendengaran, penglihatan dan kekuatan
selama kami masih hidup dan jadikanlah ia warisan bagi kami.
Dan jangan Engkau jadikan musibah atas kami dalam urusan

bermanfaat, dari hati yang tak khusyu dan jiwa yang tak pernah
merasa puas serta dari doa yang tak didengar

رَ ﺑﱠﻨَﺎ اَﺗِﻨَﺎ ﻓِﻰ اﻟ ﱡﺪ ْﻧﯿَﺎ ﺣَ َﺴﻨَﺔً وَ ﻓِﻰ اﻷَﺧِ ﺮَ ِة ﺣَ َﺴﻨَﺔً وَ ﻗِﻨَﺎ
.َﻋﺬَابَ اﻟﻨﱠﺎ ِر
Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di
dunia, kehidupan yang baik di akhirat dan hindarkanlah kami dari
azab neraka.

ﷲَ َوﻣَﻶ ﺋِ َﻛ َﺗ ُﮫ ﯾُﺻَ ﻠ ْﱡونَ ﻋَﻠﻰَ اﻟ ﱠﻧﺑِﻰ ﯾﺂ اَ ﱡﯾﮭَﺎ اﻟﱠ ِذﯾْنَ

KHUTBAH KEDUA

ﺻل ﱢ
ﺳﻠﱢﻣ ُْوا ﺗَﺳْ ﻠِ ْﯾﻣًﺎ .اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َ
ﺻﻠ ْﱡوا َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
آ َﻣﻧ ُْوا َ

ﷲُ اَﻛْ ﺑَرْ ) (×3ﷲُ اَﻛْ ﺑَرْ ) (×4ﷲُ اَﻛْ ﺑَرْ ﻛﺑﯾرا

ﺳﻠﱢ ْم َو َﻋﻠَﻰ
ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺳ ﱢﯾ ِدﻧَﺎ ﻣُﺣَ ﱠﻣ ٍد َ
َﻋﻠَﻰ َ

ﻻَ

ﺳﻠِ َك َوﻣَﻶﺋِ َﻛ ِﺔ
ﺳ ﱢﯾدِﻧﺎ َ ﻣُﺣَ ﱠﻣ ٍد َو َﻋﻠَﻰ اَ ْﻧﺑِﯾﺂﺋِ َك َو ُر ُ
آلِ َ

.

اْﻟ ُﻣﻘَرﱠ ﺑِﯾْنَ َوارْ ضَ اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َﻋ ِن اْﻟ ُﺧﻠَﻔَﺎءِ اﻟرﱠ اﺷِ ِدﯾْنَ

ﻠﻰَ ﺗ َْوﻓِ ْﯾﻘِ ِﮫ

َﺑﻘِ ﱠﯾ ِﺔ

ﺷ َﮭ ُد اَنْ ﻻَ ِاﻟَ َﮫ ِاﻻﱠ ﷲُ َوﷲُ َوﺣْ َدهُ ﻻَ
َواِﻣْ ﺗِﻧَﺎﻧِ ِﮫَ .واَ ْ

َرو ُﻋ ْﺛﻣَﺎن َو َﻋﻠِﻰ َوﻋَنْ
اَﺑِﻰ ﺑَﻛْ رٍ َو ُﻋﻣ َ

اﻟﺻﱠﺣَ ﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺗﱠﺎﺑِ ِﻌﯾْنَ َوﺗَﺎﺑِﻌِﻲ اﻟﺗﱠﺎﺑِ ِﻌ ْﯾنَ ﻟَ ُﮭ ْم

ﺳ ﱢﯾ َدﻧَﺎ
ﺷ َﮭ ُد اَنﱠ َ
ﺷﺄْﻧِ ِﮫ َواَ ْ
ﺷَرِ ْﯾ َك ﻟَ ُﮫ ﻟَ ُﮫ ﺗَﻌْ ظِ ْﯾﻣًﺎ ﻟِ َ

ﺑِﺎِﺣْ ﺳَﺎ ٍن ِاﻟَﯨﯾ َْو ِم اﻟ ﱢد ْﯾ ِن َوارْ ضَ َﻋﻧﱠﺎ َﻣ َﻌ ُﮭ ْم

ﻣُﺣَ ﱠﻣدًا َﻋ ْﺑ ُدهُ َورَ ﺳ ُْوﻟُ ُﮫ اﻟدﱠاﻋِﻰ اِﻟﻰَ رِ ﺿْ َواﻧِ ِﮫ

ﷲ
ﺑِرَ ﺣْ َﻣﺗِ َك ﯾَﺎ اَرْ ﺣَ َم اﻟرﱠ ا ِﺣ ِﻣﯾْنِ ..ﻋﺑَﺎ َدﷲِ ! اِنﱠ َ

ﺳ ﱢﯾ ِدﻧَﺎ ﻣُﺣَ ﱠﻣ ٍد وِ◌َ َﻋﻠَﻰ اَﻟِ ِﮫ
ﺻل ﱢ َﻋﻠَﻰ َ
اﻟﻠ ُﮭ ﱠم َ

َﯾﺄْ ُﻣ ُرﻧَﺎ ﺑِﺎْﻟﻌَدْ لِ َو ْاﻻِﺣْ ﺳَﺎ ِن َوإِﯾْﺗﺂءِ ذِى اْﻟﻘُرْ ﺑﻰَ

ﺳﻠﱢ ْم ﺗَﺳْ ﻠِ ْﯾﻣًﺎ كِ ◌َ ﺛﯾْرً ا .اَﻣﱠﺎ ﺑَﻌْ ُد ﻓَﯾﺎ َ
َواَﺻْ ﺣَ ﺎﺑِ ِﮫ َو َ

َو َﯾ ْﻧﮭَﻰ َﻋ ِن اْﻟﻔَﺣْ ﺷﺂءِ َواْﻟ ُﻣ ْﻧﻛَرِ ◌ِ َواْﻟﺑَﻐْ ﻲ َﯾ ِﻌ ُظ ُﻛ ْم

اَ ﱡﯾﮭَﺎ اﻟﻧﱠﺎسُ ِا ﱠﺗﻘُواﷲَ ﻓِ ْﯾﻣَﺎ اَﻣَرَ َوا ْﻧ َﺗﮭ ُْوا َﻋﻣﱠﺎ َﻧﮭَﻰ

ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻛ ْم َﺗ َذ ﱠﻛر ُْونَ َواذْ ُﻛرُواﷲَ اْﻟﻌَظِ ْﯾ َم ﯾَذْ ﻛُرْ ُﻛ ْم

َوزَ ﺟَ رَ َ .واﻋْ ﻠَﻣ ُْوا اَنﱠ ﷲّ اَﻣَرَ ُﻛ ْم ﺑِﺎ َﻣْ رٍ َﺑ َدأَ ﻓِ ْﯾ ِﮫ

ﺷ ُﻛر ُْوهُ ﻋَﻠﻰَ ﻧِ َﻌ ِﻣ ِﮫ ﯾَزِ دْ ُﻛ ْم َوﻟَذِﻛْ ُر ﷲِ اَﻛْ ﺑَرْ
َوا ْ

ﺑِ َﻧﻔْﺳِ ِﮫ َوﺛَـﻧَﻰ ﺑِﻣَﻶ ﺋِ َﻛﺗِ ِﮫ ﺑِﻘُدْ ﺳِ ِﮫ َوﻗَﺎل َ ﺗَﻌﺎَﻟَﻰ اِنﱠ

ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ُأ ْﻛﺒَﺮْ ﷲ ◌ُ أ ْﻛﺒَﺮْ

