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MENUMBUHKAN 
SOLIDARITAS SOSIAL 
 

 

KHUTBAH PERTAMA 

 

 .3، هللاُ َأْكَبُ، هللاُ َأْكَبُ ×  َأْكَبُ َاهللُ 
ُسْبَحاَن هللِا بُْكَرًة َوَأِصْياًل، الَ   َاهللُ َأْكَبُ َكِبْْيًا َواْْلَْمُدِ هلِل َكِثْْيًا وَ 

ُجْنَدُه،  َوَأَعزَّ  َعْبَدُه،  َوَنَصَر  َوْعَدُه،  َصَدَق  َوْحَدُه،  ِإالَّ هللاُ  ِإلَه 
ُه ُُمِْلِصْْيَ َوَهَزَم ْاأَلْحَزاَب َوحْ  َدُه، اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإَّيَّ

ْيَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن، اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكَبُ، َاهللُ َأْكَبُ   َلُه الدِ 
 َوهلِل اْْلَْمُد. 

 

ى أُُموِر الدُّنيا َوالدِ ْين،  َاْْلَْمُدِ هلِل َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ، َوبِِه َنْسَتِعْْيُ َعلَ 
َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعَلى َأْشَرِف ْاألَنِْبَياِء َواْلُمْرَسِلْْيَ َسيِ ِدانَ ُُمَمٍَّد 

 َخاَتَِ النَِّبيِ ْْيَ َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َأْْجَِعْْيَ.
 



 

اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. اَلل ُهمَّ  َأْشَهُد َأْن 
َفَصلِ  َعَلى َهَذا النَِّبِ  اْلَكِرْيِْ َسيِ ِداَن َو َمْواَلاَن ُُمَمٍَّد َوَعَلى آِلِه  

 َوَصْحِبِه َأْْجَِعْْيَ.  

 

 الَّ إِ  ََتُوُتنَّ  الَ وَ  تُ َقاتِهِ  َحقَّ  هللاَ  ُقواات َّ َأمَّا بَ ْعُد، فَ َيا أَي َُّها الَِّذْيَن أَمنُ ْوا 
 ُمْسِلُمونَ  َوأَنْ ُتمْ 

 
Saudara-saudara kaum muslimin yang 

berbahagia 

Pada hari yang agung dan bersemarak ini, 
kaum muslimin yang bertebaran diseluruh 
dunia, serempak menyambut kedatangan Idul 
Fitri dengan ucapan tahmid, takbir dan tahlil. 
Gemuruh suara tahmid dan takbir 
berkumandang memenuhi angkasa raya, 
diucapkan oleh setiap insan mukmin dengan  
tulus dan khusu’. Manusia mukmin dalam 
segala keadaan, dan segala status sosial, 
mengharap keharibaan-Nya dengan tunduk 
dan patuh. Dia yang Maha Agung, Maha Kuasa 
dan Maha Esa, hanya miliknya segala 
keagungan, kekuasaan dan kesempurnaan. 
Kepada-Nya saja kembali segala puja dan puji 
dari semua makhluk-Nya yang hidup dan 
berkembang di alam raya ini.  



Ucapan takbir dan tahmid yang 
berkumandang memenuhi angkasa raya 
merupakan suatu manifestasi dari kebahagiaan 
setiap manusia muslim dalam menyambut hari 
raya Idul Fitri yang suci. Kegembiraan itu 
merupakan pencerminan dari ungkapan 
syukur kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih 
lagi Maha Penyayang. Manusia mukmin 
bersyukur di hari Ied ini karena mereka telah 
melaksanakan puasa sebulan penuh dan 
ibadah-ibadah lain dengan tulus dan ikhlas. 
Dalam bulan Ramadhan setiap manusia muslim 
menempa dirinya untuk berlatih agar 
senantiasa taat kepada Allah, mengerjakan 
perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. 
Berlatih mengendalikan nafsu dan 
membiasakan diri untuk bersikap tabah serta 
sabar, saling mengasihi sesama, dan saling 
menghormati. 

