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ِ ُالسالَم َعلَْي ُكم ور ْحمة
ُاهلل َوبَ َرَكاتُه
ُ َّ
َ ََ ْ

Segala puji bagi Allah swt semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan ridla Allah
swt. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad saw, yang
kita nantikan syafa’at Beliau kelak. Amin. Melalui surat ini, PP Sunan Pandanaran hendak
memberikan informasi terkait kedatangan santri pada tanggal 17 Syawal 1441 H sebagai salah
satu bentuk ittiba’ dan tabarruk kepada KH Mufid Mas’ud, di mana dahulu selalu memulai
kembali aktivitas pada 17 Syawal.
Pertama, melalui surat ini kami mengucapkan Taqabbalalla>hu minna> wa minkum,
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 H, Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah swt menerima
semua ibadah kita di bulan Ramadan dan kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan
berikutnya, amin.
Kedua, kegiatan pesantren dan madrasah secara formal akan tetap mulai dilaksanakan
pada 17 Syawal 1441 H (Selasa, 9 Juni 2020), mulai dari setoran online, KBM online, Ujian
Kenaikan Kelas. Adapun santri baru, kegiatan akan dimulai secara online, dengan teknis
pelaksanaan akan diumumkan kemudian. Sebagai bentuk pembukaan, semua santri dan wali
pada malam 17 Syawal 1441 H (Senin 8 Juni 2020, malam Selasa antara ba’da maghrib sampai
menjelang subuh) dimohon untuk membaca :





Al-Fatihah untuk mendapatkan ridla Allah swt
Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad saw, keluarga Nabi dan sahabat Nabi
Al-Fatihah untuk para Anbiya, Aulia wa bil khusus Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani
Al-Fatihah untuk para Ulama wa bil khusus KH. Munawwir bin Abdullah Rosyad,
Krapyak
 Al-Fatihah untuk pendiri PP. Sunan Pandanaaran KH. Mufid Mas’ud dan Ibu Nyai Hj.
Jauharoh Munawwir dan seluruh keluarga.
 Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan leluhur
 Al-Fatihah untuk semua hajat, terutama mendapat ilmu manfaat dan menjadi anak soleh
solehah, menjadi hafidz hafidzah, dan menjadi orang yang bermanfaat.
Dilanjutkan dengan membaca:
 Surah Al-Fatihah 11x
 Surah Al-Fath (Juz 26) 1x
 Shalawat Al-Fatih 33x

ِ ِ ِ ٍ
ِ
ِ اِت لِما سبق والن
ِِ
ِ
َّاص ِر اَحَ َّق بِاَحَ ِّق
َ اللَّ ُه َّم
َ َ َ َ َ َص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارْك َعلَى َسيِّدنَا ُُمَ َّمد ال َفات ِح ل َما أُ ْغل َق َواخل
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ِ ْ  صلَّى اهلل َعلَْي ِو و َعلَى اَلِِو وأ.اط مستَ ِقْي ٍم
الع ِظْي ِم
َ َص َحابوَ َح َّق قَ ْد ِرِه َوم ْق َدا ِرِه
ُ َ
َ
َ
ْ ُ َواهلَادي ا ََل صَر
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muhammadinil Fātihi limā ughliqa, wal
khātimi limā sabaqa, wan nāshiril haqqā bil haqqi, wal hādī ilā shirātin mustaqīm Shallallāhu
‘alayhi, wa ‘alā ālihī, wa ashhābihī haqqa qadrihī wa miqdārihil ‘azhīm.




Ya> Fatta>hu Ya> ali>mu Ya> Allah 19x

ِ
Surah Al-Fatihah 1x ( pada ayat ي
ُ نَ ْستَع

اك
َ َّاك نَ ْعبُ ُد َوإِي
َ َّإِي

diulang 41x)

Ketiga, kami menyampaikan bahwa keberangkatan kembali ke pesantren untuk santri
lama menunggu aturan pemerintah daerah maupun pusat, dan secara bertahap akan dihubungi
satu per satu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Untuk santri baru kelas VII
dan X, kedatangan diundur sampai menunggu informasi berikutnya.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan dan
mohon doa agar pesantren bisa melaksanakan persiapan dengan sebaik-baiknya dan berdoa
semoga semua masalah terutama persoalan wabah segera diangkat oleh Allah swt. Amin.

ِ ُالسالَم ور ْحمة
ُاهلل َوبَ َرَكاتُه
َ َ َ ُ َّ َو
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10 Syawal 1441 H

