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الســالم عليكم ورحمة هللا وبركاتــه.
ال َح ْمد لله وهللا أكبر ،ماتحرك متحرك وارتـج ،ولبى
لحرم من كل فـج ،وأقي َمت فى
حرم وعـج ،وقصد ا
م ه
َ
هذه األيام مناسك الحج.
اَ ْش َهد ا َ ْن الَ اهلَهَ اهالَّ هللا َو ْحدَه الَ ش هَري َْك لَهَ ،واَ ْش َهد ا َ َّن
لى رسو هلنَا م َح َّم ٍد
م َح َّمدًا َعبْده َو َرس ْوله .اللَّه َّم َ
ص هل َع َ
وسلم تسليما كثيرا.
ص َحا هب هه ومن تبعه ه
َو َعلَى ا َ هل هه َوا َ ْ
ّللا أكـبر ّللا أكـبر ،ال إله إال ّللا وّللا أكـبرّ ،للا
أكـبر وّلل الحمد.
فياايها المسلمون الكرام ،أوصيكم ونفسى بتقوى هللا،
اليوم
واعلموا أن هذا الشهر شهرعظيم ،وأن هذا
َ
إبراهيم ،أبي
يوم عي هد المؤمين ،و يوم خلي هل هللا
َ
نبياء والمرسلين .
أال ه
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Hadirin Jama’ah Idul Adha Rahimakumullah,
Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya
matahari, sejuknya hawa pagi, sembari mengumandangkan takbir
mengagungkan Ilahi Rabbi, dirangkai dengan dua raka’at shalat
Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha
Suci.
Marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah
swt. dengan sepenuh hati. Kita niatkan hari ini sebagai langkah
awal memulai perjalanan diri, mengarungi kehidupan seperti yang
tercermin dalam ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim as.
menjalani cobaan dari Allah Yang Maha Tinggi.
Allahu Akbar, Alahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Muslimin dan Muslimat yang dimuliakan Allah
Hari ini adalah hari yang penuh berkah, hari yang sangat bersejarah
bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia, dan bagi umat
muslim pada khususnya. Karena hari ini merupakan hari
kemenangan seorang Nabi penemu konsep ke-tauhidan dalam
berketuhanan. Sebuah penemuan maha penting di jagad raya, tak
tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis
dan ilmuwan.
Karena berkat konsep ke-tauhidan yang ditemukan Nabi Ibrahim
as., manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifah di
muka bumi, membangun peradaban. Setelah Nabi Ibrahim as.
menyadari bahwa Allah Swt. adalah Dzat yang paling Esa, maka
semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah
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matahari, menyembah bintang, menyembah binatang, menyembah
batu dan alam.
Ini artinya manusia telah memposisikan dirinya di atas alam.
Ajaran ke-Esa-an Tuhan yang diprakarsai Nabi Ibrahim as. telah
mengangkat derajat manusia atas alam dan se-isinya, tanpa harus
mengekspliotasi.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah
Sesungguhnya tidak berlebihan jika hari ini kita jadikan sebagai
salah satu hari besar kemanusiaan internasional yang harus
diperingati oleh manusia se-jagad raya. Karena hari ini adalah
momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabi Ibrahim as.
dan upayanya menemukan Allah Swt. Bagaimana beliau bersusah
payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan Allah
Yang Paling Berkuasa.
Bukankah itu hal yang amat sangat rumit? Apalagi jika kita
membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup
dalam dunia kebendaan, sedangkan Allah Tuhan Yang Maha Sirr
berada di tempat yang tidak dapat dicapai dengan indera?
