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Meneladani Pengorbanan dan Keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Agar Kita 

Mampu Ikhlas dan Tawakkal dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Saat ini 

 

Khutbah I 

ُ أه  ُ أهْكبهُر. للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر. للَا أكبر كبيرا و الحمد هلل كثيرا وللَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر. للَاه ُ أهْكبهُر للَاه  ْكبهُر للَاه

للَا بكرة و أصيال، للَا أكبر ما تحرك متحرك و ارتج، و لبى محرم و عج، و قصد الحرم من كل فج, وأقيمت هلل في سبحان 

ج، للَا أكبر ما نحرت بمنى النحائر، وعظمت هلل الشعائر، وسار إلى الجمارات سائر، وطاف بالبيت هذه األيام مناسك الح

العتيق زائر، للَا أكبر إذا أفاضوا لزيارة الطواف مكبرين، وللسعي بين الصفا و المروة مهرولين، وللحجر األسود مستلمين 

حان ذي الملك و الملكوت، سبحان ذي العزة و الجبروت، و مقبلين، ومن ماء زمزم شاربين و متطهرين. للَا أكبر سب

سبحان الحي الذي ال يموت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسالم على المرسلين و الحمد هلل رب العالمين أحمد للَا 

له، وأشهد أن حمد من وفقه فعرفه، وأشكر للَا على ادراك ذي الحجة ويوم عرفة. واشهد أن ال إله إال للَا وحده ال شريك 

سيدنا محمدا عبده و رسوله نبي أرسله للَا بالرحمة و الرأفة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد و على اله و أصحابه اولى 

الىه فِْي ِكتهابِ  ِه التقوى و المعرفة وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا للَا حق تقاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون. قاله للَاُ تهعه

ه الكه  ه إِنَّ للَاَّ اتَّقُوا للَاَّ ٍد وه ْت لِغه مه ا قهدَّ ْلتهنظُْر نهْفٌس مَّ ه وه نُوا اتَّقُوا للَاَّ لُونه ِرْيِم : يها أهيُّهها الَِّذينه آمه ا تهْعمه بِيٌر بِمه    خه

 

Saudara-saudara kaum Muslimin hafidhakumullah, 

 

Gemuruh takbir, tahmid dan tasbih sejak kemarin sore menggetarkan hati setiap jiwa yang 

beriman dan takut kepada Allah هلالج لج. Seluruh kaum Muslimin tanpa terkecuali, mulai anak-

anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik 

sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik berdiri, duduk ataupun tiduran, mengumandangkan 

takbir, tahlil dan tahmid. Bahkan bebatuan, tumbuhan dan seluruh alam raya 

mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunah Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص dengan mengagungkan 

dan mensucikan asma Allah هلالج لج.  

 

Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia, 

 
Marilah kita meningkatkan ketaqwaan kita kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya taqwa. Di 

momen yang mulia ini, di hari yang agung hari ini, kita patut bersyukur kepada Allah SWT karena 

kita masih diberikan umur panjang, hingga kita masih memiliki kesempatan untuk merayakan Hari 

Raya Idhul Adha 1442 H dalam keadaan sehat wal afiat, sebagaimana tahun tahun sebelumnya. 

Idul Adha diambil dari kata Ied, yaitu tempat atau momen untuk berkumpul dengan gembira 

dan merayakan kegembiraan; sedangkan Adha artinya adalah pengorbanan atau kurban. 

Maka Idul Adha artinya adalah tempat atau hari dimana orang orang berkumpul dengan riang 

gembira untuk merayakan momen ibadah kurban. 

Karena kita pada hari ini berada pada jamuan Allah SWT, maka kita diharamkan untuk 

berpuasa di hari raya Idul Adha ini dan pada hari tasyrik.  
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Beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah qurban pada tahun ini, Allah 

menjanjikan pahala dan pengampunan dosa di setiap helai bulu binatang yg dikurbankan. Hal 

ini menunjukkan betapa banyak dan besarnya pahala dan pengampunan yang Allah berikan 

kepada orang-orang yang berqurban. 

Di momen Idul Adha yang penuh berkah ini, kita selalu diingatkan dengan betapa kuatnya 

keimanan Nabi Ibrahim AS, ketika ia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi 

Ismail AS. 

