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ه    َوبَرَكاَتُهُ اَلسَّالَُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ ّللاَّ
 

ْيمه  حه ْحَمنه الرَّ ه الرَّ  بهْسمه ّللاَّ
ه  َّ ينَةَ فهي قُلُوبه اَْلَحْمُد ّلِله ي أَنَزَل السَّكه َع الَّذه نهيَن لهيَْزَداُدوا إهيَمانًا مَّ اْلُمْؤمه

يًما ُ َعلهيًما َحكه ه ُجنُوُد السََّماَواته َواْْلَْرضه َوَكاَن ّللاَّ َّ ْم َوّلِله   إهيَمانههه
 ُ ْيَك   اَْشَهُد اَْن الَ اهلَهَ اهالَّ ّللاَّ ًدا   لَهُ َوْحَدهُ الَ َشره َعْبُدهُ  َواَْشَهُد اَنَّ ُمَحمَّ

الََرُسْوَل والَنَبهَي بَْعَدهُ  َوَرُسْولُهُ   
ٍد َوَعلَى اَلههه َواَ  نَا َوَمْولَنَا ُمَحمَّ  بههه ْصَحااَللَُّهمَّ َصل ه َوَسلَّْم َعلَى َسي هده

يَن َوَمْن تَبهَع ُسنَّتَهُ َوَجَماَعتَهُ  يَن َوتَابهعه التَّابهعه ْيَن َوالتَّابهعه ْن يَْومه السَّبهْيقه  مه
ابَ  ْيَن اهلَى يَْومه النَّْهَضةه َوالدَّْينه اَمَّ له ْعَدهُ ااْلَوَّ  

ه  بَاَد ّللاَّ ه  , فَيَا عه ْي بهتَْقَوى ّللاَّ ْيُكْم َونَْفسه   .نَ وْ حُ له فْ تُ  مْ كُ لَّ عَ لَ  هه ته اعَ طَ وَ  أُْوصه
ْيَن الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  َ ى يَا اَيَُّها الَّذه  َحقَّ تُقَاتههه َوالَ تَُمْوتُنَّ إهالَّ  آَمنُْوا اتَّقُْوا ّللاَّ

 َوأَْنتُْم ُمْسلهُمْونَ 

 

 يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم للا 
Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kahadlirat Allah Swt. 

berkah, taufiq, hidayah dan rahmatNya pada kesempatan yang mulya dan 

bahagia ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah shalat jum’at secara 

berjama’ah tanpa halangan satu apapun, shalatullah wa salamuhu semoga 

tetap tercurahkan keharibaannya yang suci nan ma’shum junjungan kita Nabi 

Besar Muhammad Saw. berikut para keluarga, sahabat, tabi’in, tabi’ tabi’in, 

ulama waratsatul ambiya’ hingga kekita semua, mudah mudahan kita semua 

senantiasa diakui ummat baginda kita Rasulillah Muhammad Saw. dan 

mendapatkan syafa’atnya di yaumil akhir kelak. Allahumma Amien. Melalui 

mimbar khutbah jum’at ini kami mengajak seluruh jama’ah shalat jum’at, 

agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah 

Swt. Yaitu dengan melaksanakan apa yang diperintahkanNya dan menjauhi 

apa yang dilarangNya.  

 

معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم للا  يا  
 Diksi khilafah ( خالفة) dalam tata bahasa arab merupakan bentuk kata 

benda yang memiliki arti serta menunjukkan suatu kejadian, peristiwa atau 

pekerjaan yang tidak mengandung keterangan waktu atau yang dikenal 

dengan isim masdar (الزمان من  مجرد  حدث  على  يدل  معنى  إسم  هو   ) المصدر 

merupakan akar kata atau kata dasar yang darinya lahir berbagai bentuk kata 

yang jumlahnya sangat banyak, diantaranya khalafa – yakhlufu – khalfan – 

khilafatan (خالفة خلفا  يخلف   yang memiliki arti penggantian atau ,(خلف 

suksesi, proses penggantian dari seseorang kepada seseorang, apabila disertai 

dengan keterangan waktu menjadi kata kerja, subyeknya atau penggantinya 

disebut khalifah (خليفة) dalam bentuk tunggalnya atau mufradnya, khulafa’u 

dan khala’ifu (خلفاء وخالئف) dalam bentuk jamaknya atau pluralnya. Khalifah 

secara etimologis bermakna pengganti atau suksesor, siapapun yang 

menggatikan peran dan fungsi seseorang, disebut khalifah. Sayidina Abu 

Bakar Shiddiq menggantikan Rasulullah Muhammad Saw. sebagai pemimpin 



 
 

agama dan politik disebut atau dipanggil sebagai Khalifatu Rasulillah Saw. 

