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اْلَ ْم َد َِّّلِلِ ََْن َم ُدهُ َونَ ْستَعِْي نُوُ َونَ ْستَ ْغ ِف ُرْه َونَ ُعوذُ ِِبهللِ ِم ْن ُش ُرْوِر أَنْ ُف ِسنَا َوِم ْن
ْ إِ َّن
ِ ْ ض َّل لَو ومن ي
ِ
ِ سيِئ
ِ  من ي ه ِد ِه هللا فَالَ م،ات أ َْعمالِنَا
 َوأَ ْش َه ُد.ُي لَو
َّ َ
ُ ْ ََ ُ
ُ ُ َْ ْ َ َ
َ ضل ْل فَالَ َىاد
َّ ك لَوُ َوأَ ْش َه ُد أ
.َُن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُو
َ ْأَ ْن الَ إِلَوَ إِالَّ هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِري
.ََي أَيُّهاَ الَّ ِذيْ َن ءَ َامنُوا اتَّ ُقوا هللاَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَ ََتُْوتُ َّن إِالَّ َوأَنتُ ْم ُّم ْسلِ ُم ْو َن
ِ
ِ
ْلِ ْْ لَ ُُ ْم أ َْع َمالَ ُُ ْم َويَ ْغ ِف ْر
ْ ُ ي.ََي أَيُّ َها الَّذيْ َن ءَ َامنُوا اتَّ ُقوا هللاَ َوُ ْولُْوا َُ ْوالً َسديْ ًدا
.لَ ُُ ْم ذُنُ ْوبَ ُُ ْم َوَم ْن يُ ِط ِع هللاَ َوَر ُس ْولَوُ فَ َق ْد فَ َاز فَ ْوًزا َع ِظْي ًما
ٍ اَللَّه َّم ص ِل علَى ُُم َّم ٍد وعلَى آلِِو وصحبِ ِو ومن تَبِعهم ِبِِحس
.ان إِ ََل يَ ْوِم ال ِّديْ ِن
ََ َ َ ّ َ ُ
َ ْ ْ َُ ْ ََ ْ َ َ
ِ  ومن أَراد ْاال، من أَرا دالدُّنْيا فَعلَي ِو ِِب لْعِْل ِم:ُال النيب صلع
،آخَرَة فَ َعلَْي ِو ِِبلْعِْل ِم
َ َ ْ ََ
َْ َ َ َ َْ
َوَم ْن أََر َاد ُُهَا فَ َعلَْي ِو ِِبلْعِْل ِم
Jamaah Jumat rahimakumullah.
Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Syukur
yang sama sekali tidak boleh berhenti dilakukan, sepanjang hayat masih
dikandung badan. Sebab walaupun syukur tersebut tiada henti dilakukan, ia
tidak akan memper bila dibandingkan dengan besarnya limpahan rahmat dan
karunia-Nya yang tiada tara, yang senyatanya hingga kini kita pun tetap
dilimpahi iman, taqwa, dan istikomahnya hati sebagai nikmat yang tertinggi.
Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan pada Junjungan Nabi Muhammad
Saw beserta sahabat setia dan ahlul kurub yang selalu menyertai pada setiap
zaman.
Jamaah Jum’at yang berbahagia.
Ilmu, baik yang diwariskan para nabi rasul, maupun yang diciptakan para
ilmuwan hebat, dari masa ke masa selalu menjadi perbincangan. Ia tak akan
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luntur oleh kemajuan zaman, dan tak pernah usang di telan waktu.
Sebaliknya, ia menjadi barometer peradaban dan intelektualitas penuntut/
pencarinya. Bahkan mampu menjadi simbol kemajuan dan kejayaan suatu
bangsa. Lain dari pada itu, ilmu merupakan pusaka abadi yang dapat
digunakan dalam segala medan, senjata ampuh dalam mengarungi samudra
kehidupan, dan kunci mutlak menggapai kebahagiaan akherat kelak. Dengan
kata lain: ilmu dapat menjadi bekal yang luar biasa, senjata yang sangat
canggih, perisai yang sangat kokoh, sekaligus resep super ampuh
mengarungi perputaran zaman, minaddunya wal-akhiroh.
Namun ada satu hal yang biasanya terlupa, yaitu lemahnya atau kurang
sadarnya diri atau belum mampu-nya akal pikiran memprospek diri menuju
masa yang amat jauh di depan, baik yang skalanya tahunan, lintas
generasi, lebih-lebih yang tak hingga tak terhitung. Terkadang akal pikiran
dan angen-angen diselimuti oleh pikiran-pikiran duniawi. Kadang juga
dihijab atau dipengaruhi oleh slogan-slogan yang ada; semisal : kehidupan
dunia adalah pencapaian sukses, dunia ini panggung sandiwara, dunia ini
indah maka nikmatilah, dst-dsb. Slogan-slogan besar itu nampaknya
memang benar-benar membius pikiran. Hingga tak berdaya dibuatnya, dan
tak mampu memprospek diri menuju masa depan yang jauh lebih besar.
Oleh karena itulah, jamaah Jum’at yang berbahagia.
Sedikitnya ada empat langkah dalam memprospek diri menuju masa yang
jauh di depan tersebut. Pertama, mengutamakan mencari ilmu melebihi
mencari harta, mencari jabatan, mengejar popularitas, maupun perkara
duniawi lainnya. Dibarengi dengan semangat yang tinggi yang diniatkan
ibadah. Menjauhi niat-tekat yg dilakukan oleh kebanyakan pembelajar pada
umumnya, yang niatan tekadnya mencari selembar kertas berharga,
prestise, atau bahkan senjata kerja. Menjunjung tinggi Dawuh Junjungan
Nabi Saw:

ِ ِ
ِ
ِ
 َوإِ َّن،ٌص َدَُة
َ ُ َوتَ ْعلْي َموُ ل َمنْ الَ يَ ْعلَ ُمو، فِّإ َّن تَ َعلُّ ُموُ ُ ْربَةٌ إِ ََل هللا َعَّ ّ َو َل َّل،تَ َعلَّ ُم ْواالْع ْل َم
ِ احبِ ِو ِِف مو ِض ِع الشَّر
ِ ِْالْعِْلم لَي ْن ِ ُّل ب
 َوالْعِْل ُم َزيْ ٌن ِِل َْىلِ ِو ِِف الدُّنْ يَا، ف َوالِّرفْ َع ِة
َ
َ َ
َْ
َ
ِ واِل
) (الربيع.َِخَرة
َ

“Tuntutlah ilmu, sesungguhnya menuntut ilmu adalah mendekatkan diri
kepada Allah Azza wajalla, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak
mengetahuinya adalah sodaqoh. Sesungguhnya ilmu pengetahuan
menempatkan penuntutnya dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi).
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Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat.”
(HR. Ar-Rabii’)
Jamaah Jumat yang berbahagia
Kemuliaan menuntut ilmu itu sungguh luar biasa. Mampu mendekatkan diri
kepada Allah Azza wajalla. Karena luar biasanya itu pula, setiap muslim
dan muslimat diwajibkan mencarinya, walau sampai ke negeri Cina atau
bahkan penjuru jagad dunia. Diperintahkan pula semenjak masih dalam
ayunan hingga liang lahat. Meliputi dua ranah ilmu sekaligus, ranah dunia
dan ranah akherat. Sebagimana Sabda Nabi SAW :

ِ  ومن أَراد ْاال،من أَرا دالدُّنْيا فَعلَي ِو ِِب لْعِْل ِم
 َوَم ْن أ ََر َاد ُُهَا فَ َعلَْي ِو ِِبلْعِْل ِم،آخَرَة فَ َعلَْي ِو ِِبلْعِْل ِم
َ َ ْ ََ
َْ َ َ َ َْ