ىَٰ  ا تهره اذه نهاِم أهنِّٓى أهْذبهُحكه فهٱنظُْر مه ىَٰ فِى ٱْلمه بُنهىَّ إِنِّٓى أهره  ۚ قهاله يهَٰ

Ibrahim berkata: “Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku 

menyembelihmu. Maka Bagaimana pendapatmu!” 

Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, Ismail. 

Padahal Ismail ini merupakan anak satu satunya saat itu, yang telah Nabi Ibrahim nantikan 

kehadirannya sejak lama. 

Sedih, pasti Nabi Ibrahim merasa sedih; gejolak perasaan manusiawi tentunya ada, namun 

beliau berpasrah kepada ketentuan dan perintah Allah SWT, beliau hanya tunduk dan patuh 

sepenuhnya dengan perintah dan ketentuan Allah SWT. Maka, sungguh beliau layak 

menyandang gelar Kholilullah, kekasih Allah SWT. 

Dan betapa Nabi Ismail AS, putra beliau juga dengan pasrah dan tawakkal kepada ketentuan 

Allah SWT, yang dengan bijaknya saat ia ditanya oleh ayahnya, ia menjawab: 

بِِرينه  ُ ِمنه ٱلصََّٰ آءه ٱهللَّ تهِجُدنِٓى إِن شه ُر ۖ سه ا تُْؤمه ْل مه ٓأهبهِت ٱْفعه  قهاله يهَٰ

“Wahai Ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah engkau akan 

mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar”. 

Hingga kemudian ketika perintah itu dilaksanakan dan ketika Nabi Ismail akan disembelih 

dengan pisau yang tajam, pisau itu tidak dapat melukai Nabi Ismail. Sebagai gantinya, Allah 

SWT mengirimkan kambing yang istimewa, sebagai gantinya Allah SWT berikan 

kebahagiaan berupa hewan qurban yang langsung Allah SWT kirimkan melalui perantara 

Malaikat Jibril, 

ِظۡيمٍ  هُ بِِذۡبٍح عه ۡينَٰ  فهده

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. 

Ma’asiral Muslimin rakhimakumullah 

Allah SWT memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim AS dan beliau pun sanggup melewatinya 

dengan keteguhan hati dan patuh kepada perintah Allah. Dan adalah hak Allah untuk menguji 

hamba yang dikehendaki-Nya dengan bermacam ragam bentuk ujian yang dipilih-Nya 

Bila ujian itu telah ditetapkanNya, tidak seorang pun yang dapat menolak dan 

menghindarinya. Namun sejatinya di balik cobaan dan ujian yang berat itu, pasti terdapat 

hikmah dan rahasia yang tidak terjangkau oleh nalar pikiran manusia. 
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Dari kejadian itu, kemudian hingga saat ini kita disyariatkan untuk menyembelih hewan 

qurban, untuk berqurban sebagai bentuk pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah 

SWT, sebagai bentuk ketaatan kita dalam mengharap ridho Allah SWT, sebagai bentuk 

pengorbanan kita terhadap hal hal yang bersifat duniawi yang kemudian dituntut untuk 

semata hanya mengharap ridho Ilahi. 

Sebagaimana Imam Ghozali berkata dalam Kitab Ihya Ulumuddin Juz 4, 

اقهةِ  ْقُصوُد ِمْن إِره ِم القُْربهاِن   فهلهْيسه المه الهىده ْجِه للَاِ تهعه بهْذلُهها إِْيثهاًرا لِوه ْنيها وه ْن ُحبِّ الدُّ ْيُل القُلُْوِب عه اللَّْحمه بهْل مه الّدمه وه  

Bukanlah maksud dari mengalirkan darah (penyembelihan) binatang qurban adalah darah dan 

daging, namun ( maksudnya adalah) menjauhkan hati dari cinta dunia, dan mengorbankannya 

sebagai bentuk mengutamakan (ridha) Allah SWT. 

ْمد ُ أهْكبهُر و هللِ الحه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه   للَاه

 

Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia. 
 

Bercermin pada ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim saat itu dimana Ia diperintah oleh Allah 

untuk mengorbankan anaknya, dan Ia justru bersikap patuh dan ikhlas terhadap ketentuan 

Allah SWT tersebut, dan juga sikap tegas Nabi Ismail yang ridho dan menerima segala 

perintah Allah, Allah pun menggantikannya dengan sesuatu yang agung dan istimewa. Maka, 

peristiwa tersebut adalah inspirasi dan bahan renungan bagi kita dalam menghadapi pandemi 

Covid saat ini. 