Menempa diri dalam menahan dan 
mengendalikan nafsu, merupakan latihan yang 
sangat penting bagi seorang manusia. Siapa 
yang dapat mengendalikan hawa nafsunya 
berarti ia telah mengalahkan musuh-musuhnya 
meski betapapun beratnya. Dalam kenyataan 
sejarah kehidupan manusia, kita jumpai banyak 
sekali orang yang dapat mengalahkan musuh-
musuhnya di medan laga tetapi ia tidak 



 

berkutik melawan nafsu yang ada dalam 
dirinya sendiri. Nabi s.a.w. bersabda: 

أْفَضُل اْلُمْؤِمِنْْيَ إسالًما من َسِلَم املسلموَن ِمْن ِلَسانِه َو يِدِه،  
 إميااًن أحسُنهم ُخلًقا؛ َوَأْفَضُل اْلُمَهاِجرِْيَن َوَأْفَضُل اْلُمْؤِمِنْيَ 

َمْن َهَجَر َما ََنَى هللاُ تَ َعاََل َعْنُه، َو أَْفَضُل اْلَِْهاِد َمْن َجاَهَد  
 نَ ْفَسُه ِفْ َذاِت هللِا عزَّ َو َجلَّ 

Seorang mukmin yang paling utama keislamannya 
adalah seorang yang tidak pernah mengganggu 
muslim lainnya, baik dengan lisan maupun 
tangannya. Seorang mukmin yang terbaik adalah 
yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik orang yang 
berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang 
dilarang oleh Allah s.w.t., dan jihad yang paling 
utama adalah seseorang yang memerangi nafsunya 
dalam rangka mencari keridhaan Allah s.w.t. (HR. 
Thabrani, 596). 

Dengan puasa Ramadhan dan ibadah 
lainnya, manusia muslim akan meningkatkan 
dirinya menjadi insan takwa yang akan 
mendapat keridhaan Allah dalam segala 
kehidupannya. Manusia taqwa adalah mereka 
yang dapat melaksanakan perintah-perintah 
Allah dan menjauhi segala larangannya. 
Manusia taqwa adalah seorang yang teguh 
dalam berkeyakinan, tekun dalam menuntut 
ilmu, semakin bertambah ilmunya ia semakin 



merendah, semakin berkuasa ia semakin 
bijaksana, nampak wibawanya, jelas sikap 
syukurnya, senantiasa berhias, bersih walau 
miskin, senantiasa sederhana walau kaya, 
bersikap murah hati, tidak menghina dan 
mengejek, tidak menghabiskan waktu secara 
sia-sia dan tidak berkeliaran menebar fitnah. 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 
Saudara, hadirin yang berbahagia! 

Islam adalah agama wahyu yang selalu 
memancarkan perdamaian bagi umatnya. 
Ajarannya menyerukan kepada seluruh umat 
manusia untuk bangkit dan maju demi 
mencapai kesuksesan dan kebahagiaan, di 
dunia dan di akherat. Nilai-nilainya yang 
universal menggambarkan bahwa agama 
samawi yang terakhir ini selalu cocok dan 
sesuai untuk segala zaman sampai hari kiamat.  
Adalah Nabi Muhammad s.a.w., pembawa 
risalah agama Islam, memberikan suri tauladan 
semasa hidupnya untuk dipraktikkan oleh 
umatnya. Al-Qur’an dan al-Sunnah yang 
diajarkan beliau, baik secara verbal maupun 
non-verbal sungguh membekas di kalangan 
umatnya. Bahkan sampai sekarang, banyak 
kalangan non-muslim Barat yang berduyun-
duyun ingin memeluk dan mengikuti 
ajarannya. Dalam sebuah hadits yang 



 

diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, 
dijelaskan bahwa adalah seorang pria bertanya 
kepada Nabi s.a.w.: 

 َمنْ  َعَلى مَ الَ السَّ  َوتَ ْقَرأُ  الطََّعامَ  ُتْطِعمُ  قَالَ  َخْْير  مِ الَ سْ لِ اْ  َأيُّ 

 )متفق عليه( تَ ْعِرفْ  لَْ  َوَمنْ  َعَرْفتَ 
 “Ajaran Islam apakah yang terbaik?” Nabi s.a.w. 
menjawab, “Memberi makanan dan mengucapkan 
salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada 
orang yang tidak kamu kenal.” (HR. Bukhari, No: 
5882 dan Muslim, No: 2961) 

