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Refleksi Wasiat Nabi Ibrahim
Oleh: Satibi Darwis, Lc

ﷲ ْﻛ َ ُﱪ ×9
ﷲ اَ ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒ ِْﲑ ًا َواﻟْ َﺤ ْﻤﺪُ ِ( َﻛ ِﺜ ْﲑ ًا َو ُﺳْ $ﺒ َ" َﺎن ِ
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ُ
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اَ 0ﻣﺎﻧ َﺔَ ،وﻧ ََﺼ َﺢ ا =0ﻣﺔَ ،وَ َ8ﲆ ٓ ِ ِ َو ْ َ
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ﷲْ = ،و ِﺻ ْﻴ ُ ْﲂ َوﻧ َ ْﻔ ِ ْ
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Ma’asyiral Muslimin Rohimakumullah!
Ribuan tahun yang lalu, di tanah kering dan tandus, di kegersangan kawasan yang
meranggas, di atas bukit-bukit bebatuan yang ganas, sebuah cita-cita universal ummat
manusia dipancangkan. Nabi Ibrahim Alaihissalam, Abu al-Millah, telah memancangkan
sebuah cita-cita yang kelak terbukti melahirkan peradaban besar. Cita-cita kesejahteraan
lahir dan batin. Suatu kehidupan yang secara psikologis aman, tenteram, dan sentosa dan
secara materi subur dan makmur.

Œِ •ِ ًﺎ َو ْار ُز ْق ﻫ َ ُْ• ِﻣ َﻦ اﻟﺜ َﻤ َﺮ ِات َﻣ ْﻦ َءا َﻣ َﻦ ِﻣ ْﳯُ ْﻢ3َوا ْذ ﻗَﺎ َل ا ْ َﺮا ِﻫ ُﲓ َر ِ ّب ا ْﺟ َﻌ ْﻞ ﻫ ََﺬا ﺑ َ َ ً‘ا َءا ِﻣ
ْ َﺲ اﻟْ َﻤ ِﺼ ُﲑšَ َﺬ ِاب اﻟﻨ ِﺎر َو ِﺑ8 ﺮ ُﻩ ا َﱃh ٓ ِﺧ ِﺮ ﻗَﺎ َل َو َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﻓَ—= َﻣ ِ–ّ ُﻌ ُﻪ ﻗَ ِﻠ ًﻴﻼ ُﰒ ﺿْ َﻄ0َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْا
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo`a: Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang

aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang
beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan
kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, kemudian Aku paksa ia
menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS, al-Baqarah: 126)
Pada hari ini jutaan manusia, dengan kesadaran keagamaan yang tulus, kembali
mengenang peristiwa keagamaan yang sangat bernilai itu. Mereka coba merefleksikan
maknanya pada berbagai bentuk ritual yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Maka jutaan manusia, dari berbagai etnik, suku, dan bangsa di seluruh penjuru dunia,
mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil, sebagai refleksi rasa syukur dan sikap
kehambaan mereka kepada Allah SWT. Sementara jutaan yang lain sedang membentuk
lautan manusia di tanah suci Makkah, menjadi sebuah panorama menakjubkan yang
menggambarkan eksistensi manusia di hadapan Allah Yang Maha Agung. Mereka
serempak menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan-Nya, “Labbaika
Allahumma labbaik, labbaika lasyarikalaka labbaik. Innal hamda wan ni’mata laka wal
mulk la syarika lak.”
Sesungguhnya apa yang dipancangkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebuah momentum
sejarah yang menentukan perjalanan hidup manusia sampai saat ini. Ia menghendaki
sebuah masyarakat ideal yang bersih; yang merupakan refleksi otentik interaksinya
dengan sistem kepercayaan, nilai-nilai luhur, dan tata aturan (syariat) yang telah menjadi
dasar kehidupan bersama. Sebab keidealan dan kebersihan sebuah masyarakat hanya
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mungkin terjadi jika terdapat kesesuaian antara realitas aktual dengan keyakinan
(aqidah), nilai-nilai luhur (akhlaq), dan tata aturan (syariat) yang diyakini.