Terlepas kita percaya atau tidak dengan Covid, keadaan saat ini memang sulit dan 

menghawatirkan; keadaan yang membikin bingung dan was was. Banyaknya orang yang 

wafat yang diduga terinfeksi Covid-19 merupakan teguran bagi kita, seakan kita hanyalah 

menanti giliran berikutnya. 

Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, di saat kehidupan perekonomian juga tidak stabil, kita 

dianjurkan untuk tunduk, patuh, pasrah, tawakkal dan ikhlas terhadap segala ketentuan Allah 

SWT.  

Kita harus kuat dan yakin bahwa ketentuan Allah SWT adalah yang terbaik, dan semoga 

Allah SWT akan menggantikan segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi saat ini, saat 

PPKM ini, dengan sesuatu yang menggembirakan, semoga Allah SWT gantikan kerugian-

kerugian yang kita alami saat ini dengan keuntungan yang berlipat ganda, semoga Allah 

mengirimkan rezeki yang berlimpah kepada kita sebagai berkah sabar, pasrah tawakkal dan 

ikhlas kita dengan ketentuan Allah SWT. 

Terlepas dari percaya Covid atau tidak, semoga mereka yang wafat mendahului kita, jika 

memang benar mereka wafat karena Covid, semoga Allah masukkan mereka sebagai 

golongan para syuhada yang masuk surga tanpa hisab dan bisa memberikan syafaat kepada 

keluarga mereka kelak, dimana ketika hari kiamat, diantara yang bisa memberikan syafaat 

adalah para Nabi dan para Syuhada. 

Jika mereka, beliau-beliau yang wafat bukan karena Covid, semoga Allah ampuni dosa-dosa 

mereka, semoga sakit yang dialami sebelum meninggal adalah bentuk kaffaroh atau pelebur 

dosa atau bahkan sebagai ujian untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah SWT. 
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Terlepas dari percaya Covid atau tidak, inilah keadaan pandemi yang melanda kehidupan kita 

saat ini; keadaan zaman sekarang, cuaca zaman sekarang, penyakit sekarang, sangatlah 

menghawatirkan, tidak pandang siapa pun itu, entah itu pejabat atau rakyat biasa, entah orang 

alim dan atau orang awam, entah orang miskin atau orang kaya; keadaan saat ini sangat 

memang menghawatirkan dan mencekam. 

ُ أهْكبهرُ  ْمد للَاه ُ أهْكبهُر و هللِ الحه ُ أهْكبهُر للَاه للَاه   

 

Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia. 
 

Ajal kematian itu pasti dan pasti terjadi, namun Allah SWT memberi kekuatan agar kita 

berikhtiar, berusaha untuk bisa keluar dari segala ujian atau cobaan. 

Ajal kematian adalah kepastian, dan Allah lah yang menentukan bagaimana dan dengan cara 

apa Allah menutup usia kita. 

Yang tidak pasti adalah hati kita; hati kita sering lalai, lupa dan terlena dengan hal-hal yang 

bersifat duniawi. Bagaiman sholat kita, apakah kita sudah bertaubat, sudahkah kita 

melaksanakan perintah Allah SWT dengan baik dan benar dan menjauhi larangan-

larangannya, dan apakah kita akan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itulah diantara 

yang tidak pasti yang terjadi pada kita. 

Terlepas dari percaya Covid atau tidak, terlepas kita mendukung vaksinasi Covid atau tidak, 

mari kita sama sama menenangkan hati kita, jangan sampai kita mendahulukan ego, jangan 

sampai kita menonjolkan keangkuhan; di tengah kondisi seperti saat ini, kita semua ingin 

sehat, terhindar dari virus Corona. Kita semua ingin pikiran kita tenang dalam menjalankan 

aktifitas sehari-hari.  

Untuk itu, mari kita hindari perdebatan yang merugikan diri sendiri dan mengusik pikiran kita 

yang pada akhirnya hanya akan menurunkan imun tubuh kita.  

Terlepas dari percaya Covid atau tidak, masing masing kita memiliki keputusan, dan kita 

bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kita ambil dan jalani tersebut. Pandemi Covid 

ini bukan untuk diributkan dan diperdebatkan, bukan pula senjata untuk saling menyalahkan 

dan mencari kambing hitam. 