Dari hadits di atas, sepintas kita 
menyaksikan betapa agungnya nilai-nilai Islam 
yang sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan 
dan keadilan. Tidak hanya masalah ibadah saja 
yang diurusi Islam, tetapi masalah-masalah 
kehidupan sosial pun menjadi sorotan. Hadits 
tersebut mengajak umat Islam, bahkan umat 
manusia secara keseluruhan untuk 
memperhatikan nasib masyarakat di 
sekitarnya. Tanggung jawab untuk menyantuni 
orang-orang lemah, fakir miskin, yatim piatu, 
para manula, dan mereka yang membutuhkan, 
tidak hanya dilimpahkan kepada para 
pemimpin. Tetapi itu semua merupakan 
tanggung jawab setiap orang yang mengaku 
dirinya sebagai muslim.   
 



Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 
Hadlirin-hadlirat yang dimuliakan Allah 

Ada dua point yang dapat digarisbawahi 
dari jawaban Rasulullah s.a.w. tersebut. (1) 
Berbagi sesuatu yang dimiliki kepada orang 
yang sangat membutuhkan, dan (2) 
menebarkan salam, cinta  dan kasih sayang. 
Memberikan makanan, berarti memberi 
bantuan kepada masyarakat kecil yang 
membutuhkan. Ketika seorang muslim 
mendapatkan rizki berupa harta yang cukup, ia 
harus ingat saudara-saudaranya yang lain. 
Dengan kata lain, ia harus merasa empati pada 
mereka. Islam memandang bahwa rizki yang 
barakah adalah rizki yang cukup untuk diri 
sendiri dan orang lain, bukan rizki yang banyak 
dan berlimpah tetapi tidak berkah. 
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Nabi 
s.a.w. bersabda:  

 َوطََعامُ  َأْربَ َعةً  َيْكِفي رَُجَلْْيِ  َعامُ َوطَ  رَُجَلْْيِ  َيْكِفي الرَُّجلِ  طََعامُ 

 )رواه مسلم والرتمذي وابن ماجه(  ََثَانَِيةً  َيْكِفي َأْربَ َعةٍ 

“Makanan satu orang cukup untuk dua orang, 
makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan 
makanan empat orang cukup untuk delapan orang.” 
(HR. Muslim, No: 3845, Tirmidzi, No: 1358 dan 
Ibnu Majah, No: 2137) 



 

Menurut Jarir yang diriwayatkan oleh 
Ishaq bin Rahawaih, pengertian hadits di atas 
bahwa makanan untuk satu orang dapat 
mengenyangkan dua orang, makanan untuk 
dua orang dapat mengenyangkan empat orang, 
dan seterusnya. Sedangkan pendapat Abdullah 
bin Urwah, maksud hadits tersebut kembali 
pada perkataan Sahabat Umar ra, “Aku ingin 
memberikan makanan pada setiap anggota 
keluarga sesuai dengan jumlah mereka, dengan 
asumsi bahwa satu orang dari mereka tidak 
akan mati meski mendapatkan porsi 
setengahnya.” Adapun komentar al-Nawawi, 
hadits ini mengandung seruan untuk 
menganggap cukup dalam hal makanan. 
Meskipun makanan yang ada berjumlah 
sedikit, tetapi kecukupan selalu menyertainya, 
karena di sanalah letak keberkahannya. 
Berbeda lagi dengan pendapatnya Ibnu Hajar 
yang mengutip hadits Ibnu Umar yang 
diriwayatkan oleh al-Thabrani dan al-Tirmidzi, 
yang intinya bahwa kecukupan itu tumbuh dari 
keberkahan berjamaah, sehingga semakin 
banyak jamaah yang ikut mencicipi makanan, 
maka semakin bertambah keberkahannya. (al-
Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfah al-Ahwadzi: 
V/444)   

Komentar para ulama hadits generasi salaf 
di atas menunjukkan betapa pentingnya nilai 



keberkahan dalam anugerah rizki. Seorang 
muslim yang senantiasa menginfakkan 
sebagian rizkinya pada orang-orang yang 
membutuhkan akan merasa cukup dengan 
segala pemberian Allah kepadanya. Meskipun 
rizkinya tidak banyak, tetapi itu dirasakan 
sebagai suatu kecukupan yang tetap ia syukuri. 
Hatinya selalu tentram dan hidupnya pun 
nyaman. Dengan kedermawanannya, banyak 
orang yang mendoakan baik kepadanya. Inilah 
yang dimaksud dengan keberkahan.  