Bagaimana Nabi Ibrahim as. bisa menemukan-Nya? Tentu,
melalui berbagai jalan yang panjang, melalui latihan dan
penempaan jiwa yang berat. Untuk itulah, mari kita simak rekaman
sebagian perjalanan tersebut dalam surat Al-An’am ayat 75-79:

َض َو هل َيكونَ همن
س َم َاوا ه
َّ وت ال
َ يم َم َلك
ت َواأل َ ْر ه
َ َو َكذَ هل َك ن هري هإب َْرا هه
علَ ْي هه اللَّيْل َرأَى َك ْو َكبا ً قَا َل هَـذَا َر هبي
َ ﴾ فَلَ َّما َج َّن٧٥﴿ َْالموقهنهين
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ازغا ً قَا َل
﴾ فَلَ َّما َرأَى ْالقَ َم َر بَ ه٧٦﴿ َفَلَ َّما أَفَ َل قَا َل ال أ هحبُّ اآلفهلهين
هَـذَا َربهي فَلَ َّما أَفَ َل قَا َل لَئهن لَّ ْم يَ ْه هدنهي َربهي ألكون ََّن همنَ ْالقَ ْو هم
َّ ﴾ فَلَ َّما َرأَى ال٧٧﴿ َالضَّالهين
غةً قَا َل هَـذَا َر هبي هَـذَا أ َ ْكبَر
َ از
س َب ه
َ ش ْم
ْ َفَلَ َّما أَفَل
﴾ هإنهي َو َّج ْهت٧٨﴿ َت قَا َل يَا قَ ْو هم هإنهي بَ هريء هم َّما ت ْش هركون
َ َي هللَّذهي ف
َض َحنهيفا ً َو َما أَنَا ْ همن
س َم َاوا ه
َّ ط َر ال
َ ت َواأل َ ْر
َ َوجْ هه
﴾٧٩﴿ َْالم ْش هركهين
Dan demikianlah Kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda
keagungan (Kami yang terdapat) di langit dan bumi dan (Kami
memperlihatkannya) agar dia termasuk orang yang yakin. (75)
Ketika malam telah menjadi gelap, dia melihat sebuah bintang
(lalu) dia berkata: "Inilah Tuhanku," tetapi tatkala bintang itu
tenggelam dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam.”
(76)
Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit dia berkata: "Inilah
Tuhanku." Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata:
"Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku,
pastilah aku termasuk orang yang sesat." (77)
Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata: "Inilah
Tuhanku, ini yang lebih besar." Maka tatkala matahari itu
terbenam, dia berkata: "Hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas
diri dari apa yang kamu persekutukan.” (78)
“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang
menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama
yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang
mempersekutukan Tuhan.” (79)
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Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Para Hadirin yang dimuliakan Allah
Jika kita lihat dokumen sejarah dalam al-Qur’an di atas, hal itu
menunjukkan betapa proses pencarian yang dilakukan Nabi
Ibrahim as. sangatlah berat. Meskipun pada akhirnya, Nabi
Ibrahim berhasil menemukan Tuhan Allah Rabbil Alamin, bukan
tuhan suku dan bangsa tertentu, tapi Tuhan seru sekalian alam.
Tuhan yang senantiasa berada sangat dekat dengan manusia baik
ketika terpejam maupun ketika terjaga. Itulah sejarah terbesar yang
dipahatkan oleh Nabi Allah Ibrahim di sepanjang relief kehidupan
umat manusia yang seharusnya selalu dikenang oleh umat
beragama.
Selain sebagai orang yang menemukan konsep Ketuhanan. Beliau
juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu
menaklukkan nafsu duniawi demi memenangkan kecintaannya
kepada Allah Sang Maha Suci. Fragmen ketaatan dan
keikhlasannya untuk menyembelih Ismail sebagai anak tercinta
yang diidam-idamkannya, adalah bukti kepasrahan total kepada
Allah swt. Bayangkan saudara-saudara, Ismail adalah anak yang
telah lama dinanti dan diidamkan, Ismail adalah anak tercintanya.
Namun demikian, semua itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim as.
demi memenangkan cintanya kepada Allah swt.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah
Dua hal yang telah diungkapkan tadi, yaitu penemuan Ibrahim atas
ke-Esaan Allah dan perintah penyembelihan terhadap anak tercinta
merupakan satu perlambang bahwa ruang di mana Nabi Ibrahim
as. hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan
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brutal dan kehidupan berperikemanusiaan. Penyembelihan
terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing
merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses
penyembahan dengan cara pengorbanan manusia sebagai sesajen.
Karena, manusia adalah makhluk mulia yang tidak pantas
dikorbankan secara cuma-cuma, meskipun dilakukan dengan suka
rela. Allah swt. sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan
kuasa-Nya, ia ganti Ismail dengan seekor kambing. Dari peristiwa
inilah, ibadah berkurban pada saat Idul Adha bergulir.