Karena mematuhi perintah Allah, perintah Rasul dan perintan ulil amri itu kewajiban, maka 

dalam upaya kita mencegah dan memutus mata rantai penyebaran virus Corona yang sedang 

melanda saat ini, mari kita tingkatkan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Mari 

kita senantiasa melaksanakan anjuran pemerintah untuk selalu memakai masker, mencuci 

tangan, menjaga jarak, mengindari kerumunan dan meningkatkan imunitas tubuh kita. 

Selanjutnya, mari kita juga bersama-sama menghindarkan diri menyebar hoax dan jangan 

gegabah dalam menshare informasi dari media sosial, terutama jika kita tidak menguasai 

bidangnya; bidang kesehatan ataupun obat obatan. Karena hal tersebut hanya akan 

memperkeruh situasi yang akibatnya meningkatkan kekhawatiran hati yang akan merusak 

imun tubuh kita. 

 رحم للَا امرؤ عرف قدر نفسه

” (Semoga Allah merahmati orang yang mengenali kadar (kapasitas) dirinya “ 
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Marilah kita semua saling menjaga, kita jaga keluarga kita, kita jaga orangtua kita, kita 

tingkatkan imun fisik kita dengan berolah raga, kita tingkatkan kesehatan kita dengan selalu 

berfikiran positif, dan yang terutama kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT 

dengan selalu berhusnudzon kepadaNya..  

Bagi yang berqurban tahun ini, semoga Allah lapangkan rezekinya dan Allah berikan 

keberkahan kepada keluarganya. Bagi yang belum mampu berqurban, maka kita niatkan dari 

sekarang untuk bisa berqurban di tahun berikutnya. 

Ada satu amalan yang mujarab dan jika kita amalkan, niscaya tahun depan kita bisa 

berqurban. Amalan tersebut ialah, siapkan celengan khusus, dari plastik, bambu atau kaleng; 

kita sisihkan uang sedikit atau banyak, setiap hari atau setiap minggu; kita usahakan dan 

paksakan diri kita untuk menabung, kita kuatkan niat dan komitmen kita untuk tidak 

membuka celengan tersebut walau kita  dalam keadaan mendesak, karena celengan tersebut 

kita niatkan untuk “Qurban”. 

Tahun depan, ketika kita buka celengan tersebut, pasti kita akan mendapatkan kemudahan 

untuk membeli hewan qurban. Amalan ini sudah dilakukan oleh beberapa orang sholeh dan ia 

bisa berqurban setiap tahun, kendati pun penghasilan ekonomi mereka pas pasan. 

Pada akhirnya, semoga Allah memberikan kepada kita taufiq dan hidayahNya sehingga kita 

selalu bisa melaksanakan ibadah qurban setiap tahunnya, sebagaimana yang dianjurkan oleh 

Nabi Muhammad SAW.  

Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi keadaan saat ini dengan sabar, 

patuh dan taat, seperti taatnya Nabi Ibrahim serta ikhlas dan tawakkalnya Nabi Ismail, hingga 

kemudian kita semua mampu keluar dari pandemi Covid-19 ini dengan baik. 

Akhirnya, semoga ibadah qurban kita diterima Allah هلالج لج, dikuatkan iman kita; semoga Allah 

senantiasa menjaga kita semua, anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga-

tetangga kita dari musibah dan bencana dan semoga kita semua diberi rezeki yang membawa 

berkah untuk beribadah kepada Allah هلالج لج. 

 

لهى اهْنبِيآئِ   عه ٍد وه مَّ يِِّدناه ُمحه لهى آِل سه عه لِّْم وه سه لهْيِه وه لَّى للَاُ عه ٍد صه مَّ يِِّدنها ُمحه لهى سه لِّ عه بِ اللهُمَّ صه ِة ْالُمقهرَّ آلئِكه مه ُرُسلِكه وه ْينه كه وه

التَّ  ابهِة وه حه ْن بهقِيَِّة الصَّ عه لِى وه عه ان وه ُعْثمه روه ُعمه اِشِديْنه اهبِى بهْكٍروه ِن ْالُخلهفهاِء الرَّ اْرضه اللهُمَّ عه تهابِِعي التَّابِِعْينه لههُْم وه ابِِعْينه وه