”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya
memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka
wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka
wajib baginya memiliki ilmu”. (HR. Turmudzi)
Karena itu, memiliki jiwa pembelajar harus terpatri erat dalam jiwa. Syukur
bage mampu membumi menjiwa pada relung jiwa yang paling dalam.
Utamanya belajar dalam segala hal bidang kehidupan. Bukan sekedar ilmu
pengetahuan yang tertulis dalam buku, atau terpampang di berbagai media
teknologi, atau yang terkurikulum di berbagai jenjang sekolah dan
perguruan tinggi. Kemudian secara perlahan pula ditularkan pada mereka
yg belum mengerti dan belum memahami, sedini mungkin, sebanyakbanyaknya, sekuat-kuatnya, sebagai amal shodaqoh. Karena memang
diperintah untuk menyampaikannya walau hanya satu ayat.
Ilmu-ilmu seputar wilayah dunia, kiranya dengan mudah bisa dibelajari. Bila
sulit, minimal dapat ditanyakan pada yang tahu. Atau langsung digoogling di
internet, akan dapat jawabannya dengan mudah. Namun ilmu-ilmu seputar
akhirat, tidak demikian halnya. Tidak bisa dijagaragas dengan akal logika,
tidak bisa diprediksi dikira-kira, apalagi hanya diduga dari tempat yang jauh.
Sama sekali tidak bisa diraba dan diprasangka, baik melalui nalar, pikiran,
maupun perasaan. Contohnya adalah bagaimana agar hati ini ajeg dan
istiqomah dalam dzikir, bagaimana membebaskan diri berbagai macam
penyakit hati iri dengki srei ujub sum’ah mudah tersinggung gampang bledru
salah paham dst. Karena itu penting memahami fatwa Imam Ali, agar kita
mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, demi masa depan akhirat.
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ِ آلخرةُ م ْقبِلَةً ولِ ُُ ِل و
ِ ِ
ِ ِ
ِ
 فَ ُُ ْونُ ْوا ِم ْن،اح َدةٍ ِمْن ُه َما بَنُ ْو ٌن
َ ّ َ ُ َ ْا ْرََتَلَت الدُّنْيَا ُم ْدبَرًة َو ْارََتَلَت ا
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
ٌ اب َو َغ ًدا ح َس
ٌ  فَإِ َّن الْيَ ْوَم َع َم ٌل َوالَ ح َس،أَبْنَاء اْآلخَرةِ َوالَ تَ ُُ ْونُ ْوا م ْن أَبْنَاء الدُّنْيَا
.َوالَ َع َم ٌل

“Dunia akan pergi berlalu, dan akhirat akan datang menjelang, dan
keduanya mempunyai anak-anak. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat
dan jangan menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya pada hari ini hanya
ada amal tanpa hisab (perhitungan), dan besok hanya ada hisab
(perhitungan) tanpa amal.” (HR. Al-Bukhari secara mu’allaq).

Jamaah Jumat yang berbahagia
Dalam upaya memprospek masa depan yang kedua, menjadikan ilmu sebagai
harta tabungan yang tak hingga nilainya. Tak ubahnya pebisnis ulung, yang
akan berusaha menumpuk harta untuk anak turunnya hingga tujuh turunan.
Para pencari ilmu pun tidak salah bahkan seyogianya mencontoh semangat
pebisnis ulung tersebut, dalam hal mencari ilmu. Karena dengan menumpuk
ilmu sebanyak-banyaknya, justru disabda Nabi Saw sebagai orang yang
beruntung.

ِ
ِ
ِ
ِ
َخ َذ
َ َخ َذهُ أ
َ  َواِْلَنْبِيَاءُ ََلْ يُ َوِّرثُ ْوا ديْنَاًرا َوالَ د ْرَُهًا َوإََِّّنَا َوَّرثُوا الْعلْ َم فَ َم ْن أ،اَلْعُلَ َماءُ َوَرثَةُ اِْلَنْبِيَاء
.) (الرتمذي.ظ َوافِ ٍر
ٍّ َِِب