Sayyidina Umar Bin Khattab disebut Khalifatu Khalifati Rasulillah Saw. 

(penggantinya pengganti Rasulullah Saw.) Begitu seterusnya. Pada 

perkembangannya diksi khilafah dan khalifah mengalami pergeseran dan 

perkembangan makna dalam sejarah, khalifah yang pada awalnya sebagai 

pengganti Rasulullah Muhammad Saw. Sebagai pemimpin agama dan politik 

untuk mengurus urusan dunia dan akhirat menjelma menjadi penguasa an 

sich atau pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, sedangkan khilafah 

yang semula bermakna serangkaian tindakan sang pengganti (khalifah), 

berkembang menjadi entitas negara dan pemerintahan, institusi pemerintahan 

bahkan bentuk negara dan pemerintahan.  

 Perkembangan berikutnya, diksi khilafah disepadankan dengan kata 

imamah yang berarti keimaman, kepemimpinan, dan pemerintahan, juga 

dengan kata imarah yang berarti keamiran dan pemerintahan. Khilafah, 

imamah dan imarah sering digunakan dengan pengertian yang sama dalam 

banyak literatur kitab – kitab fiqih siyasah. Khilafah yang berakar pada kata 

khalafa mengalami perkembangan makna atau arti, dari serangkaian tindakan 

seseorang bermetamorfosis menjadi bermakna entitas negara, institusi 

pemerintahan bahkan bentuk pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa 

dunia pemikiran politik Islam terus merespon dengan cerdas perkembangan, 

perubahan dan dinamika sosial dan politik umat Islam dengan terus 

mengembangkan fiqih siyasah atau ijtihad politik. 

 Secara eksplisit kata Khilafah tidak terdapat dalam Al Qur'an, yang 

ada kata khalifah baik dalam bentuk tunggal maupun jamak. Diantaranya 

sebagai berikut;  

 Pertama, Diksi Khalifah dalam bentuk tunggal terdapat dalam dua 

tempat dalam Al Qur’an, yaitu dalam Al Baqarah : 30 dan Shad 26. Khalifah 

yang dimaksud secara eksplisit dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 30 

adalah Nabi Adam As. sebagai pemimpin dengan potensi dasar Ilmu 

Pengetahuan yang langsung di anugerahkan Allah Swt. Kemudian dilanjutkan 

Bani Adam (anak keturunannya) dari satu generasi ke generasi berikutnya 

sampai hari kiamat tiba, artinya semua Bani Adam adalah khalifah, pengganti 

atau wakil Allah Swt. di muka bumi, dihadapan makhluk Tuhan yang lainnya 

adalah pemimpin, termasuk dihadapan dirinya sendiri, yang tugas utamanya 

adalah memakmurkan bumi dan membangun kemashlahatan bersama, atau 

setidaknya dalam batas minimalnya adalah memimpin diri sendiri, lebih dari 

itu memimpin keluarga, masyarakat dan seterusnya, serta akan dimintai 

pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, tentu sesuai dengan kapasitas 

dan cakupan kepemimpinan masing-masing. Jadi, khalifah adalah orangnya, 

sedangkan aktifitas dan entitas kepemimpinannya disebut dengan khilafah. 