تِكه يها اهْرحه  ْحمه هُْم بِره عه نَّا مه اْرضه عه ْيِن وه اٍن اِلهى يهْوِم الدِّ اِحِمْينه . و الحمد هلل رب العالمين. اللّهُمَّ اْغفِْر لِْلُمْؤِمنِْينه بِاِْحسه مه الرَّ

ل فِي قُ  اْجعه أهلِّْف بهْينه قُلُْوبِِهْم وه أهْصلِْح ذهاته بهْينههُْم وه اِت وه اْلُمْسلِمه اْلُمْسلِِمْينه وه اْلُمْؤِمنهاِت وه ثهبِّْتهُْم عه وه ةه وه اْلِحْكمه انه وه لهى ِملَِّة لُْوبِِهم اإِلْيمه

اْنُصْرهُ  لهْيِه وه اههْدتههُْم عه ْهِدكه الَِّذي عه أهْوِزْعهُْم أهْن يُْوفُْوا بِعه لَّْم وه سه لهْيِه وه لَّى للَاُ عه ُسْولِكه صه قِّ ره ِهْم إِلهه اْلحه ُدوِّ عه كه وه ُدوِّ لهى عه ْم عه

ْلنها ِمْنهم اْجعه   وه

 

Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, Muslimin dan Muslimat, perbaikilah di 

antara mereka, lembutkanlah hati mereka dan jadikanlah hati mereka keimanan dan hikmah, 

kokohkanlah mereka atas agama Rasul-Mu ملسو هيلع هللا ىلص, berikanlah mereka agar mampu 
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menunaikan janji yang telah Engkau buat dengan mereka, menangkan mereka atas musuh-

Mu dan musuh mereka, wahai Ilah yang haq jadikanlah kami termasuk dari mereka. 

 

افِيهةه ِمْن ُكلِّ بهلِيَّةٍ  نهةه والعه سه اقِبهةه الحه الثَّبهاته على األهْمِر والعه قِّ وه لى الحه ْبره عه ةه ِمْن  اللهمَّ اْرُزْقنها الصَّ نِْيمه ةه ِمْن كلِّ إِْثٍم والغه والسَّالهمه

نَِّة  اِحِمْينه كل بِرٍّ والفهْوزه بِالجه مه الرَّ اةه ِمنه النَّاِر يها أهْرحه والنَّجه   

 

Ya Allah, berilah kesabaran kepada kami atas kebenaran, keteguhan dalam menjalankan 

perintah, akhir kesudahan yang baik dan ‘afiyah dari setiap musibah, bebas dari segala dosa, 

keuntungan dari setiap kebaikan, keberhasilah dengan surga dan selamat dari api neraka, 

wahai dzat yang Maha Pengasih. 

 

ِكْيِم وه   ِذْكِر اْلحه افِْيِه ِمْن آيهِة وه إِيَّاُكْم بِمه نِي وه نهفهعه ِظْيِم، وه لهُكْم فِى ْالقُْرآِن ْالعه كه للَا لِي وه ِمْنُكْم تاِله بهاره ِمْيُع تهقهبَّله للَاُ ِمنَّا وه إِنَّهُ هُوه السَّ تههُ وه وه

ِظْيمه إِنَّ  ا فهأْستهْغفُِر للَاه العه أهقُْوُل قهْولِي ههذه لِْيُم، وه ِحْيمالعه فُْوُر الرَّ هُ هُوه الغه   

 

Khutbah II 

 

ْمُد هللِ   ُ أهْكبهُر. اهْلحه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه ُ أهْكبهُر للَاه اِْمتِنهانِهِ للَاه لىه تهْوفِْيقِِه وه ْكُر لههُ عه الشُّ انِِه وه لىه إِْحسه .  عه

ره  ْبُدهُ وه ًدا عه مَّ نها ُمحه يِّده أهْشههُد أنَّ سه ِرْيكه لههُ وه هُ اله شه ْحده للَاُ وه أهْشههُد أهْن اله اِلههه إاِلَّ للَاُ وه لهى وه لِّ عه انِِه. اللهُمَّ صه ُسْولُهُ الدَّاِعى إلىه ِرْضوه

لِّْم تهْسلِْيمً  سه ابِِه وه اهْصحه لهى اهلِِه وه ٍد ِوعه مَّ يِِّدنها ُمحه اْعلهُمْوا أهنَّ سه ا نهههى وه مَّ اْنتههُْوا عه ره وه ا أهمه ا بهْعُد فهياه اهيُّهها النَّاُس اِتَّقُواللَاه فِْيمه ا ِكثْيًرا أهمَّ