Cerminannya: terbangunnya kehidupan yang seimbang dan tenteram; strukturnya yang
stabilitas dan kokoh; dan produktifitasnya laksana kebun yang pohon-pohonnya rindang
yang akar-akarnya kokoh menghunjam ke bumi, tertata dan terawat, enak dipandang, dan
buah (kemanfaatan)-nya tidak mengenal musim, serta sekaligus menjadi tempat
persemaian generasi mendatang.
Sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan tata kehidupan yang telah dipancangkan oleh Nabi
Ibrahim itulah yang terbukti melahirkan cita-cita ketenteraman dan kemakmuran hidup
manusia. Itulah agama Nabi Ibrahim, agama Islam yang tulus dan jelas. Tidak ada yang
membencinya kecuali orang yang Zhalim, memperbodoh, dan merendahkan diri sendiri.
Ibrahim adalah suri tauladan abadi. Ketundukannya kepada sistem kepercayaan, nilainilai dan tata aturan ilahiah selalu menjadi contoh yang hidup sepanjang masa. “Ketika
Allah berfirman kepadanya, “Tunduk patuhlah (Islamlah),” maka ia tidak pernah
menunda-nundanya walau sesaat, tidak pernah terdetik rasa keraguan sedikit pun, apa
lagi menyimpang. Ia menerima perintah itu dengan seketika dan dengan penuh ketulusan.
Ternyata keislaman Ibrahim tidak hanya untuk dirinya sendiri, ketundukannya kepada
ajaran-ajaran dan syari’at Allah bukan hanya buat dirinya sendiri, bahkan tidak hanya
untuk generasi sezamannya, melainkan untuk seluruh generasi ummat manusia. Atas
dasar itulah beliau wariskan Islam dan sikap ketundukan kepadanya untuk anak cucu
sepeninggalnya, untuk generasi berikutnya sampai akhir masa.

ﻦ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻤﻮ•ُﻦ اﻻ َو ﻧ ُ ْْﱲnَ ž ْاﺻ َﻄ َﻔﻰ ﻟَ ُ ُﲂ ِّاŒا
ُ  ِﻪ َوﻳ َ ْﻌ ُﻘ¢£ِ َ َو َوﴅ ﲠِ َﺎ ا ْ َﺮا ِﻫ ُﲓ ﺑ
َ ﻮب َ¡ﺑ َ ِﲏ ان
ﻮن
َ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤ
“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula

Ya`qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama
ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam”.
(QS, al-Baqarah [2]: 132)
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Ma’asyiral Muslimin!
Allahu Akbar 3x Allahu Akbar wa lillahi al-hamd
Apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ya’qub tersebut jelas mengisyaratkan
agar anak cucu mereka, agar generasi sesudahnya menerima dan menegakkan Islam
secara utuh serta konsisten dalam merealisasikan cita-cita kesejahteraan. Ketulusan dalam
menerima dan menegakkan Islam serta konsistensi pada cita-cita luhur adalah jaminan
untuk memperoleh kesejahteran hidup. Sebaliknya, ketidakpatuhan dan inkonsistensi
kepada Islam dapat menjerumuskan kehidupan kaum muslimin ke dalam lembah yang
penuh nestapa dan akan menyebabkan manusia ke dalam krisis multi dimensi yang
berkepanjangan.
Rasulullah SAW 14 abad lebih yang lalu memberikan isyarat tentang situasi yang akan
menimpa sebuah bangsa yang tidak konsisten menjalani tata aturan agama. Mereka akan
dilanda berbagai krisis (sosial, politik, ekonomi, moral, dan budaya) yang
berkepanjangan.