Allah Swt. Berfirman; 

ٞل فهي  قَالَ   َوإهذ   ئهَكةه إهن هي َجاعه
َٰٓ َملَ  ل  ضه ٱ َربَُّك له َر  عَُل فهيَها   ْل  اْ أَتَج   قَالُوَٰٓ

ٗۖ َخلهيفَة 
فهُك   ُد فهيَها َويَس  سه َمآَٰءَ ٱَمن يُف   قَاَل إهن هيَٰٓ   لد ه

ُس لََكۖٗ َك َونُقَد ه ده ُن نَُسب هُح بهَحم  َونَح 
لَُموَن  لَُم َما اَل تَع    ٣٠أَع 

Artinya: 



 
 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 

Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 

"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" 

Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui" (QS. Al Baqarah : 30) 

 Allah Swt. Kemudian membekali Nabi Adam As. Dengan ilmu 

pengetahuan, hal ini dapat kita lihat dalam firmanNya; 

َمآَٰءَ ٱ َءاَدَم    َوَعلَّمَ  َس  َعلَى    ْل  َعَرَضُهم   ثُمَّ  ئهَكةه ٱُكلََّها 
َٰٓ َملَ  أَۢنبه   ل  ونهي   فَقَاَل 

قهيَن   ده ُؤاَلَٰٓءه إهن ُكنتُم  َص 
َٰٓ َمآَٰءه َه    ٣١بهأَس 

Artinya: 

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, 

kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: 

"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar 

orang-orang yang benar! (QS. Al Baqarah : 31) 

 Allah Swt. Memerintahkan kepada para malaikat dan iblis untuk 

memberikan penghormatan (sujud penghormatan) kepada sang Khalifah di 

muka bumi (Nabi Adam As.), para malaikat menuruti perintah Allah Swt. 

Sedangkan iblis karena kesombongannya membangkang terhadap perintah 

Allah Swt. 

أَ   قَالَ  إهذ   ُجَد  تَس  أاَلَّ  َمنَعََك  نَّاٖر َما  ن  مه تَنهي  َخلَق  هُ  ن  م ه ٞر  َخي  أَنَ۠ا  قَاَل  تَُكۖٗ  َمر 
تَهُ  يٖن  ۥَوَخلَق  ن طه  مه

Artinya: 

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada 

Adam) di waktu Aku menyuruhmu?" Menjawab iblis "Saya lebih baik 

daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari 

tanah" (QS. Al A’raf : 12) 

 Kedua, Konteks khalifah dalam Al Qur’an surat shad ayat 26 adalah 

tugas kepemimpinan politik yaitu supremasi hukum dan membangun 

keadilan sosial ditengah masyarakat yang di pimpinnya. Allah Swt. 

Berfirman; 

َداوُ  َك َخلهيفَة  فهي    دُ ۥيَ  نَ  ضه ٱإهنَّا َجعَل  َر  ُكمٱفَ   ْل  َن    ح  ه ٱبه   لنَّاسه ٱبَي  َحق  َّبهعه    ل  َواَل تَت
َهَوى  ٱ لََّك َعن َسبهيله  ل  هه ٱفَيُضه   ٢٦ ّلِلَّ

Artinya: 

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil 

dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan 

kamu dari jalan Allah. (QS. Shad : 26) 

 Allah Swt. Memerintahkan Nabi Daud As. Sebagai kepala Negara 

agar membuat keputusan atau kebijakan yang adil, dan jangan mengikuti 

hawa nafsu, namun tidak ada perintah atau doktrin mengenai bentuk negara 

atau sistem pemerintahan secara spesifik. 

 Ketiga, Khalifah dalam bentuk jamak taksirnya adalah khulafa’u dan 

khala’ifu (خلفاء وخالئف). Kata khulafa’u diulang sebanyak tiga kali, yaitu Al 

A’raf : 69, Al A’raf : 74, dan An Naml : 62. Sedangkan khala’ifu diulang 



 
 

sebanyak empat kali, yaitu Al An’am : 165, Yunus : 14, Yunus : 73 dan 

Fathir : 39. 

اْ ٱوَ  ُكُروَٰٓ مه نُوٖح  ذ  ده قَو  ۢن بَع  ََٰٓء مه   ٦٩إهذ  َجعَلَُكم  ُخلَفَا
Artinya : 

Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai 

pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, (QS. Al 

A’raf : 69) 

 Khulafa’a dalam konteks ayat ini adalah sebagai generasi penerus dari 

umat Nabi Nuh As.  

