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هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر كبیرا والحمد  كثیرا َوُسْبَحاَن هللاِ 
 ُ َّ هللاُ َوْحَده، َصَدَق َوْعَده ِال َ إ َھ ل ِ ً آلإ َِصْیال أ ً وَّ ُ بُْكَرة َونََصَر َعْبَده

 ُ یَّاه ِ َّ إ ِال َّ هللاُ َوالَ نَْعبُُد إ ِال َ إ َھ ل ِ ُ آلإ َْحَزاَب َوْحَده ُ َوھََزَم األ ُجْنَده ََعزَّ َوأ
َْو  ُمْشِرُكْوَن َول َ الْ َْو َكِره ُِرْوَن َول َكاف َ الْ َْو َكِره ْیُن َول َھُ الدِّ ِِصْیَن ل ُمْخل

ُْونَ  ِق ُمنَاف َ الْ  .َكِره
 َّ ِ ال َحْمُد  ِْیَن َوَجَعَل ِعْیَد الْ ُمْؤِمن ِلْ َاِم ل ی ِذْي َجَعَل َرَمَضاَن َشْھُر الصِّ

َّ هللاُ  ِال َ إ َھ ل ِ َْن آلإ َُد أ َْشھ ِْیَن، أ َّق ُمت ِلْ ً ل َْرَحة ِِمْیَن َوف ائ ِلصَّ ً ل َة َاف ِْطِر ِضی ف الْ
ًدا َعبْ  یَّنَا ُمَحمَّ ِ َنَّ َسیَِّدنَا َونَب َُد أ َْشھ َھُ َوأ ُ الََشِرْیَك ل ُھُ َوْحَده ُ َوَرُسْول ُده

ٍد  َاِرْك َعلَى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْم َوب ِّ ِمْین، اللھم فََصلِّ َوَسل َ َوْعِد األ َصاِدُق الْ
ِْیًرا، ِْیًما َكث ْم تَْسل ِّ ِكَراِم َوَسل َْصَحاِب الْ  َوَعلَى آلِھ َوأ

َْعدُ   ا ب مَّ َ َا:أ تَْقَوى هللاِ َوط ِ یَّاَي ب ِ ْوِصْیُكْم َوإ ُ َاَد هللاِ أ َاِعب َی َاَز ف َْد ف َق ِِھ ف َعت
ُْون َّق ُمت  .الْ

  
HadirinJama’ah ‘IdulFitriRahimakumullah 
 
          Marilahkitasenantiasabersyukurkepada Allah SWT 
atassegalarahmatdankarunia-Nya yang 
telahdilimpahkankepadakitasemuanya, sehinggapadahariyang 
muliainikitabersamadapatdudukbersimpuhmengucapkantakbir, tahmid, 
tasbih, dantahlilsebagaiperwujudandari rasa syukurkita.Dan hari ini kita 
memasuki hari yang penuh dengan kebahagiaan rohani, kelezatan 
jasmani dan kenikmatan spiritual, sejalan dengan firman-Nya pada QS. 
Al-Baqarahayat 185: 
 

َّكُ   ََعل َى َما ھََداُكْم َول َ َعل َُكبُِّر هللا ِت ةَ َول ِعدَّ ُْوا الْ ُْكِمل ِت  .ْم تَْشُكُرْونَ َول
  

“Dan hendaknya kamu mencukupkan bilangannya dan hendaknya kamu 
mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, 
niscaya kamu bersyukur”.(QS. Al-Baqarah: 185). 



 
Ibadahshaum di bulanRamadhan yang barusajakitalaksanakan, 

sesungguhnyaadalahsuatu proses pendidikan yang 
berkelanjutandanberkesinambunganbagi orang-orang yang beriman yang 
menghantarkannyapadapuncaknilai-nilaikemanusiaan yang 
disebutdengantaqwa (لعلكم تتقون). Taqwa inilah indikator utama 
kemuliaan, indikator utama kebahagiaan dan indikator utama 
kesejahteraan. Firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat ayat 13. 