Itulah dua hal minimal yang harus dikenang dari Nabi Allah
Ibrahim as. Sebagai umat manusia yang beriman dan beragama,
sudah sewajibnya kita mengenang dan menerapkan kedua nilai itu
dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, lebih-lebih Idul
Adha tahun ini datang beberapa pekan sebelum peringatan ke-75
tahun kemerdekaan Indonesia. Esensi dari kemerdekaan adalah
mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dan secara
kolektif mengembangkan kebudayaan/peradaban Indonesia. Apa
pesan Islam terkait dengan landasan dan pilar pengembangan
sumber daya manusia dan peradabannya? Sampai di manakah
pengembangan sumber daya manusia Indonesia dan
peradabannya? Dalam hal-hal apa pengurbanan diperlukan?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Para Jama’ah Idul Adha yang berbahagia
Dari kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, landasan pengembangan
sumber daya manusia dan peradabannya adalah tauhid atau iman
kepada keesaan Allah Swt. yang ditemukan Nabi Ibrahim dalam
pengalaman empiriknya. Sebagai landasan, penanda tauhid/iman
adalah keterpautan hati manusia dengan Allah Swt. dan kesadaran
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manusia akan kehadiran-Nya dalam setiap sikap dan perbuatan—
disebut dalam manajemen dengan pengawasan melekat. Betapa
indahnya pengawasan melekat dilukiskan Al-Qur’an dalam Surat
Al-Ma’idah/5: 116:

﴾١١٦﴿ ... هك
َ  ت َ ْعلَم َما هفي نَ ْفسهي َوالَ أ َ ْعلَم َما هفي نَ ْفس...
“… Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak
mengetahui apa yang ada pada diri Engkau. …”.
Pentingnya tauhid/iman sebagai landasan pengembangan manusia
dan peradabannya ditegaskan Allah dalam Q.S. Al-A’raf/7: 96:

ٍ علَ ْي ههم بَ َر َكا
َت همن
َ َولَ ْو أ َ َّن أ َ ْه َل ْالق َرى آ َمنواْ َواتَّقَواْ لَفَت َ ْحنَا
َض َولَـ هكن َكذَّبواْ فَأ َ َخ ْذنَاهم به َما َكانواْ يَ ْكسهبون
َّ ال
س َم ه
اء َواأل َ ْر ه
﴾٩٦﴿
“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan
bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka
berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayatayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan
perbuatannya.”
Kata ‘barakah’ dalam ayat di atas bermakna kebajikan yang
berlimpah. Puncak kebajikan yang berlimpah adalah sumber daya
manusia dan peradaban yang unggul.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Para Jama’ah Idhul Adha yang berbahagia
Diibaratkan sebuah bangunan, peradaban manusia tidak hanya
membutuhkan landasan, namun juga pilar-pilar. Salah satu pilar
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peradaban dapat dideduksi dari ayat sama—Q.S. Al-A’raf/7: 96,
yaitu ketakwaan yang penandanya adalah akhlak atau moral.
Betapa Nabi Muhammad Saw. diutus untuk menyempurnakan
akhlak (األخالق
107).

)إنما بعثت ألتمم مكارم

(Q.S. Al-Anbiya’/21:

Melalui pembangunan moral para sahabatnya, Nabi Muhammad
Saw. merintis pengembangan peradaban di kota Yasrib. Nama
Yasribpun dirubah beliau dengan nama ‘madinah’ yang masih satu
akar kata dengan kata ‘tamaddun’ (kata Arab ‘peradaban’).
Pelanjut Nabi Muhammad Saw. dan masyarakatnya, kemudian
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimulai dari
membangun tradisi pengetahuan pada tahun 600-an dan 700-an
Masehi yang menghasilkan Ilmu-ilmu Keislaman Konvensional
mulai tahun 800-an dan Sains Islam mulai tahun 900-an.
Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi pilar kedua manusia
dan peradaban unggul. Tidak ada manusia dan peradaban
menjadi unggul tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi. Allah
secara tegas menyatakan bahwa manusia dan peradabannya—
dengan landasan tauhid dan pilar keilmuannya—akan ditinggikan
martabatnya dalam Q.S. Al-Mujadilah/58: 11:

َّ ت َو
َّ  َي ْرفَ هع...
ٍ ّللا الَّذهينَ آ َمنوا همنك ْم َوالَّذهينَ أوتوا ْال هع ْل َم دَ َر َجا
ّللا
﴾١١﴿ هب َما ت َ ْع َملونَ َخ هبير
“… niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman
di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan.”