اْ ٱوَ  ُكُروَٰٓ ده َعاٖد  ذ  ۢن بَع  ََٰٓء مه   ٧٤إهذ  َجعَلَُكم  ُخلَفَا
Artinya: 

Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikam kamu pengganti-pengganti 

(yang berkuasa) sesudah kaum ´Aad. (QS. Al A’raf : 74) 

 Khulafa dalam konteks ayat ini adalah sebagai pewaris atau generasi 

penerus negeri ‘Ad,  

يُب    أَمَّن َطرَّ ٱيُجه ُمض  ُف    ل  شه َويَك  َدَعاهُ  ءَ ٱإهذَا  ََٰٓء   لسُّوَٰٓ ُخلَفَا عَلُُكم   َويَج 
ضه  ٱ َر  َع  ْل  ٞه مَّ لَ  هه ٱأَءه ا تَذَكَُّروَن  ّلِلَّ   ٦٢قَلهيال  مَّ

Artinya:  

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan 

apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang 

menjadikan kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi? Apakah disamping 

Allah ada tuhan (yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (QS. 

An Naml : 62) 

 Idhafah dalam lafadz khulafa’al ardli mengandung makna fi, 

maksudnya setiap generasi menjadi pengganti generasi sebelumnya. 

يٱ  َوُهوَ  ئهَف    لَّذه
َٰٓ َخلَ  ضه ٱَجعَلَُكم   َر  ٖت َورَ   ْل  َدَرَج  ٖض  بَع  َق  فَو  َضُكم   بَع  فََع 

١٦٥  
Artinya: 

Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia 

meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, 

(QS. Al An’am : 165) 

 Khalaif dalam konteks ayat ini adalah sebagai generasi penerus atau 

pengganti dari penguasa sebelumnya dengan varian dan strata kepemimpinan 

yang berbeda.  

ئهَف فهي  ثُمَّ 
َٰٓ ُكم  َخلَ  نَ  ضه ٱ َجعَل  َر  َملُوَن  ْل  َف تَع  نَنُظَر َكي  م  له هه ده ۢن بَع    ١٤مه

Artinya: 

Kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi 

sesudah mereka, supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. (QS. 

Yunus : 14) 

 Khalaif dalam konteks ayat ini adalah seluruh manusia sebagai 

pengganti mereka untuk menjadi pemimpin di bumi setelah mereka binasa.  

عَهُ  فََكذَّبُوهُ  هُ َوَمن مَّ نَ  ي  كه ٱفهي  ۥفَنَجَّ فُل  ئهَف  ل 
َٰٓ ُهم  َخلَ  نَ    ٧٣َوَجعَل 

Artinya: 

Lalu mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan dia dan orang-orang 

yang bersamanya di dalam bahtera, dan Kami jadikan mereka itu pemegang 

kekuasaan. (QS. Yunus : 73) 



 
 

 Khalaif dalam konteks ayat ini adalah pemegang kekuasaan dimuka 

bumi, yakni orang – orang yang beriman dan selamat dari banjir bandang atau 

air bah berada dalam bahtera (kapal kayu yang sangat besar) berjumlah 80 

orang (kaum Nabi Nuh As.).  

ي ٱ وَ هُ  ئهَف فهي  لَّذه
َٰٓ ه ٱَجعَلَُكم  َخلَ  ضه َر    ٣٩ ْل 

Artinya: 

Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. (QS. Fathir : 

39) 

 Khalaif dalam konteks ayat ini adalah generasi, pengganti atau umat 

penerus.  

 Kesimpulan, Kata Khilafah dan Khalifah memiliki akar kata yang 

sama, namun secara eksplisit kata Khilafah tidak terdapat dalam Al Qur'an. 

Definisi yang berkembang dalam diskursus politik Islam, Khilafah sering 

diartikan sebagai Kekuasaan Politik Islam, Pemerintahan Politik Islam, 

bahkan Sistem Pemerintahan Islam atau Bentuk Negara Islam. Pijakan 

normatif satu - satunya adalah karena pernah hadir dalam pentas sejarah 

perpolitikan umat Islam. Seperti masa Khalafaurrasyidin, Dinasti Umayyah, 

Dinasti Abbasiyah, Turki Utsmani (Ottoman) dan lain sebagainya. Namun 

fakta dalam sejarahpun, Khalifah sebatas sebutan atau penamaan kepada 

pemimpin politiknya (orangnya) dan khilafah sebutan atau penamaan kepada 

pemerintahannya, kepemimpinan politiknya atau institusi pemerintahannya. 