“Sesungguhnya orang yang berilmu itu (ulama) adalah pewaris para nabi.
Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang maupun harta, mereka
hanyalah mewariskan ilmu, maka barangsiapa mengambil warisan ilmunya,
maka dia telah mengambil keuntungan yang banyak.” (HR. Tirmidzi).
Memprospek masa depan ketiga, menyiapkan sekaligus membekali anak
cucu dengan ilmu, tauladan, dan kecerdasan. Takut bila mereka jadi anakanak yang lemah. Sebagaimana tersurat dalam QS. An Nisa’ : 9

            

  
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah
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mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar” (QS. An Nisa’: 9).
Dikuatkan dengan sabda Nabi Saw, orang tua yang tidak memperhatikan
serius pendidikan anaknya, akan ikut menanggung dosa di akherat kelak.

ِ ومن تَرَك ولَ َده ل
ٍ ْاىالً َكا َن ُك ُّل ذَن
ب َع ِملَوُ َو َعلَْي ِو
َ ُ َ َ ْ ََ

.

“Barangsiapa yang meninggalkan anaknya menjadi orang bodoh, maka dia
akan menanggung juga dosanya dihadapan Allah”.

Para pemuda, remaja, santri, bahkan anak-anak, adalah calon orang tua
semua. Pada saatnya nanti pasti akan menjadi orang tua, yang akan
mendidik anak-anaknya sendiri. Karena itu penting dan perlu memahami
perintah tersebut semenjak dini.
Meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, bisa ditafsirkan tidak
menghiraukan belajarnya, mengenthengkan pendidikannya, atau berprinsip
yang penting dapat kerja, cari uang, bisnis/usaha lancar, punya kedudukan
maupun jabatan tanpa mengutamakan pendidikannya. Tidak membekali
dengan pemahaman yang kokoh dalam tholabul ilmi. Sehingga menjadilah
anak yang bodoh, tidak mau mencari ilmu-ilmu dunia dan akherat, terlebih
lagi bila bodoh terhadap Tuhan dan Utusan-Nya, maka orang tuanya pun
akan menanggung dosa-dosanya kelak di akherat.
Tetapi bilamana sebaliknya, anak-anaknya berpendidikan cukup tinggi,
njowo dan ngerti pada orang tuanya, menjadi anak sholeh yang selalu
mendoakan orang tua, maka orang tua pun ikut mengunduh aliran
pahalanya sebagai salah satu amal yang tiada putus. Orang tua ikut
merasakan bahagia atas jerih payah mendidik anaknya di akherat.
Sebagaimana sabda Nabi SAW:

ٍ
ِ
ص َدٍَُة َلا ِريٍَة َو ِع ْل ٍم يَْن تَ ِف ُع بِِو
َ ات ابْ ُن
َ إِ َذا َم
َ ،آد َم انْ َقطَ َع َع َملُوُ إِالَّ م ْن ثَالَث
ٍ
.ُصالِ ٍْ يَ ْدعُ ْو لَو
َ َوَولَد

“Jika manusia mati terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah
jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang selalu mendoakan
kedua orang tuanya”.
Jamaah Jumat rahimakumullah
Hal keempat dalam memprospek masa depan adalah menyadari bahwa
dalam menuntut atau mencari ilmu itu pasti dihadapkan pada serangkaian
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ujian. Baik ujian yang berskala rendah, sedang, maupun sampai yang berat.
Para siswa mahasiswa yang menuntut ilmu di sekolah pun juga demikian,
dihadapkan pada serangkain test/ujian. Mulai test formatif, ulangan harian,
ulangan tengah semester, akhir semester, hingga ujian nasional. Itu semua
harus disadari bahwa ujian merupakan salah satu parameter peningkatan
materi, kenaikan kelas, kenaikan tingkat atau dinyatakan lulus sekolah.
Sebab dari ujian itulah sebagai sarana melihat pertanggungjawaban siswa
selama menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan.
Para penuntut/pencari ilmu-ilmu akherat pun juga dihadapkan pada
serangkaian ujian langsung dari-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam
QS. Muhammad[47] ayat 31:

        
Artinya : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan menguji kamu agar
Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu,
dan agar Kami menyatakan/melihat/menilai (baik buruknya) hal ihwal
tentang kamu.
Adapun materi ujiannya, sebagaimana tersurat dan tersirat dalam dalam
QS. Al Baqarah 155:

           
 
Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan
berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.
Akhirnya, marilah ujian kehidupan yang dijalani saat ini, tentunya sesuai
porsi juklak dan juknis masing-masing, digarap dan diselesaikan dengan
sebaik-baiknya dengan niatan utama ibadah. Dengan harapan agar kerja
keras tersebut diterima disisi Allah Azza wa Jalla sebagai amal ibadah
yang mampu mengalir terus sampai akherat. Serta mendapat limpahan
berberan sawab, dan berkah pangestu Rasulullah SAW. Amien.

ِِ َّ ِ واَ ْدخلَنَ ا واِيَّا ُكم ِِف زمرةِ ِعب ِاده.لعلَنَا هللا واِيَّا ُكم ِمن الْ َفا ئِِ ّين ْاالَِمنِْي
.ْي
َ ْ الْ اْل
َ َ ُْ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ُ ََ
ِِ َّ ب ا ْغ ِفر واَرحم واَنْت خي را
ِ
.ْي
َ ْ الراِح
ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ّ َوُ ْل َر
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Khutbah II