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Pilar iptek dan moral ternyata belum cukup untuk menjadi manusia
dan peradaban unggul. Masih diperlukan pilar lain. Dalam
antropologi, pilar itu tidak lain adalah karya nyata dalam bentuk
temuan diskoveri, kreatif, dan inovatif. Bukankah Allah telah
menyatakan bahwa kehidupan ini diciptakan sebagai media ujian
siapa di antara manusia yang paling baik karyanya, sebagaimana
dalam Q.S. Al-Mulk/67: 2:

ع َمالً َوه َو
َ الَّذهي َخلَقَ ْال َم ْو
َ سن
َ ْت َو ْال َحيَاة َ هل َيبْل َوك ْم أَيُّك ْم أَح
﴾٢﴿ ْال َع هزيز ْالغَفور
“Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha
Perkasa lagi Maha Pengampun.”
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Para Jama’ah Idul Adha yang berbahagia
Sekarang apa yang sudah dicapai Indonesia terutama dalam
membangun manusia Indonesia dan peradabannya? Salah satu
lembaga di PBB, yaitu UNDP (United Nations Development
Programme), setiap tahun menilai upaya negara-negara di dunia
mengembangkan sumber daya manusia.
Sebagai laporannya, diterbitkan Human Development Index
(Indeks Pembangunan Manusia) setiap negara. Indeks
Pembangunan Manusia mencakup tiga bidang kehidupan:
kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dalam kesehatan
indikatornya harapan usia hidup bayi ketika lahir. Dalam
pendidikan indikatornya ada dua: harapan tahun bersekolah bagi
anak usia sekolah dan rata-rata tahun pendidikan orang dewasa,
dan dalam ekonomi indikatornya pendapatan nasional kotor per
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kapita. Angka sempurna IPM adalah satu, dan IPM Indonesia
bergerak naik dari 0,528 tahun 1990 ke 0,604 tahun 2000 ke 0,662
tahun 2010 ke 0,689 tahun 2015. Walau meningkat terus, namun
peringkat IPM Indonesia masih 113 dari 188 negara, dan masuk
dalam kategori kelompok “menengah” (jajaran atas) di antara tiga
kelompok lainnya “sangat tinggi”, “tinggi”, dan “rendah”. Walau
pada peringkat 113 IPM dunia berdasarkan data 2015, harapan usia
hidup bayi ketika lahir sudah 69,1 tahun, harapan tahun bersekolah
bagi anak usia sekolah sudah 12,9 tahun yang maknanya ada
harapan sekolah sampai sekolah menengah atas, rata-rata tahun
pendidikan orang dewasa sudah 7,9 tahun, dan pendapatan
nasional kotor per kapita sudah USD 10,053 (sekitar Rp. 12
juta/bulan, walau belum merata). Dibandingkan dengan tetangga
sesama negara Asean, Indonesia berada di peringkat lima, di
bawah Singapura (R 5 dunia), Brunai (R 30 dunia), Malaysia (R
59 dunia), dan Thailand (R 87 dunia).
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Saudara-saudaraku seiman dan setakwa
Selain UNDP, lembaga Legatum juga melakukan survai terkait
dengan “kesejahteraan” setiap negara, mencakup sembilan bidang
kehidupan—lebih banyak dari tiga bidang kehidupan yang
disurvai UNDP. Kesembilan pilar “kesejahteraan”—demikian
Legatum menyebutnya—adalah: kualitas ekonomi, lingkungan
bisnis, tata kelola pemerintahan, kebebasan pribadi, modal sosial,
rasa aman dan kemanan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan
alam.
Pada tahun 2017 “kesejahteraan” Indonesia pada peringkat 59
dunia dari 149 negara yang disurvai, naik dua peringkat dari tahun
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sebelumnya 2016. Bila dirinci, Indonesia sangat baik dalam modal
sosialnya, peringkat 10 dunia yang maknanya memiliki kekuatan
yang baik dalam hubungan personal, dukungan jaringan sosial,
norma sosial, dan partisipasi kewargaan, sekalipun ada gangguan
radikalisme dan terorisme. Sementara itu, walau sudah di era
reformasi, kebebasan pribadi, yang mencakup hak-hak hukum
dasar, kebebasan individu, dan toleransi sosial, dinilai masih
memprihatinkan, berada di peringkat 119. Disusul pilar kesehatan,
mencakup tampilan kesehatan fisik dan mental dasar, infrastruktur
kesehatan, dan perawatan pencegahan, berada di peringkat 101.