Jadi, sama sekali tidak bermakna bentuk negara atau sistem pemerintahan. 

 Kalau hari ini muncul doktrin Khilafah yang bermakna Bentuk 

Negara Islam atau Sistem Pemerintahan Islam atau Sistem Ketatanegaraan 

Islam, dengan tafsir tunggal kebenaran yang kaku dan riqid, tidak bisa 

ditawar, tidak bisa didialogkan atau didialektikakan, jelas tidak punya pijakan 

normatif dan historis sama sekali, karena sejatinya, ini adalah ruang 

ijtihadiyah pemikiran politik Islam.   

 Islam tidak menentukan apalagi mewajibkan suatu bentuk negara 

tertentu atau sistem pemerintahan tertentu atau sistem ketatanegaraan tertentu 

bagi para pemeluknya, ada kebebasan untuk menyepakati, mendesain dan 

mengatur bentuk negara, sistem pemerintahan dan sistem ketatanegaraan 

sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan perkembangan zaman dalam konteks 

ruang dan waktu yang ada, yang terpenting dan substantif adalah Negara dan 

pemerintahan harus bisa menjamin perlindungan, persamaan didepan hukum 

dan kepastian hukum serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan. 

 ُ ْيمه لهي َولَ  بَاَرَك ّللاَّ نَ َونَفَعَنه  ,ُكْم فهى اْلقُْرآنه اْلعَظه يَةه  اآل ي َوإهيَّاُكْم بهَمافهْيهه مه
 ُ ْيمه َوتَقَبََّل ّللاَّ ْكره اْلَحكه ْنُكْم تهالََوتَهُ إهنَّ َوذه نَّا َومه ْيمُ  مه ْيُع العَله   ,هُ ُهَو السَّمه

 َ ْيم َوأَقُْوُل قَْولهي َهذَا فَأْستَْغفهُر ّللاَّ حه ْيَم إهنَّهُ ُهَو الغَفُْوُر الرَّ   العَظه
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ه  بهْسمه  َّ ه اَْلَحْمُد ّلِله ُ   بهْسمه . ّللاَّ ُ الَ يَُسْوُق اْلَخْيَر اهالَّ ّللاَّ ه َماَشاَء ّللاَّ   بهْسمه . ّللاَّ
 ُ ُف السُّْوَء اهالَّ ّللاَّ ُ الَ يَْصره ه َماَشاَء ّللاَّ ُ َما َكاَن  بهْسمه . ّللاَّ ه َماَشاَء ّللاَّ ّللاَّ

ه   َن ّللاَّ ْن نهْعَمٍة فَمه ُ الََحْوَل َوالَ  بهْسمه . مه ه َماَشاَء ّللاَّ ه ّللاَّ ه اْلعَلي  ةَ اهالَّ بهاّلِلَّ قُوَّ
ْيمه       اْلعَظه

 ُ ًدا َعْبُدهُ  أَْشَهُد أَْن آَلإهلهَ إهالَّ ّللاَّ ْيَك لَهُ َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ  َوْحَدهُ الَ َشره
ْم   َصل ه فَ اَلل ُهمَّ  .َرُسْوَل َوالَ نَبهَي بَْعَدهُ  الَ  َوَرُسْولُهُ  ْك َوتََرحَّ َوَسل هْم َوبَاره

َك َوَرُسْولهكَ  َعلَى تََحنَّنْ وَ  نَا َعْبده دٍ  َوَمْولَنَا َسي هده ه اهْبنه َعْبده   ُمَحمَّ َرُسْوله ّللاَّ
ه  . َمْن َولَىهُ َوَعلَى آلههه َوَصْحبههه وَ  ّللاَّ  
ا بَْعدُ   ه  أَمَّ بَاَد ّللاَّ ه  , فَيَا عه ْي بهتَْقَوى ّللاَّ ْيُكْم َونَْفسه   مْ كُ لَّ عَ لَ  هه ته اعَ طَ وَ  أُْوصه
َ الَ عَ تَ  الَ قَ وَ  .نَ وْ حُ له فْ تُ  ْيَن آَمنُْوا اتَّقُْوا ّللاَّ  َحقَّ تُقَاتههه َوالَ  ى يَا اَيَُّها الَّذه