اَ ْْلَ ْم ُد هلل الَّ ِذي َل َع َل اللَّْي َل َوالنَّ َه َار َخلِ َفةً لِ َم ْن اََر َاد اَ ْن يَ َّذ َّكَر اَْواََر َاد ُش ُُ ًورا .اَ ْش َه ُد
ِ ِ
ك لَوَُ .واَ ْش َه ُد اَ َّن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُوُ ,اَْر َسلَوُ اِ ََل
اَ ْن الَالَوَ االَّ هللاُ َو ْح َدهُ الَ َش ِريْ َ
ِ
ِ
الْعالَ ِمْي ب ِشي راونَ ِذي را,و ِسر ِ
ك ُُمَ َّم ٍد َو َعلَى اَلِِو
ص ِّل َعلَى َعْبد َك َوَر ُسول َ
ال ُامنْي ًرا ,اَللَّ ُه َّم َ
َ ْ َ َ ْ ً َ ًْ َ َ ً
و ِ ِ
اْل ِ
اض ُرْو َن ,اِتَّ ُقواهللاَ َح َّق تُ َقاتِِو َوالَََتُوتُ َّن اِالَّ َواَنْتُ ْم
ص ْحبِو اَ ْْجَع ْ َ
ََ
ْي .اََّمابَ ْع ُد ,اَيُّ َها َْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ص ِّل
ُم ْسل ُمو َنَ .و ْاعتَْ ُمواِبَْب ِل هللا َْجْي ًعا َوالَتَ َفَّرُو َاواذْ ُك ُرو ن ْع َمةَهللا َعلَْي ُُ ْم .اَللَّ ُه َّم َ
علَىسيِ ِد َن ُُم َّم ٍدوعلَى اَلِِو سيِ ِد َن ُُم َّم ٍد ,و ْ ِ
ِ
ْي .اَللَّ ُه َّم ا ْغ ِف ْر
َ َّ َ َ َ
ب الْ َعالَم ْ َ
اْلَ ْم ُد هلل َر ِّ
َّ َ َ
ات اَْالَحي ِاء ِمن هم و ْاالَمو ِ ِ
ؤمنَ ِ
ِ ِ
ؤمنِْي والْم ِ
ِ
ِ ِِ
ك َعلَى
ات ,انَّ َ
ل ْل ُم ْسلم ْ َ
ْي َوالْ ُم ْسل َمات َوالْ ُم ْ َ َ ُ
َْ ْ ُ ْ َ َْ
ُك ِل شي ٍئ َُ ِدير .اَللَّه َّم انْْر ِمن نَ ِ
ِ
ِِ
ْيَ ,واَ ْع َل
َْرال ّديْ َن َو ْ
اخ ُذ ْل م ْن َخ َذ َل الْ ُم ْسلم ْ َ
ّ َ ْ ْ ُ ُْ ْ َ
ِ
ك اِ ََل يَ ْوِم ال ِّديْ َن.
َكل َمتِ َ
وب ثَبِت ُلُوب ناعلَى ِدينِك ,اَللَّه َّم افْ تْ ُلُوب نا َك ُفت ِ ِ
ِ
ْي
َ ُ َ ْ ََ ُ
ب الْ َقلَ ِ ّ ْ ََ َ
وح الْ َعا ِرف ْ َ
اَللَّ ُه َّم ََي ُم َقلّ َ
ِ
ِِ ِ ِ
َّك تَعلَم ِس ِرى وعلَى نِيَِِّت فَاُْبِل مع ُذو ر ِ
ات َواُْ ِ
ض
ْي .اَللّ ُه َّم ان َ ْ ُ ّ َ َ
َونَ ِّو ُ لُوبَنَا ب َدايَة الْيَق ْ َ
ْ َْ ْ َ
حال ِاِت واع ِط ِِن سؤِِل فَاِنَّك ت علَم م ِاِف ن ْف ِسي ِِف ال ِدي ِن والدُّنْيا واْ ِ ِ
َّك َعلَى
َ َْ ُ َ َ
الخَرةِ ان َ
َ َ َ ْ َُ
ّْ َ َ َ
ُك ِّل َشي ٍء َُ ِديْ ُر .اَللّ ُه َّم ْادفَ ْع َعنَّا ِم َن الْبَآلَِء َوالْ َوآبَ ِء َواْالَ ْمَر ِ
الريْ ِْ
اض َوالْطَّا عُ ْو ِن َو َّ
ْ
ْجي ِع الْ َفخشآءِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
و َّ ِ ِ
السْي ِل الْماء والدَِّم وف َ ِ
اْل ِّن َواْالنْ ِ
َت ْ
َْ
س َوالشَّْيطَان َو َ ْ
ال ّلَْ ّلَة َوالْبَ ْرق َو َّ َ َ َ
َ
ِ
ٍ ِ
ال َع ْل ى َذا الْبَ لَ َد اِنْ ُد ْونِْي ِس َى ِامنًا
َوالْ ُمْن َُ ِر ان َ
ب ْ
َّك َعلى ُك ِّل َش ْيء َُديْ ٍر .اَللّ ُه َّم َر ِّ
ِ
ْا ِر َوالْ ُم َها
َو ْارُز ْق اَ ْىلَوُ ِرْزًُا طَيِّبًا َح َسنًا .اَللّ ُه َّم اَلّ ْ
ت بَ ْ َ
ف بَْي نَ ُه ْم َك َما اَلَّْف َ
ْي اْالَنْ َ
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ِ
ِ ِ
ِ
ص ْد ِر ْي َويَ ِّس ْرِ ِْل
ل ِريْ َن اََّّنَااَْم ُر ُه ا َذا اََر َاد َشْيأً اَ ْن يَ ُق ْوَل لَوُ ُك ْن فَيَ ُُ ْو َن َر ِّ
ب ا ْشَر ْحل ْي َ
ان ي ْف َقو َُوِِل.و ْ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْي.
ب الْ َعالَم ْ َ
اَْم ِر ْي َو ْ
اْلَ ْم ُد هلل َر ِّ
احلُ ْل عُ ْق َدةً م ْن ل َس َ ُ ْ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
االحس ِ
ان َواِيْتَ ِاء ِذى الْ ُق ْرَب َويَْن َهى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء
عبَ َادهللا ا َّن هللاَ َي ُم ُر ِبلْ َع ْدل َو ْ ْ َ
َوالْ ُمْن َُ ِر َوالْبَغِى يَعِظُ ُُ ْم لَ َعلَّ ُُ ْم تَ َذ َّك ُرو َنَ .ولَ ِذ ْك ُرهللاِ اَ ْكبَ َر..