ب اﳌ َ ِﺎلh  َﺎر ُة َو َﻛ ُ َﱶ اﳌ َ ُﺎل َو ُﻋ ِّﻈ َﻢ َرMَ ّْ ُﺲ اﻟﻄ َﻴﺎ ِﻟ َﺴﺔ َو َﻛ ُ َﱶ ِت اﻟ ِﺘwُا َذا ا ْﻗ َ َﱰ َب اﻟﺰ َﻣ ُﺎن َﻛ ُ َﱶ ﻟ
 ِﺎل¢َ اﻟﺴﻠْ َﻄ ُﺎن َوﻃ َﻔ َﻒ ِﰲ ا ِﳌ ْﻜ
h  ّ َﺴﺎ ُء َو َ{ َﺎر£ِ َو َﻛ ُ َﱶ ِت اﻟ َﻔﺎ ِﺣﺸَ ُﺔ َو َﰷﻧ َِﺖ ٕا ْﻣ َﺮ ُة ا ّ ِﻟﺼ ْﺒ َﻴ ِﺎن َو َﻛ ُ َﱶ اﻟ
 ْﺮ َﺣ ُﻢnُ  ًا َو َﻻ ﻳُ ْﻮﻗَ ُﺮ َﻛﺒ ْ ٌِﲑ َو َﻻžَ  َﺮ ِ ّ َﰊ َوnُ  َﺮ ِ ّﰊ اﻟﺮ ُ{ ُﻞ َﺟ ْﺮ َو َ ْﳇ ٍﺐ ® ْ ٌَﲑ َ ُ ِﻣ ْﻦ ْنnُ َوا ِﳌ ْ َﲒ ِان
َﻠُﻬ ُْﻢ² ُﻘ ْﻮ ُل ْﻣ¢َ ََ ِﺔ اﻟﻄ ِﺮﻳْ ِﻖ ﻓ8َ َﲆ ﻗَ ِﺎر8 َ َﺣﱴ ان اﻟﺮ ُ{ َﻞ ﻟ َ َﻴﻐ َْﴙ اﳌ َ ْﺮ َةAَ ْﻜ ُ ُﱶ ْو َﻻ ُد ّ ِاﻟﺰnَﺻ ِﻐ ْ ٌﲑ َو
َﻠُﻬ ُْﻢ²ﺋ َ ِﺎب ْﻣIَ َﲆ ُﻗﻠُ ْﻮ ِب ِّا8 َ ُﺴ ْﻮ َن ُ{ﻠُ ْﻮ َد اﻟﻀ—· ِنwْ ﻳَﻠ، َ َﱱﻟْ ُ ْﱲ َﻋ ِﻦ اﻟﻄ ِﺮﻳْ ِﻖ8ْ  ﻟ َ ْﻮ ا:ِﰲ َذ ِ َ[ اﻟﺰ َﻣﺎن
() اﻟﻄﱪاﱐ."ِﰲ َذ ِ َ[ اﻟﺰ َﻣ ِﺎن اﳌُﺪَ ا ِﻫﻦ
“Apabila akhir zaman semakin dekat maka banyak orang yang berpakaian jubah,

dominasi perdagangan, harta kekayaan melimpah, para pemilik modal diagungkan,
kemesuman merajalela, kanak-kanak dijadikan pemimpin, dominasi perempuan,
kelaliman penguasa, manipulasi takaran dan timbangan, orang lebih suka memelihara
anjing piaraannya daripada anaknya sendiri, tidak menghormati orang yang lebih tua,
tidak menyayangi yang kecil, membiaknya anak-anak zina, sampai-sampai orang bisa
menyetubuhi perempuan di tengah jalan, maka orang yang paling baik di zaman itu
hanya bisa mengatakan: tolonglah kalian menyingkir dari jalan, mereka berpakaian kulit
domba tetapi berhati serigala, orang paling ideal di zaman itu adalah para penjilat.”
(HR, Thabrani)
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Fenomena sosial yang dikhawatirkan Rasulullah SAW tersebut pada kenyataannya telah
bermunculan di tengah-tengah bangsa yang sedang dirundung krisis multi dimensi ini.
Kita dapat menyaksikan lahirnya manusia-manusia yang secara zahir berpenampilan
rapih, bersih, menarik, perlente, dengan gaya dan isi pembicaraan yang memukau seolah
ingin menggambarkan tingginya kemampuan intelektual mereka dan keberpihakan
kepada kebenaran dan keadilan. Padahal, kondisi sebenarnya adalah mereka membenci
dan memusuhi tegaknya kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bahkan sekedar untuk
dirinya sendiri. Orang-orang seperti itulah yang kemudian populer disebut politisi busuk
dan birokrat tengik.