Berbeda halnya dengan orang yang kikir, 
tidak memiliki rasa empati terhadap sesama, 
meskipun hartanya banyak dan berlimpah 
ruah, tetapi ia merasa hal itu masih kurang dan 
tidak cukup baginya. Sehingga ia merasa berat 
untuk mengeluarkan sebahagian rizkinya pada 
mereka yang membutuhkan. Hidupnya selalu 
dikejar-kejar oleh nafsu duniawi, seolah-olah ia 
ingin mencengkeram seisi dunia ini dengan jari-
jemari tangannya.  

Sejatinya, manusia muslim harus 
memperhatikan nasib masyarakat yang berada 
di bawahnya. Ia harus empati dan iba untuk 
menolong dan meringankan beban mereka. Jika 
hal itu terwujud, maka jurang kemiskinan pun 
bisa diminimalisir dan angka gejolak sosial pun 
dapat ditekan. Dengan demikian masyarakat 
muslim akan sejahtera sesuai dengan tatanan 



 

dan tuntunan agamanya. Alangkah tingginya 
Islam yang memandang semua umatnya adalah 
bersaudara yang harus saling membantu dan 
menolong antara satu dengan yang lainnya. 
Bahkan, lebih jauh lagi, Islam melalui sabda 
Rasulullah s.a.w. memandang bahwa iman 
seseorang tidak sempurna sehingga ia 
mencintai saudaranya sebagaimana ia 
mencintai dirinya sendiri.  

 َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى النَِّب ِ  َعنْ  َعْنهُ  اّللَُّ  َرِضيَ ْبِن َماِلٍك    أََنسٍ  َعنْ 

  لِنَ ْفِسهِ  ُيُِبُّ  َما ِخيهِ أِلَ  ُيُِبَّ  َحّتَّ  َأَحدُُكمْ  يُ ْؤِمنُ  الَ  قَالَ  َوَسلَّمَ 
 )متفق عليه( 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a, 
Nabi s.a.w. bersabda: “Tidak sempurna imannya 
seseorang sehingga ia mencintai untuk saudaranya 
seperti ia mencintai untuk dirinya sendiri.” (HR. 
Bukhari, No: 13, dan Muslim, No: 45). 
 
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 
Kaum muslimin, sidang Shalat Id yang berbahagia 

Selain menyerukan untuk empati atau 
solidaritas pada sesama, point berikutnya dari 
hadits di muka adalah menyebarkan salam. 
Salam, berarti ucapan tegur sapa yang 
mengandung arti perdamaian dan 
kesejahteraan. Karena mengandung nilai 



perdamaian dan kesejahteraan itulah, ucapan 
tersebut harus disebarluaskan pada setiap 
orang, baik orang yang dikenal maupun yang 
tidak dikenal.  

Hidup yang damai dan sejahtera adalah 
dambaan semua manusia yang beradab. Tidak 
ada seorang pun yang menginginkan adanya 
kekerasan, lautan darah, dan tindakan yang 
tidak berperikemanusiaan mengena pada 
dirinya. Oleh karena itu, Islam sebagai agama 
yang membawa rahmat untuk semesta alam 
(rahmatan lil alamin), sesuai namanya, juga 
menyerukan umatnya untuk menebarkan 
perdamaian dan saling mencintai antar sesama 
manusia. 

Cinta kasih adalah modal utama untuk 
mewujudkan hidup rukun, aman, dan tentram. 
Tetapi jika ada pihak atau sekelompok manusia 
yang menginginkan untuk mencabik nilai-nilai 
yang tinggi itu, maka Islam melalui sabda Nabi 
Muhammad saw, dengan tegas menyatakan 
bahwa mereka tidak akan memperoleh 
kesuksesan di dunia dan akherat.  

 الَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اّللَُّ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسولُ  قَالَ  ُهَريْ َرةَ  َأِب  َعنْ 
 َأُدلُُّكمْ  الَ   َأوَ  ََتَابُّوا َحّتَّ  تُ ْؤِمُنوا الَ وَ  تُ ْؤِمُنوا َحّتَّ  اْْلَنَّةَ  َتْدُخُلونَ 



 

ُتمْ  فَ َعْلُتُموهُ  ِإَذا َشْيءٍ  َعَلى َنُكمْ  مَ الَ السَّ  َأْفُشوا ََتَابَ ب ْ )رواه  بَ ي ْ
 مسلم والرتمذي و أبو داود(

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., 
Rasulullah s.a.w. bersabda: “Kamu sekalian tidak 
masuk sorga sehingga menjadi kaum yang beriman, 
kamu sekalian tidak termasuk kaum yang beriman 
sehingga saling mencintai. Tidakkah aku berikan 
petunjuk bagi kalian agar saling mencintai? 
(jawabannya) sebarkanlah salam diantara kalian!” 
(HR. Muslim, No: 54, Tirmidzi, No: 2689, dan 
Abu Daud, No: 5193). 

Tentu saja hal tersebut tidak berarti 
cukup dengan menyebarkan salam semata, 
melainkan harus disertai juga dengan 
beribadah yang khusyu kepada Allah dan 
mengaplikasikannya dalam tataran sosial. 
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari 
Abdullah bin Amr r.a., Rasulullah s.a.w. 
bersabda:  

 َتْدُخُلوا مَ الَ السَّ  َوَأْفُشوا الطََّعامَ  َوَأْطِعُموا الرَّْْحَنَ  اْعُبُدوا

 )رواه الرتمذي(  مٍ الَ ِبسَ  اْْلَنَّةَ 
“Sembahlah Allah Yang Maha Pengasih, berikanlah 
makanan, dan sebarkanlah salam, maka kamu 
sekalian akan masuk sorga dengan penuh 
kesejahteraan.” (HR. Tirmidzi, No: 1855)  



Demikianlah, ajaran Islam yang 
paripurna dan senantiasa relavan untuk 
dipraktikkan umat manusia sampai akhir masa, 
demi mencapai kebahagiaan di dunia dan di 
akherat. Umat yang beradab adalah umat yang 
selalu memperhatikan nasib masyarakat 
sekitarnya. Mereka dapat hidup tenang dan 
damai, jika masyarakatnya berkecukupan. 
Begitu pula mereka merasa gundah dan gelisah, 
jika masyarakatnya hidup susah. Hal ini 
digambarkan Nabi s.a.w. sebagaimana hadits 
dari Al-Nu’man bin Basyir:     

ِهمْ  ِف  اْلُمْؤِمِنْيَ  تَ َرى  اْلََْسدِ  َكَمَثلِ  َوتَ َعاطُِفِهمْ  َوتَ َوادِ ِهمْ  تَ َراْحُِ

  َواْْلُمَّى ِِبلسََّهرِ  َجَسِدهِ  َسائِرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضًوا اْشَتَكى ِإَذا
 )رواه البخاري ومسلم(  

“Kamu melihat kaum mukminin dalam hal sayang 
menyayangi, cinta mencintai, dan kasih mengasihi, 
bagaikan satu tubuh, jika ada salah satu anggota 
tubuh yang mengeluh (sakit), maka anggota-anggota 
tubuh lainnya ikut merasakannya dengan tidak bisa 
tidur dan panas.” (HR. Bukhari, No: 5579, dan 
Muslim, No: 2586,)  
 

Allahu Akbar wa Lillahil Hamd  

Sikap dan cara pandang itulah yang harus 
kita usung bersama, yaitu solidaritas terhadap 
sesama. Dalam nuansa Idul Fitri ini, di balik 



 

merayakan kegembiraan dan kemenangan kita 
dengan takbir, tahlil, dan tahmid, kita pun 
harus menengok saudara-saudara kita yang 
masih hidup dalam garis kemiskinan. Kepada 
mereka, kita ulurkan tangan. Untuk mereka, 
kita hentikan gaya hidup yang berlebihan. 
Marilah kita berbagi dan berempati dalam 
kerangka solidaritas sosial untuk bahu 
membahu mewujudkan masyarakat yang 
mapan dan sejahtera. 