 
َى َل َاَل هللاُ تََعا َْقنَاُكْم ِمْن َذَكٍر : ق َّا َخل ن ِ َّاُس إ َا الن ُّھ یـــ َ َآأ َى ی ْنث ُ َوأ

ِنَّ  َاُكْم إ ْتق َ ْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاِ أ َ ِنَّ أ ُْوا إ ِتََعاَرف َِل ل َائ َب نَاُكْم ُشُعْوبًا َوق َوَجَعلْ
ْیرٌ  ِ ِْیٌم َخب َ َعل   .هللا

  
”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13). 

Dengan ketaqwaan yang terus-menerus kita bangun dalam diri 
kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat dan bangsa kita, insya 
Allah akan menumbuhkan kesejahteraan dan keberkahan hidup yang 
senantiasa kita dambakan. 

 
Jamaah Idul Fitri Rahimakumullah  
 

Setelah satu bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas 
karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah 
sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira, merayakan 
sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan 
rahmat dan maghfiroh-Nya sebagaimana yang tersurat dalam sebuah 
hadis Qudsi: 
 
ُْوُل هللاُ  َق ِلَى ِعْیِدُكْم ی َِذا َصاُمْوا َشْھَر َرَمَضاَن َوَخَرُجْوا ا ا

َا :تََعالىَ  َھُْم  ی َْرُت ل َْد َغف ِّى ق َن ُ ا ُْجَره ُُب ا َْطل ِى ُكلُّ َعاِمٍل ی َِكت َمالَئ
َیُنَاِدى  ُِكْم  :ُمنَادٌ ف ََدلُْت َسیِّئَات َْد ب ُِكْم ق َى َمنَاِزل ِل ِْرِجُعْواا ٍد ا َ ُمَحمَّ ة ُمَّ َا ا ی

َى ُْوُل هللاُ تََعال َق َی ِى : َحَسنَاٍت ف ُْم ل َْرت َْفط ِى َوا ُْم ل َاِدى ُصْمت َا ِعب ی
َُكمْ  ُْوًرا ل ُْوُمْوا َمْغف َق  ف



Artinya: “Apabila mereka berpuasa di bulan Ramadhan kemudian 
keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian maka Allah pun 
berkata: 'Wahai Malaikatku, setiap orang yang mengerjakan amal 
kebajian dan meminta balasannya sesungguhnya Aku telah mengampuni 
mereka'. Sesorang kemudian berseru: 'Wahai ummat Muhammad, 
pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah 
diganti dengan kebaikan'. Kemudian Allah pun berkata: 'Wahai 
hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku. Maka 
bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan.”  

  
Jama`ah Idul Fithri yang berbahagia 
 

Seiring dengan berlalunya Bulan suci Ramadhan. Banyak 
pelajaran, hikmah, faidah dan fadhilah yang dapat kita petik untuk 
menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Jika bisa 
diibaratkan, Ramadhan adalah sebuah madrasah. Sebab 12 jam x 30 hari 
mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, semula sesuatu yang 
halal menjadi haram. Makan dan minum yang semula halal bagi manusia 
di sepanjang hari, maka di bulan Ramadhan menjadi haram.  

 
Diantara hikmah yang kita petik adalah betapa rasa lapar dan 

dahaga memang seringkali membuat kita lemah, oleh karena itu dengan 
puasa ramadhan Allah SWT mengharapakan kepekaan kita terhadap 
fakir miskin, memang yang namanya haus dan lapar sangat tidak enak, 
maka kita harus semangat untuk mencari rejeki seiring ridho Allah SWT 
agar terhindar dari kemiskinan. Dan ketika telah mempunyai banyak 
harta maka diwajibkan kita untuk mensedekahkan sebagian harta kita 
kepada fakir miskin.Itulah salah satu hikmah ramadhan yang dapat kita 
petik. 

 
Jama`ah Idul Fitri Yang Berbahagia 
 

Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh 
Allah untuk bersujud, rukuk, dihadapan Allah.Janganlah karena perilaku 
kita yang menetang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada 
kita.Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab 
terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekati Allah 
swt. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia iman dan 
islam.  