Celakanya, tampilan diri yang dapat menutupi dan mengelabui pandangan orang tentang
kondisi bathin yang sesungguhnya sehingga menjalani hidup penuh dengan kepurapuraan telah menjadi realitas sosial yang membudaya. Akibatnya, terjadi bencana alam di
mana-mana, pergeseran norma-norma sosial dan budaya yang pada akhirnya
membiakkan berbagai perilaku menyimpang yang berpengaruh besar terhadap keamanan
dan kenyamanan hidup bermasyarakat.
Tentu saja gaya hidup seperti itulah yang mengobarkan kemunafiqan dan kepura-puraan
di semua sektor kehidupan. Di sana ada politisi busuk, birokrat tengik, pemimpin yang
tidak berkualitas yang kerjanya hanya mengeruk kekayaan buat dirinya sendiri, pedagang
culas yang tidak mengindahkan norma-norma, para suami yang tidak berdaya, dan
merebaknya dekadensi moral yang dilakukan masyarakat secara terang-terangan.
Dalam waktu yang sama ketidakberdayaan untuk memberantas berbagai jenis perilaku
menyimpang itu telah menyerang semua lapisan masyarakat. Akibatnya persepsi dan
pandangan orang menjadi berubah. Perilakunya telah melenceng jauh dari nita-nilai dan
aturan agama. Salah satunya adalah pandangan masyarakat tentang pentingnya menjaga
kesucian diri dari segala perbuatan nista dan dari bahaya hubungan seksual di luar nikah
(zina).
Beberapa tahun lalu kita merasakan adanya suatu pandangan yang sama di tengah
masyarakat bahwa berhubungan seksual di luar nikah adalah sesuatu yang sangat aib dan
merupakan dosa besar yang harus benar-benar dijauhi, baik oleh yang belum maupun
yang sudah menikah. Pandangan ini diterima sebagai suatu norma yang berlaku di
masyarakat, sehingga bila ada orang yang melanggarnya akan mendapat perlakuan yang
seragam dari seluruh lapisan masyarakat di mana saja. Ia akan menerima sangsi sosial
berupa penyingkiran dari pergaulan sosial, dimusuhi, tidak mendapatkan hak-haknya
sebagai warga dsb. Akibatnya, ia akan teralienasi dari masyarakatnya, merasakan
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kehidupan yang sempit dan tersiksa, serta merasakan sebagai pihak yang ‘terhukum’ Hal
ini akan melahirkan perasaan ‘jera’ yang efektif mengurangi frekuensi pengulangan.
Namun lihatlah kondisi masyarakat kita sekarang ini. Berzina dianggap sebagai salah satu
ciri gaya hidup modern dan menutupi aibnya dengan dalih sebagai ’tuntutan zaman’.
Kemudian pandangan ini dipopulerkan di tengah masyarakat, sehingga terjadi perubahanperubahan norma sosial. Berbagai perilaku menyimpang terjadi di mana-mana. Dari
mulai kejahatan politik sampai kejahatan moral. Akibatnya masyarakat merasa kesulitan
untuk memilah dan membedakan mana perbuatan yang baik yang dapat membawa
keamanan dan kebahagiaan hidup, dan mana perbuatan buruk yang dapat membawa
kesengsaraan pada kehidupan.
Kebejatan moral seperti itu masih diperparah oleh perilaku para pemimpin yang
melakukan korupsi, manipulasi, penipuan dan penyalahgunaan jabatan. Apakah mereka
lupa atau melupakan apa yang menjadi amanah yang harus mereka pertanggung
jawabkan di hadapan Allah SWT, pada hari itu tangan, kaki, mulut dan semua organ
tubuh sendiri yang akan menjadi saksi atas apa yang telah diperbuat oleh manusia.
Maka itu, Marilah kita bersama-sama merubah keterpurukan ini, diawali dari diri kita
masing – masing, dengan kembali kepada aturan Allah SWT, yaitu Islam yang dilukiskan
oleh Nabi Ibrahim sebagai satu-satunya jalan menuju pencapaian cita-cita kesejahteraan.