 تَُمْوتُنَّ إهالَّ َوأَْنتُْم ُمْسلهُمْونَ 
 

 َ ْيَن آَمنُْوا َصلُّْوا عَ  إهنَّ ّللاَّ لَْيهه  َوَمآلئهَكتَهُ يَُصلُّْوَن َعلَى النَّبهى يآ اَيَُّها الَّذه
ْيًما    َوَسل هُمْوا تَْسله

دٍ اللَّ  ناَ ُمَحمَّ ٍد َوَعلَى آله َسي هده نَا ُمَحمَّ َكماَ َصلَّْيَت َعلَى  ُهمَّ َصل ه َعلَى َسي هده
ْيمه  ناَ اهْبَرهه َ َوَعلَى آله َسي ه َسيَّده نا ْك  ده ْيمه َوباَره ٍد َوَعلَى اهْبَرهه نَا ُمَحمَّ َعلَى َسي هده
دٍ  ناَ ُمَحمَّ ْيمه  آله َسي هده ناَ اهْبَرهه َ َكماَ باََرْكَت َعلَى َسيَّده نا   َوَعلَى آله َسي هده

يٌد  ْيٌد َمجه يَن اهنََّك َحمه ْيمه فهي اْلعَالَمه    اهْبَرهه
 

ه به  ذُ وْ عُ اَ  ه  مه سْ به    ,مه يْ جه الرَّ  انه طَ يْ الشَّ  نَ مه  اّلِلَّ مه يْ حه الرَّ  نه مَ حْ الرَّ  ّللاَّ  
ُ يَ  ى  لَ عَ  مْ ل ه سَ وَ  ل ه صَ  مَّ هُ للَّ اَ    مه ارَ كْ اْله اوَ  له اَل جَ الْ ااذَ يَ   مُ يْ حه ارَ يَ  نُ مَ حْ ارَ يَ  اّللاَّ
ُ  يَ ضه رَ وَ  مْ ل ه سَ وَ  كْ اره بَ وَ   نَ يْ ره خه الَ اْ وَ  نَ يْ له وَّ ي ااْلَ فه  دٍ مَّ حَ ا مُ نَ  ده ي ه سَ  ى الَ عَ تَ   ّللاَّ
ه  وله سُ رَ  ةه ابَ حَ صَ  ل ه كُ  نْ عَ  نَ يْ عه مَ جْ اَ  ّللاَّ  

 

ه  دُ مْ حَ لْ اَ  َّ ه رَ  ّلِله    انه سَ حْ ااْله وَ  مه الَ سْ ااْله وَ  انه مَ يْ ااْله  ةه مَ عْ ى نه لَ عَ  نَ يْ مه الَ عَ الْ  ب 
  ينَ ره اكه ا الشَّ دً مْ حَ  ودُ بُ عْ امَ يَ  رُ كْ الشُّ  كَ لَ وَ  كُ لْ مُ الْ  كَ لَ وَ  دُ مْ حَ الْ  كَ ا لَ نَبَّ ارَ يَ 
 دُ مْ حَ الْ  كَ ا لَ نَبَّ ارَ يَ   هُ دَ يْ زه مَ  ئُ افه كَ يُ وَ  هُ مَ عَ نه  افيه وَ ا اليُّ دً مْ حَ  ينَ مه اعه ا النَّ دً مْ حَ 
كَ نه طَ لْ سُ   مه يْ ظه عَ له وَ  مه يْ ره كَ الْ  كَ هه جْ وَ  له اَل جَ ي له غه بَ نْ ا يَ مَ كَ   
ه رَ    نْ اَ ا وَ نَده اله وَ  لىَ عَ ا وَ نَيْ لَ عَ  تَ مْ عَ نْ ي اَ ته الَّ  كَ تَ مَ عْ نه  رَ كُ شْ نَ نْ ا اَ نَعْ زه وْ اَ  ب 
نَ يْ حه اله الصَّ  كَ اده بَ ي عه فه  كَ ته مَ حْ رَ ا به نَلْ خه دْ اَ وَ   اهُ ضَ رْ ا تَ حً اله صَ  لَ مَ عْ نَ  