 
Oleh karena itu, ada tiga amaliah sebagai pesan dan kesan selama 

Ramadhan yang semestinya kita pegang teguh, yaitu : 
 



1. Pesan moral atau Tahdzibun Nafsi 
 

Artinya, kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat 
manusia, yakni hawa nafsu. Rasulullah SAW bersabda: Jihad yang 
paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Madzahib 
fît Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat 
nafsu/naluri sejak ia dilahirkan. Yakni naluri marah, naluri pengetahuan 
dan naluri syahwat.Dari ketiga naluri ini, yang paling sulit untuk 
dikendalikan dan dibersihkan adsalah naluri Syahwat. 

 
Menurut Abû Hâmid al-Ghazâlî berkata: bahwa pada diri manusia 

terdapat empat sifat, tiga sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, 
satu sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. 
Pertama, sifat kebinatangan ( َِْھْیَمة ب ); tanda-tandanya menghalalkan segala 
cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kedua, sifat buas ( َّْة ُِعی  ; (َسب
tanda-tandanya banyaknya kezhaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat 
selalu menang sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun 
benar.Ketiga sifat Syaithaniyah; tanda-tandanya mempertahankan hawa 
nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. 

 
Jika ketiga tiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah 

masyarakat atau bangsa niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan 
sosial atau keadaan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan. Dimana 
keadilan akan tergusur oleh kezhaliman, kemungkaran merajalela, 
penguasa lupa akan tanggungjawabnya, rakyat tidak sadar akan 
kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan 
kebaikan menjadi sesuatu yang terasing, ketaatan akhirnya dikalahkan 
oleh kemaksiatan dan seterusnya dan seterusnya. 

Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat 
Rububiyah( َّْة ی ِ  ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran ;(ُربُْوب
yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadhan.Orang 
yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat Rububiyahdi dalam 
jiwanya niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Qur'an, 
prilakunya dihiasi budi pekerti yang luhur (akhlaqul karimah). 
Selanjutnya, ia akan menjadi insan muttaqin, sebagaimana firman Allah: 

 
ِْینَ  َّاِس َوهللاُ یُِحبُّ ْالُمْحِسن ِْیَن َعِن الن َ َوْالَعاف   َوْالَكاِظِمْیَن ْالَغْیظ

  
"…dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan 
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat 
kebajikan." (QS Ali Imran: 134) 
 



 
2. Pesan kedua adalah pesan social 
 

Pesan sosial Ramadhan ini terlukiskan dengan indah, dimana pada 
detik-detik akhir Ramadhan dan pada pintu gerbang menuju bulan 
Syawal, yaitu ketika umat muslim mengeluarkan zakat fithrah, kepada 
kaum fakir miskin, tampak bagaimana tali silaturrahmi serta semangat 
berbagi nampak nyata terjadi. Kebuntuan komunikasi dan kesenjangan 
tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja 
hadir, baik di hati maupun dalam tindakan.Semangat zakat fitrah ini 
melahirkan kesadaran untuk tolong menolong (ta`awun) antara orang-
orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya 
berkecukupan dan orang-orang yang hidup kesehariannya serba 
kekurangan. 

 
Dalam kesempatan ini orang yang menerima zakat akan merasa 

terbantu beban hidupnya sedangkan yang memberi zakat mendapatkan 
jaminan dari Allah SWT; sebagaimana yang terkandung dalam hadis 
Qurthubi: 

 

َّاَر  ِى َوھََج الن َّق َت ِى ی ت ُمَّ ْیُت ِمْن ا َ ً َرأ َ َعَجا َاِرَحة لب ْیُت اْ َ ِّى َرأ ِن ا
ُھُ فََصاَرْت سِ  َت ََجائَْت َصَدق َِدِه َعْن َوْجِھِھ ف ی ِ َّاِر َوِشَرَرھَا ب ْتًرا ِمَن الن  

Artinya: "Aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. 
Aku melihat sebagian dari ummatku sedang melindungi wajahnya dari 
sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah shadaqah-nya menjadi 
pelindung dirinya dari api neraka." 
 