ُكْم ِبَا ِفْيِه    َِبَرَك هللاُ ِلْ َوَلُكْم ِفْ اْلُقْرآِن اْلَعِظْيِم َونَ َفَعِِنْ َوِإَّيَّ
 اْْلَِكْيِم، َوتَ َقبََّل هللاُ ِمِنِ ْ َوِمْنُكْم ِتاَلَوتَُه إِنَُّه  ِمَن ْاآلََّيِت َوالذ ِْكرِ 

ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم، َأقُ ْوُل قَ ْوِلْ هَذا َوَأْستَ ْغِفُر هللَا اْلَعِظْيَم ِلْ 
َوَلُكْم َوِلَسآئِِر اْلُمْسِلِمْْيَ َواْلُمْسِلَماِت َواْلُمْؤِمِنْْيَ َواْلُمْؤِمَناِت،  

 ْستَ ْغِفُرْوُه ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفْوُر الرَِّحْيمُ فَا
 
*** 

 

 

 

  



KHUTBAH KEDUA 

 

 .7×   َاهللُ َأْكَبُ 
َاهللُ َأْكَبُ َكِبْْيًا َواْْلَْمُدِ هلِل َكِثْْيًا َوُسْبَحاَن هللِا بُْكَرًة َوَأِصْياًل، اَل  

َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه،   َعْبَدُه، َوَأَعزَّ ُجْنَدُه، ِإلَه ِإالَّ هللاُ  َوَنَصَر 
ُه ُُمِْلِصْْيَ   َوَهَزَم ْاأَلْحَزاَب َوْحَدُه، الَ ِإلَه ِإالَّ هللاُ َواَل نَ ْعُبُد ِإالَّ ِإَّيَّ
ْيَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن، اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ َوهللاُ َأْكَبُ، َاهللُ َأْكَبُ   َلُه الدِ 

 . َوهلِل اْْلَْمدُ 
ْيِن.   َاْْلَْمُدِ هلِل َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ، َوبِِه َنْسَتِعْْيُ َعَلى أُُمْوِر الدُّنْ َيا َوالدِ 

اَل ِإلَه ِإالَّ هللاُ َوْحَدُه اَل َشرِْيَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمًَّدا  َأْشَهُد َأْن 
 َعْبُدُه َوَرُسْولُُه. 

ٍد َوَعَلى ألِِه َوَأْصَحابِِه َأْْجَِعْْيَ َوَمْن  الل ُهمَّ َصلِ  َعَلى َسيِ ِداَن ُُمَمَّ 
 تَِبَعُهْم ِبِِْحَساٍن ِإََل يَ ْوِم الدِ ْيِن.

َأمَّا بَ ْعُد، فَ َيا ِعَباَد هللِا ُأْوِصْيُكْم َونَ ْفِسْي بِتَ ْقَوى هللِا فَ َقْد فَاَز  
. قَاَل هللاُ تَ َعاََل  اْلُمت َُّقْوَن، َوَأُحثُُّكْم َعَلى طَاَعِتِه َلَعلَُّكْم تُ ْرًْحُْونَ 

: ََّيأَي َُّها  َخَلَقُكمْ  الَِّذي رَبَُّكمُ  اْعُبُدوا  النَّاسُ  ِفْ ْالُقْرآِن اْلَكِرْيِْ
تَ ت َُّقوَن، َوقَاَل َرُسْوُل هللِا َصلَّى هللاُ  َلَعلَُّكمْ  قَ ْبِلُكمْ  ِمنْ  َوالَِّذينَ 



 

ثَُما اّللَِّ  اتَّقِ  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ََتُْحَها اْْلََسَنةَ  السَّيِ َئةَ  ْتِبعْ َوأَ  ُكْنتَ  َحي ْ
َحَسٍن. َصَدَق هللاُ اْلَعِظْيُم َوَصَدَق َرُسْولُُه   ِبُُلقٍ  النَّاسَ  َوَخاِلقِ 

َوالشَّاِكرِْيَن   الشَّاِهِدْيَن  ِمَن  ذِلَك  َعَلى  َوََنُْن  اْلَكِرْْيُ  النَِّبُّ 
 َواْْلَْمُدِ هلِل َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ.   

 َصلُّوا َءاَمُنوا الَِّذينَ  ََّيأَي َُّها  النَِّب ِ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَماَلِئَكَتهُ  اّللََّ  ِإنَّ 
اَ  َوَسلِ ُموا َعَلْيهِ  َواْلُمْسِلَماِت  َتْسِليًما.  لِْلُمْسِلِمْْيَ  اْغِفْر  لل ُهمَّ 

ْيعر  َسَِ ِإنََّك  َوْاأَلْمَواِت  ُهْم  ِمن ْ ْاأَلْحيَاِء  َواْلُمْؤِمَناِت  َواْلُمْؤِمِنْْيَ 
 َقرِْيبر ُمُِْيُب الدََّعَواِت َوقَاِضَي اْْلَاَجاِت. 