Islam adalah satu-satunya jalan menuju masyarakat yang ma’mur, bersih, aman dan
sentosa.

ِ  ¿ ِْﺴ ِﻢ.  ْﻴ َﻄ ِﺎن اﻟﺮ ِﺟ ْ ِﲓ$ ُﻋ ْﻮ ُذ ِ• ِ( ِﻣ َﻦ اﻟﺸ.
ﷲ اﻟﺮ ْﲪ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ ْ ِﲓ
ﺑْ َ ُﱰ0 ان َﺷﺎ ِﻧﺌَ َﻚ ﻫ َُﻮ ا,  ََﺮ ﻓَ َﺼ ِ ّﻞ ِﻟ َﺮﺑ ّ َِﻚ َو ْ َاﳓ ْﺮÂ ﻋ َْﻄ ْﻴﻨَﺎكَ اﻟ َﻜ ْﻮAا
ٓ َ¡ ِت0 ِﻪ ِﻣ َﻦ ا¢ْ ﷲ ِﱄ َوﻟَ ُ ْﲂ ِﰲ اﻟ ُﻘ ْﺮ ِان اﻟ َﻌ ِﻈ ْ ِﲓ َوﻧ َ َﻔ َﻌ ِﲏ َوا¡ ُ ْﰼ ِﺑ َﻤﺎ ِﻓ
ُ ََ• َرك
 ُ ْﲂ ِﺗ َﻼ َوﺗَ ُﻪ اﻧ ُﻪ ﻫ َُﻮ اﻟﺴ ِﻤ ْﻴ ُﻊ اﻟ َﻌ ِﻠ ْ ُﲓ3ْ  َﻞ ِﻣ ِ ّﲏ َو ِﻣx ْﻛ ِﺮ اﳊ َ ِﻜ ْ ِﲓ َوﺗَ َﻘIَو ِّا
ِ  ِﺮاﳌ ُ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َواﳌ ُ ْﺴ ِﻠ َﻤÆِ ﷲ اﻟ َﻌ ِﻈ ْ َﲓ ِﱄ َوﻟَ ُ ْﲂ َو ِﻟ َﺴﺎ
َ ُﻗ ْﻮ ُل ﻗَ ْﻮ ِﱄ
ﺎت
َ  َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ$ﻫﺬا َو َا ْﺳ
ّ ِ ُ ِﻣ ْﻦ
 َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ْو ُﻩ اﻧ ُﻪ ﻫ َُﻮاﻟ َﻐ ُﻔ ْﻮ ُر اﻟﺮ ِﺣ ْ ُﲓ$ﰻ َذﻧ ٍْﺐ ﻓَﺎ ْﺳ
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اﳋ ُْﻄ َﺒ ُﺔ اﻟﺜﺎ ِﻧ َﻴ ُﺔ
ﷲ اَ ْﻛ َ ُﱪ 9
ُ
ﷲ اَ ْﻛ َ ُﱪ َﻛﺒ ْ ًِﲑا َواﳊ َ ْﻤﺪُ ِ( َﻛ ِﺜ ْ ًﲑا َو ُﺳْ $ﺒ َ" َﺎن ِ
ﷲ َو ْ ﺪَ ُﻩ َﺻﺪَ َق
ُ
ﷲ ُ ْﻜ َﺮ ًة َو ِﺻ ْﻴ ًﻼ َﻻ ِا َ اﻻ ُ
َﴫ َﻋ ْﺒﺪَ ُﻩ َو َﻋﺰ ُﺟْ3ﺪَ ُﻩ َوﻫ ََﺰ َم اْ 0ﺣ َﺰ َاب َو ْ ﺪَ ُﻩ اﳊ َ ْﻤﺪُ ِ( ِاIي َﻣ َﺮْ َAن ﻧ َ َﺘ َﻌ َﺎو َن
َو ْ8ﺪَ ُﻩ َوﻧ َ َ
اﻟﱪ َواﻟﺘ ْﻘ َﻮي َو َﻻﻧ َ َﺘ َﻌ َﺎو َن َ َ8ﲇ اﻻ ْ ِﰒ َواﻟ ُﻌ ْﺪ َو ِان
َ َ8ﲇ ِ ِّ
ﷲ َو ْﺷﻬَﺪُ ن ُﻣ َﺤﻤﺪً ا َر ُﺳ ْﻮ ُل ﷲ
ْﺷﻬَﺪُ ْن َﻻا َ ا َﻻ ُ