Jama'ah Sholat Idul Fitri Rahimakumullah 
 
3. Pesan ketiga adalah pesan jihad 

Maksud jihad di sini adalah mengorbankan segala yang kita miliki, 
baik tenaga, harta benda, atapun jiwa kita untuk mencapai keridhaan dari 
Allah; terutama jihad melawan diri kita sendiri yang disebut sebagai 
Jihadul Akbar, jihad yang paling besar.Dengan demikian, jihad 
akanterus hidup di dalam jiwa ummat. 

 
Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita 

butuhkan bukanlah jihad mengangkat senjata.Akan tetapi jihad 
mengendalikan diri dan mendorong terciptanya sebuah sistem sosial 
yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera serta bersendikan atas nilai-
nilai agama dan ketaatan kepada Alla swt.Jihad untuk mengendalikan 



hawa nafsu dari seluruh hal yang dapatmerugikan diri kita sendiri, 
terlebih lagi merugikan orang lain.  

َْر  َْكب لَحْمدُ ) ×3(هللاُ ا ِ اْ   َو 
 

 
Hadirin Jamaah Idul Fitri Yang Dimuliakan Allah. 

Bahwa dosa atau kekhilafan antar sesama umat manusia,  baru 
terampuni apabila mereka saling memaafkan, dan karena itulah, mari 
kita jadikan momentum Idul Fitri yang suci ini untuk saling meminta 
dan memberi maaf atas segala kesalahan antar sesama, kita buang 
perasaan dendam, kita sirnakan keangkuhan dan kita ganti dengan pintu 
maaf dan senyum sapa yang tulus penuh dengan persaudaraan dan 
kehangatan silaturrahim antar sesama. Sehingga kita dapat kembali suci 
atas segala khilaf dan kesalahan yang telah termaafkan. Terkait dengan 
kemuliaan orang yang mampu mensucikan dirinya ini, Allah SWT 
menggambarkan dalam firman-Nya, Surat Al-Fathir, ayat 18-21 : 

َمِصْیُر  َى هللاِ الْ ِنَْفِسِھ َوإل َتََزكَّى ل ََّما ی َإن َوَما ) 18(َوَمْن تََزكَّى ف
َِصْیُر  لب َْعَمى َواْ َْستَِوْي اْأل ُّْوُر ) 19(ی َُماُت َوالَ الن ل ) 20(َوالَ الظُّ

لَحُرْوُر َوالَ  ِّلُّ َوالَ اْ   ).21(الظ
“Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah 
mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan hanya 
kepada Allah-lah tempat kembalimu. Bukankah tidak sama orang yang 
buta dengan orang yang melihat ? Bukankah pula tidak sama gelap-
gulita dengan terang-benderang ? Dan bukankah juga tidak sama yang 
teduh dengan yang panas ?” (QS. al-Fathir : 18-21) 

Pada ayat tersebut, Allah SWT seolah hendak menyatakan bahwa 
manusia yang suci, manusia yang baik, manusia yang menang dan 
beruntung itu, adalah mereka yang mau dan mampu melihat persoalan 
lingkungannya secara bijak dan kemudian bersedia menyelesaikannya, 
mereka yang mampu menjadi lentera di kala gelap, dan menjadi payung 
berteduh di kala panas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jama'ah Sholat Idul Fithri rahimakumullah. 
 

Demikianlah pesan yang disampaikan oleh Ramadhan.Oleh sebab itu, 
marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan 
ketiga pesan ini ke dalam bingkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-
sama mengendalikan hawa nafsu kita sendiri, untuk tidak terpancing pada 
hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain; menjalin hubungan 
silaturrahim serta kerjasama sesama muslim tanpa membeda-bedakan status 
sosial, serta menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem 
sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dan juga mewujudkan 
masyarakat wonogiri yang taat beragama rukun,dan sejahtera dengan sesanti 
sesarengan mbangun Wonogiri. Alus dalane, rame pasare, sehat wargane, 
pinter rakyate, sukses petanine. Amiin Ya Robbal Alamiin. 