Sedangkan peringkat pilar-pilar lain berada pada peringkat
menengah: tata kelola pemerintahan 44, kualitas ekonomi 47, rasa
aman dan keamanan 57, lingkungan bisnis 61, lingkungan alam 66,
dan pendidikan 74. Dibandingkan dengan tetangga sesama negara
Asean (tanpa Brunai Darussalam, Timor Leste, dan Myanmar—
data tidak ada), “kesejahteraan” Indonesia berada di peringkat tiga,
di bawah Singapura (R 17 dunia) dan Malaysia (R 42 dunia), dan
di atas Filipina (R 64 dunia), Thailand (R 67 dunia), Vietnam (R
77 dunia), Kamboja (R 93 dunia), dan Laos (R 108 dunia).
Sementara itu, di antara lima negara berpenduduk terbanyak dunia,
peringkat “kesejahteraan” Indonesia berada pada peringkat tiga
juga, di bawah Amerika Serikat (R 18) dan Brazil (R 54), dan di
atas China (R 90) dan India (R 100).
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah
Dari dua laporan di atas (UNDP dan Legatum), bangsa Indonesia
masih harus tetap meningkatkan perjuangan mengembangkan
sumberdaya manusia dan peradabannya demi amanat
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kemerdekaan RI dan amanat pemakmur bumi dari Allah Swt.
Setiap perjuangan membutuhkan pengurbanan. Pengurbanan
adalah bentuk ihsan, kebajikan berlebih tanpa pamrih, kecuali
ridha Allah. Pengurbanan dimulai dari meletakkan landasan
membangun sumberdaya manusia dan peradaban, yaitu tauhid atau
iman kepada keesaan Allah Swt., dengan mengurbankan
kemunafikan berupa pamrih hawa nafsu, pamrih dunia di balik
topeng-topeng simbol kesalehan dan menggantikannya dengan
kepasrahan kepada Allah melalui kedekatan hati dan kesadaran
akan kehadiran-Nya dalam setiap sikap dan perbuatan.
Pengurbanan kemudian dilanjutkan dalam menegakkan pilar-pilar
utama membangun sumberdaya manusia dan peradabannya.
Pertama melalui iptek, dengan mengurbankan kebodohan,
peniruan buta, tradisi copy-paste, dan menggantikannya dengan
pencarian ilmu, dan pendidikan bermuara prestasi, diskoveri,
kreativitas, dan inovasi.
Kedua melalui moral, dengan pengurbanan hawa nafsu, egoisme,
keserakahan, kesombongan, dan potong kompas, dan
menggantikannya
dengan
nalar
sehat,
menegakkan
keadilan/keseimbangan, memperbanyak ihsan (kebajikan
berlimpah tanpa pamrih), kepedulian sosial, dan perilaku
prosedural.
Ketiga, melalui berkarya, dengan mengurbankan kemalasan,
mental konsumen, dan karakter pemamah biak, dan
menggantikannya dengan kerja rajin, mental produsen, dan
karakter perintis dan pencipta.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lilLahil hamd
Para Jama’ah Idul Adha yang berbahagia
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Demikianlah uraian hikmah yang dapat digali dari Idul Adha kali
ini, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita
diberikan kemampuan menggali hikmah dari setiap ibadah yang
kita jalani, sehingga ibadah berfungsi sebagai pencerah bagi
kehidupan kita. Amin.
Mari lengkapi asa kita tadi dengan doa optimisme berikut:
Ya Allah, berilah kami melalui petunjuk-Mu kemampuan untuk
mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk
membangun manusia Indonesia dan peradabannya yang Engkau
ridhai.
Karena itu, ya Allah, dengan meneladani Nabi utusan-Mu Ibrahim
as., kami memohon bekal dan harapan berupa iman yang
sempurna, visi yang benar, hati yang senantiasa tunduk dan lisan
yang selalu berdzikir, yang mengantarkan pada kesadaran akan
kehadiran-Mu dalam setiap sikap dan perbuatan kami. Kami juga
memohon ilmu pengetahuan yang luas lagi bermanfaat, rezeki
yang halal lagi baik, karya dan amal yang produktif yang tidak saja
mendapatkan pengakuan dari sesama manusia namun juga
mendapatkan ridha dari sisi-Mu, dan asa yang Engkau kabulkan.
Untuk itu, ya Allah, pertautkan hati-hati kami dalam kelembutan,
perbaharui senantiasa daya dan potensi kami, tunjuki kami dalam
jalan penuh kedamaian, selamatkan kami dari kegelapan
perjalanan bangsa melalui cahaya petunjuk-Mu, dan jauhkan kami
dari perbuatan buruk, baik yang tampak maupun yang tidak
tampak.
Rabbanâ âtinâ fid dunyâ hasanah wa fil âkhirati hasanah waqinâ
adzâban nâr [mafs].
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