آلئِكه  مه قهاله تهعاهلهى إِنَّ للَاه وه تِِه بِقُْدِسِه وه آل ئِكه نهى بِمه ثـه أه فِْيِه بِنهْفِسِه وه ُكْم بِأهْمٍر بهده ره نُْوا تههُ للَاه أهمه لىه النَّبِى يآ اهيُّهها الَِّذْينه آمه لُّْونه عه يُصه

لهى عه لِّْم وه سه لهْيِه وه لَّى للَاُ عه ٍد صه مَّ يِِّدنها ُمحه لهى سه لِّ عه لُِّمْوا تهْسلِْيًما. اللهُمَّ صه سه لهيِْه وه لُّْوا عه ُرُسلِكه  صه لهى اهْنبِيآئِكه وه عه ٍد وه مَّ يِِّدناه ُمحه آِل سه

ِة اْ  آلئِكه مه ْن بهقِيَِّة اوه عه لِى وه عه ان وه ُعْثمه ر وه ُعمه اِشِدْينه أهبِى بهْكٍر وه ِن ْالُخلهفهاِء الرَّ اْرضه اللّهُمَّ عه بِْينه وه تهابِِعي لُمقهرَّ التَّابِِعْينه وه ابهِة وه حه لصَّ

تِكه  ْحمه هُْم بِره عه نَّا مه اْرضه عه ْيِن وه اٍن اِلهىيهْوِم الدِّ ْالُمْسلِِمْينه التَّابِِعْينه لههُْم بِاِْحسه ْالُمْؤِمنهاِت وه اِحِمْينه اهللهُمَّ اْغفِْر لِْلُمْؤِمنِْينه وه مه الرَّ  يها اهْرحه

اْ  ْركه وه أهِذلَّ الشِّ ْالُمْسلِِمْينه وه اِت اللهُمَّ أهِعزَّ ْاإِلْسالهمه وه ْاالهْموه اِت اهالهْحيآُء ِمْنهُْم وه ْالُمْسلِمه اْنُصْر ِعبهاده وه اْنُصْر لُمْشِرِكْينه وه ِديَّةه وه حِّ كه ْالُموه

اتِكه إِلهى يهْومه ال لِمه اْعِل كه ْيِن وه الدِّ اءه ْر أهْعده مِّ له اْلُمْسلِِمْينه وه ده ذه ْن خه اْخُذْل مه ْينه وه ره الدِّ ْن نهصه بهاءه مه ْالوه نَّا ْالبهالهءه وه ْيِن. اللهُمَّ اْدفهْع عه دِّ

ُسْوءه ْالفِتْ  نه وه ْالِمحه الهِزله وه الزَّ اِن ْالُمْسلِِميْ وه ائِِر ْالبُْلده سه ةً وه ْن بهلهِدنها اِْنُدونِْيِسيَّا خآصَّ ا بهطهنه عه مه ا ظهههره ِمْنهها وه نه مه ْالِمحه ةً يها نهِة وه نه عآمَّ

ذهابه النَّاِر. ره  قِنها عه نهةً وه سه ِة حه فِى ْاآلِخره نهةً وه سه ْنيها حه بَّنها آتِناه فِى الدُّ . ره الهِمْينه بَّ ْالعه ْمنها ره تهْرحه اِْن لهْم تهْغفِْر لهنها وه نهاوه بَّنها ظهلهْمنها اهْنفُسه

إِْيتآِء ِذي ْالقُْربىه  اِن وه ْاإِلْحسه ْدِل وه . ِعبهادهللَاِ ! إِنَّ للَاه يهأُْمُرنها بِاْلعه اِسِرْينه ْالبهْغي لهنهُكْونهنَّ ِمنه ْالخه ِر وه ْالُمْنكه ِن ْالفهْحشآِء وه يهْنههى عه  وه

ِمِه يهِزْدكُ يهِعظُكُ  لىه نِعه اْشُكُرْوهُ عه ِظْيمه يهْذُكْرُكْم وه اْذُكُروا للَاه ْالعه ُرْونه وه كَّ لَُّكْم تهذه لهِذْكُر للَاِ أهْكبهرْ ْم لهعه ْم وه   
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