 
ِجْیمِ  َاِن الرَّ ْیط ِ ِمَن الشَّ ا ِ َُعْوُذ ب َّْفَس . ا ََي الن َاَم ربِِّھ ونَھ ا َمْن َخاَف َمق َمَّ َوا

َوى ْ َ ِھَي ْالَمأ َّة َجن ْ ِنَّ ال َا َھَوى ف ِِدْیَن  .َعِن ْال ِیَّاُكْم ِمَن ْالَعائ َنَا هللاُ َوا َجَعل
ِِزْیَن  َائ ُْوُل َوْالف َق ِِحْیَن َوا ال َاِدِه الصَّ ِى ُزْمَرِة ِعب ِیَّاُكْم ف َنَا َوا َْدَخل ِْیَن َوا َوْالَمْقبُْول

َِماِت  ِِمْیَن َوْالُمْسل ِِر ْالُمْسل َِسائ َِديَّ َول َِوال َُكْم َول ِى َول ُِر ل َْولِى ھََذا َواْستَْغف ق
ِحْیمُ  ُْوُر الرَّ َّھُ ھَُوْالَغف ِن ُ ا ِْره َاْستَْغف  ف

الثانیةالخطبة   

َرُ  ْكب َ ْكبَُر، هللاُ أ َ ْكبَُر، هللاُ أ َ ْكبَُر، هللاُ أ َ ْكبَُر، هللاُ أ َ ْكبَُر، هللاُ أ َ ْكبَُر، هللاُ أ َ . هللاُ أ
 َّ ِال َ إ ھ لٰ ِ ً، آل إ َِصْیال ً َوأ ِْیًرا، َوُسبَْحاَن هللاِ بُْكَرة ِ َكث ْیًرا َواْلَحْمُد ِ ِ َُر َكب ْكب َ هللاُ أ

ْكبَرُ  َ  .هللاُ َوهللاُ أ

ِْیَن ا َّق ِْلُمت ُرْوِر َوَضاَعَف ل ِ َوالسُّ ْفَراح َ األ ِ َاَد ب َْعی َِّذى َجَعَل ْاأل ِ ال ْلَحْمُد ِ
ِْیِھ ِمَن  َر ف ُ َوَحذَّ ِْطَره َْوَجَب ف َم َصْوَمھُ َوأ َُسْبَحاَن َمْن َحرَّ ُجْوِر، ف ُ َجِزْیَل ْاأل

ََحقُّ  َھَُو أ َى ف ُ ُسْبَحانَھُ َوتََعال َْحَمُده ََجلُّ َمْشُكْورِ  اْلُغُرْوِر، أ َْشھَُد . َمْحُمْوٍد َوأ أ
ُدْوَر،  َنَا الصُّ َا ل َھ َْشَرُح هللاُ ل ً ی َھُ َشھَاَدة ُ الََشِرْیَك ل َّ هللاُ َوْحَده ِال َ إ ھ لٰ ِ َنَّ آل إ أ

َاَم َمنَاَر ْاِإلْسالَ  ق َ ِذْى أ َّ ُھُ ال ُ َوَرُسْول ًدا َعْبُده یَّنَا ُمَحمَّ ِ َنَّ َسیَِّدنَا َونَب ِم َوأَْشھَُد أ
ُْورِ  ث َْعَد الدُّ ِھ . ب ِ ِِھ َوَصْحب ل َى أٰ ٍد َوَعل َى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ِّْم َعل ھُمَّ َصلِّ َوَسل ّٰ الل

ُُّشْورِ  َْعِث َوالن َْوِم اْلب َى ی ل ِ َِمْیِن ُمتَالَِزَمْیِن إ ً َوَسالًَما َدائ َْعدُ  .َصالَة اب مَّ َ َا : أ َی ف
َى َواعْ  َ تََعال ُوا هللا َّق َّاُس ات یُّھَا الن َ َْوٌم َعِظْیمٌ أ َْوَمُكْم ٰھَذا ی َنَّ ی َُمْوا أ ُِرْوا . ل َْكث َأ ف

َى  الَِة َعل  ِمَن الصَّ



 

َكِرْیمِ  ِىِّ الْ َّب َِكتَھُ . الن َ َوَمآلئ ِنَّ هللا َكِرْیِم؛ إ ِھ الْ ِ ِى ِكتَاب َى ف َاَل تََعال َوق  