 كَ ده هْ ى عَ لَ عَ   نُ حْ نَوَ  كَ دُ بْ عَ  نُ حْ نَا وَ نَتَ قْ لَ خَ  تَ نْ  اَ الَّ اه  هَ لَ اه ا الَ نَبُّ رَ  تَ نْ اَ  مَّ هُ للَّ اَ 
ا  نَيْ لَ عَ   كَ ته مَ عْ نه به   كَ لَ ؤُ بُ نَا وَ نَعْ نَ ا صَ مَ ر ه شَ   نْ مه  كَ به ذُ وْ عُ نَ ا وَ نَعْ طَ تَ ااسْ مَ  كَ ده عْ وَ وَ 
تَ نْ اَ  الَّ اه  وبَ نُ الذُّ  رُ فه غْ يَ الَ  هُ نَّ اه ا فَ نَلَ رْ فه اغْ ا فَ نَبه نْ ذَ به   كَ لَ ؤُ بُ نَوَ   

ْنُهْم   ْيَن َواْلُمْسلهَماته ااَلَْحيآُء مه نَاته َواْلُمْسلهمه نهْيَن َواْلُمْؤمه ْلُمْؤمه اَللُهمَّ اْغفهْر له
َي اْلَحَجاته  َوااْلَْمَواته  يُب الدََّعَواته َويَا قَاضه ْيٌب ُمجه ُهمَّ اْدفَْع  للَّ اَ  .اهنَّهُ قَره

  َوالطَّعُوَن َواْلفَْخَشاَء َواْلُمْنَكَر َواْلبَْغيَ  اْلباَلََء َواْلَوبَاءَ اْلغاَلََء وَ  َعنَّا
لَ  الَزه ْنَها َوَما بََطَن َعْن  َوالشََّدائهدَ  َوالزَّ تْنَةه َما َظَهَر مه َحَن َوُسْوَء اْلفه َواْلمه

ةً  ْيَن عآمَّ ةً َوَسائهره اْلبُْلَدانه اْلُمْسلهمه يَّا خآصَّ نَا اهْنُدونهْيسه بهَرْحَمتهَك يَااَْرَحَم بَلَده
ْيَن  مه احه ْيرٌ اهنَّ الرَّ ْنيَا َحَسنَةً َوفهى  َربَّنَا آتهناَ فهى الدُّ  .َك َعلَى ُكل ه َشْيٍئ قَده

َرةه َحَسنَةً َوقهنَا َعذَاَب النَّاره  ا بهفَْضله ُسْبَحاَن َرب هَك  اآْلخه ةه َعمَّ زَّ ه اْلعه َرب 
ْينَ  ه اْلعاَلَمه ه َرب  َّ ْيَن َواْلَحْمُد ّلِله فُوَن َوَسالٌَم َعلَى اْلُمْرَسله   يَصه

ه  بَاَدّللاَّ َ عه ي اْلقُْربَى َويَْنَهى  ! إهنَّ ّللاَّ ْحَسانه َوإهْيتآءه ذه  يَأُْمُرنَا بهاْلعَْدله َواإْله
ُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرْونَ  يه َواْلُمْنَكره َواْلبَغْ َعنه اْلفَْحشآءه  َ فَ   يَعه   اْذُكُروا ّللاَّ

ْدُكمْ  هه يَزه ْيَم يَْذُكْرُكْم َواْشُكُرْوهُ َعلَى نهعَمه ْن فَْضلههه  َواْسئَلُْوهُ   اْلعَظه  مه
ُكمْ  ه  يُْعطه ْكُر ّللاَّ ُ يَْعلَُم َما تَْصنَعُْونَ  أَْكبَرُ َولَذه ثُمَّ السَّالَُم َعلَْيُكْم     َوّللاَّ



 
 

ه َوبََرَكاتُهُ   َوَرْحَمةُ ّللاَّ
 
 

 

 

 
 
 

 
 