اEﻠﻬُﻢ َﺻ ِ ّﻞ َو َﺳ ِ ّ ْﲅ َ َ8ﲇ َر ُﺳ ْﻮ ِ َ[ ُﻣ َﺤﻤ ٍﺪ َوَ َ8ﲇ ا ِ ِ َو َ ْ
ﲱ ِﺒ ِﻪ ْ َﲨ ِﻌ ْ َﲔ
ﻣﺎ ﺑ َ ْﻌﺪُ
ﷲ َو َﻣ َﻼَ ِÆﻜ–َ ُﻪ ﻳُ َﺼﻠ ْ hﻮ َن َ َ8ﲇ اﻟﻨ ِ ِ ّﱯ َ¡ ﳞَ hﺎ ِاَ nْ Iﻦ ا َﻣ ُ3ﻮا
ﺎﱄ ِﰲ اﻟ ُﻘ ْﺮ ِان اﻟ َﻜ ِﺮ ْ ِﱘ ان َ
ﻓَ َﻘﺎ َل ﺗَ َﻌ َ
َﺻﻠhﻮاَ8ﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ِﻠ ّ ُﻤﻮا ْ َ gﺴ ِﻠ ْﻴ ًﻤﺎ
ﺎت َواﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻤ ِ
اEﻠّﻬُﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِEﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َِ ْ 3ﲔ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣِ َ3
ﺎت َو ِﻟ ّ ْﻒ ﺑ َ ْ َﲔ ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ْﻢ َوا ْﺟ َﻌﻞ ِﰲ
ﷲ َ8ﻠَ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ْﲅ َو ْو ِز ْﻋﻬ ُْﻢ ْن ﻳُ ْﻮﻓُ ْﻮا
ُﻗﻠُ ْﻮﲠِ ِ ﻢ اﻻﻳْ َﻤ َﺎن َواﻟْ ِﺤ ْﳬَ َﺔ َوﺛَ ِْ ّwﳤُ ْﻢ َ َ8ﲆ ِﻣ َِ Íر ُﺳ ْﻮ ِ َ[ َﺻﲆ ُ
ْﴫ ُ ْﱒ َ َ8ﲆ َ8ﺪُ ِّوكَ َوَ8ﺪُ ِّو ِ ْﱒ ا َ َ اﻟْ َﺤ ّ ِﻖ َوا ْﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ِﻣ ْﳯُ ْﻢ
ِﺑ َﻌﻬْ ِﺪكَ ِاIي َ8ﺎﻫ َْﺪﲥَ ُ ْﻢ َ8ﻠَ ْﻴ ِﻪ َواﻧ ُ ْ
Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, satukanlah hati mereka dan
jadikanlah keimanan dan hikmah di dalam hati mereka, kokohkanlah mereka atas agama Rasul-Mu SAW,
jadikanlah mereka agar mampu menunaikan janji yang telah Engkau buat dengan mereka, menangkan
mereka atas musuh-Mu dan musuh mereka, wahai Allah yang Maha Benar jadikanlah kami termasuk dari
mereka.