ْوا عَ  ُّ ُْوا َصل َمن ِذْیَن أٰ َّ َا ال یُّھ َ َآأ ِىِّ ی َّب َى الن ْوَن َعل ُّ ِْیًمایَُصل ُِّمْوا تْسل َْیِھ َوَسل . ل
ِِھ  ل َى أٰ ِْیَن َوَعل ُمْرَسل ٍد َسیِِّد الْ َى َسیِِّدنَا ُمَحمَّ ْم َعل ِّ ھُمَّ َصلِّ َوَسل ّٰ الل

َْوٍمِ◌  َى ی ل ِ ِْحَساٍن إ إ ِ ِعْیِھْم ب ِ ِعْیَن َوتَاب ِ َّاب ِِعى الت ِعْیَن َوتَاب ِ َّاب ِھ َوالت ِ َْصَحاب َوأ
ْینِ  اِحِمْینَ  َواْرَحْمنَا َمَعھُمْ . الدِّ ْرَحَم الرَّ َ َاأ َِك ی َِرْحَمت ب . 

َاِء  ْحی َ ُمْؤِمنَاِت اْأل ِْیَن َوالْ ُمْؤِمن َِماِت َوالْ ُمْسل ِِمْیَن َوالْ ُمْسل ِلْ ِْر ل ھُمَّ اْغف ّٰ الل
َعَواتِ  َِرْیٌب ُمِجْیُب الدَّ ََّك َسِمْیٌع ق ن ِ ھُمَّ اْنُصْر . ِمْنھُْم َواْألَ ْمَواِت، إ ّٰ الل

یْ  َْعَداَء َمْن نََصَر الدِّ ْعَداَءنَا أ َ ْر أ ِِمْیَن َوَدمِّ ُمْسل َن َواْخُذْل َمْن َخَذَل الْ
َى  ل ِ َِك إ َِمات َْعِل َكل َمْشِرِكْیَن، َوأ ْ َ َوال ُمْبتَِدَعة ََرةَ َوالْ َكف ِِك الْ ْھل َ ْیِن َوأ الدِّ

ْینِ  َْوِم الدِّ َحاِسدِ . ی ِنَا َشرَّ الْ ِِمْیَن َواْكف ال َّ ِنَا َشرَّ الظ ھُمَّ اْكف ّٰ ِنَا . ْینَ الل َواْكف
اِحِمْینَ  َْرَحَم الرَّ َاأ ْوِء ی السُّ ِ َراَدنَا ب َ ِْك َمْن أ ْھل َ َربَّنَا . َشرَّ َمْن یُْؤِذْینَا َوأ

نَا  ِ ُْوب ل ُ ِى ق ِإلْیَماِن َوالَتَْجَعْل ف ْ ا ِ ُْونَا ب َق ِذْیَن َسب َّ ِنَا ال َنَا َوِ◌ِإلِ◌ْخَوان ِْر ل اْغف
 ِ ُْوا َربَّنَا إ ِذْیَن آَمن َّ ِل ً ل ّ ِحْیمٌ ِغال ََّك َرُءْوٌف رَّ ن . 

ْیتَاِء ِذى  ِ ِإلْحَساِن َوإ َعْدِل َواْ الْ ِ ُمُر ب ْ َأ َ ی ِنَّ هللا َاَد هللاِ، إ َُر، ِعب ْكب َ هللاُ أ
َُّكْم  ََعل ُكْم ل ُ َِعظ َْغِي ی ب ُمْنَكِر َوالْ َْخَشاِء َوالْ ف َْنھَى َعِن الْ َى َوی ُْرب ق الْ

ُرْونَ  َ . تََذكَّ َعِظْیَم ی َ الْ َاْذُكُرْوا هللا َِعِمِھ ف َى ن ُ َعل ْذُكْرُكْم، َواْشُكُرْوه
َرُ  ْكب َ َِذْكُر هللاِ أ ِِھ یُْعِطُكْم َول َْضل ُ ِمْن ف ُْوه ل َ َِزْدُكْم َواْسأ  ی

 

 