َنا ََتِْملْ  َواَل  َنارَب َّ  َأْخطَْأانَ  َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تُ َؤاِخْذانَ  اَل  رَب ََّنا  ِإْصًرا َعَلي ْ
ْلَنا  َواَل  رَب ََّنا  قَ ْبِلَنا  ِمنْ  الَِّذينَ  َعَلى َْحَْلَتهُ  َكَما  طَاَقةَ  اَل  َما  َُتَمِ 

 َعَلى فَاْنُصْرانَ  َمْواَلانَ  أَْنتَ  َواْرَْحَْنا لََنا َواْغِفرْ  َعنَّا َواْعفُ  بِهِ  لََنا
نْ َيا ِف  آتَِنا اْلَكاِفرِيَن. رَب ََّنا  اْلَقْومِ   َحَسَنةً  اآْلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنةً  الدُّ
 النَّار.  َعَذابَ  َوِقَنا

ْحَسانِ  ِِبْلَعْدلِ  َيَُْمرُ  اّللََّ  ِعَباَد هللِا! ِإنَّ   اْلُقْرَب  ِذي َوِإيَتاءِ  َواْلِ
َتذَكَُّروَن،  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنِ  َويَ ن َْهى

يَزِدُْكْم    نَِعِمِه  َعَلى  َواْشُكُروُه  َيْذُكرُْكْم  اْلَعِظْيَم  هللَا  فَاذُْكُروا 
   َواْسأَُلْوُه ِمْن َفْضِلِه يُ ْعِطُكْم َوَلذِْكُر هللِا َأْكَبُ 
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  َأْكَبُ،،، هللاُ  َأْكَبُ، هللاُ  َأْكَبُ، هللاُ 

 .اْْلَْمدُ   ِوهللِ  َأْكَبُ  َاهللُ  َأْكَبُ، َوهللاُ  هللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ 
Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha 

Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha 

Besar. Allah Maha Besar, hanya untuk Allah segala 

pujian. 

 
 

 الَ  َوَأِصْياًل، بُْكَرةً  هللاِ  َوُسْبَحانَ  َكِثْْيًا  هللِ  ِ َواْْلَْمدُ  َكِبْْيًا  َأْكَبُ  َاهللُ 
هُ  ِإالَّ   نَ ْعُبدُ  َوالَ  هللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ْينَ  َلهُ  ُُمِْلِصْْيَ  ِإَّيَّ   َكرِهَ   َوَلوْ   الدِ 

  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  اْلَكاِفُرْوَن، َكرِهَ   َوَلوْ  اْلُمَناِفُقْوَن، َكرِهَ   َوَلوْ  اْلُمْشرُِكْوَن،
  َوَهَزمَ  ُجْنَدهُ  َوَأَعزَّ  َعْبَدهُ  َوَنَصرَ   َوْعَدهُ   َصَدقَ  َوْحَدهُ  هللاُ 

  هللِ وَ  اَْكَبُ  هللاُ  َأْكَبُ، َوهللاُ  هللاُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  ،َوْحَدهُ  أَلْحَزابَ اْ 
 . اْْلَْمدُ 

Sungguh Allah Maha Besar. Pujian yang banyak 

hanya untuk Allah dan Maha Suci Dia setiap pagi dan 

petang. Tidak ada tuhan selain Allah, kami tidak 

menyembah kecuali hanya kepada-Nya, dengan 

mengikhlaskan beragama hanya untuk-Nya, 

meskipun orang-orang musyrik membencinya, 

meskipun orang-orang munafik membencinya, 

meskipun orang-orang kafir membencinya. Tidak ada 

Tuhan selain Allah semata, yang telah memenuhi 



 

janji-Nya, menolong hamba-Nya, memuliakan 

tentaranya, dan mengalahkan golongan-golongan 

lain dengan kekuatan-Nya sendiri. Tidak ada tuhan 

selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, 

hanya untuk Allah segala pujian. 
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