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ﻨَﺎ َو ْﺻ ِﻠ ْﺢ$ اﻟ ِﱵ ِﻓﳱَﺎ َﻣ َﻌﺎ ُﺷA َو ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟﻨﺎ ُدﻧْ َﻴﺎAي ﻫ َُﻮ ِﻋ ْﺼ َﻤ ُﺔ ْﻣ ِﺮIَﺎ ِا3َ£ْﻠﻬُﻢ ْﺻ ِﻠ ْﺢ ﻟَﻨﺎ ِدﻳEا
ّ ِ ُ  َوا ْﺟ َﻌ ِﻞ اﻟْ َﺤ َﻴﺎ َة ِز َ¡ َد ًة ﻟﻨﺎ ِﰲAُﻟﻨﺎ ٓ ِﺧ َﺮﺗﻨﺎ اﻟ ِﱵ ِﻓﳱَﺎ َﻣ َﻌﺎد
ﰻ ® ْ ٍَﲑ َوا ْﺟ َﻌ ِﻞ اﻟْ َﻤ ْﻮ َت َرا َ ًﺔ ﻟﻨﺎ
ّ ِ ُ ِﻣ ْﻦ
ﴍ
ٍّ َ ﰻ
Ya Allah, perbaikilah sikap keagamaan kami sebab agama adalah benteng urusan kami, perbaikilah dunia
kami karena dunia adalah tempat penghidupan kami, perbaikilah akhirat kami karena akhirat tempat
kembali kami. Jadikanlah kehidupan kami di dunia sebagai tambahan bagi setiap kebaikan. Jadikanlah
kematian kami sebagai tempat istirahat bagi kami dari setiap keburukan.

ّ ِْﺐ ٕاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ا ٕﻻﳝ َ َﺎن َو َز ِﻳ ّ ْﻨ ُﻪ ِﰲ ُﻗﻠُ ْﻮ ِﺑﻨَﺎ َو َﻛ ّ ِﺮ ْﻩ ٕاﻟ َ ْﻴﻨَﺎ ْاﻟ ُﻜ ْﻔ َﺮ َواﻟْ ُﻔ ُﺴ ْﻮ َق َواﻟْ ِﻌ ْﺼ َﻴ َﺎن َوا ْﺟ َﻌﻠْﻨَﺎxﻠّﻬﻢ َﺣEا
 َﻦnْ ِﻣ َﻦ اﻟﺮ ِاﺷ ِﺪ
Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiasilah keimanan tersebut dalam hati kami.
Dan jadikanlah kami membenci kekufuruan, kefasikan dan kemaksiatan dan jadikanlah kami
termasuk orang yang mendapat petunjuk.

 َﺮ َةÆِ ﻦ َوا ْﺟ َﻌ ْﻞ دَاnِ žﺪَ ا َء ِّا8ْ ٔ ﴩ ِﻛ ْ َﲔ َو َد ِ ّﻣ ْﺮ
ِ ْ ُ اﻟﴩكَ َواﳌ
ْ ّ ِ ﻠّﻬﻢ ِﻋﺰ اﻻ ْٕﺳ َﻼ َم َواﳌ ُ ْﺴ ِﻠ ِﻤ ْ َﲔ َو ِذلEا
َﻠَ ْ ِﳱ ْﻢ َ¡ َرب اﻟ َﻌﺎﻟ َ ِﻤ ْ َﲔ8 اﻟﺴ ْﻮ ِء
Ya Allah, muliakanlah Islam dan umat Islam, hinakanlah kesyirikan dan orang-orang musyrik,
hancurkanlah musuh-musuh agama, jadikan keburukan melingkari mereka, wahai Rabb alam semesta.

َ َﺬ َاب اﻟﻨﺎر8 َﺎ3ﻨَ ًﺔ َو ِﻗ$ٓ ِﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ0ﻨَ ًﺔ َو ِﰲ ْا$ ﻧْ َﻴﺎ َﺣ َﺴhžَرﺑﻨﺎ ٓ ِﺗﻨَﺎ ِﰲ ا
ْ َ َ َﲆ ٓ ِ ِ َو8َ ُﻣ َﺤ ّﻤ ٍﺪ َوA ِ ّﻴ ِﺪ$َ َﲆ َﻋ ْﺒ ِﺪكَ َو َر ُﺳ ْﻮ ِ َ[ َﺳ8 ﻠﻬﻢEَوﺻ ِ ّﻞ ا
(ِ ُﲱ ِﺒ ِﻪ َو َﺳ ِ ّ ْﲅ واﳊ َ ْﻤﺪ
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