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خاص سمڤنا تاهون بارو 2016م
كجيتوان عزم
( 1جانواري 2016م 20 /ربيع األول 1437ه)
ل:
ا َ ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الْق َائ ِ ِ
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
ل
سو ْلُه ُ ،ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
ص ِّ
صحَابِه ِ أَ جْم َعِينَ.
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّ ٍد وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ
وَ َ

اي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َت ِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّت ّق ُونَ ،وَت َز َّ َّود ُْوا
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَُ ،أ ْو ِ
صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّ َ
الز ّادِ َّ
ن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ّ ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
الت ّقْو َى ،و َ َّات ّق ُوا الل ّه َ ي َا ُأ ْول ِي الْأَل ْب َ ِ
ف َِإ َّ ّ

سيدڠ جماعه مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
ستياڤ دتيق يڠ براللو اداله بوقتي سماكين برتمبهڽ اوسيا كيت دالم كهيدوڤن دأتس موك بومي اين.
برأونتوڠله باڬي مريك يڠ مڠڬوناكن ماس يڠ دميليقي دڠن مالكوكن عمل كباءيقن دان روڬيله باڬي
مريك يڠ مڠهابيسكن ماس ترسبوت دڠن برفويا-فويا مالكوكن معصية دان كموڠكرن .برأوسهاله
اونتوق ممڤرتيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى كران هاڽ دڠن تقواله يڠ اكن مڽالمتكن ديري
كيت درڤد ترجروموس كلمبه كهنچورن دان كبينساءن .برسمڤنا دڠن هاري ڤرتام دتاهون بارو
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 2016مسيحي ڤد هاري جمعة يڠ موليا اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق
سام٢مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق” :كجيتوان عزم“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
ستياڤ كالي تيباڽ تاهون بارو ،مك مأنسي دسلوروه ڤلوسوك دنيا اكن راس تروجا اونتوق
مراعيكنڽ دڠن ڤلباڬاي چارا .اد يڠ برهيمڤون براماي-راماي مننتيكن دتيق  12تڠه مالم براللو دان
اد جوڬ يڠ مڽمبوتڽ دڠن مڽاڽي دان برڤيستا دري مالم هيڠڬ كڤاڬي .سبهاڬين يڠ الءين ڤوال
مراعيكن كداتڠن تاهون بارو دڠن چارا يڠ لبيه إسالميك دان سدرهان ياءيت دڠن مڠاداكن صالة
حاجة ،برصلوات دان چرامه ڤردان .مريك مالكوكن سموا اين كران مڠڠڬڤ بهاوا كداتڠن تاهون
بارو اداله ساتو ڤريستيوا يڠ ڤنتيڠ دان برمعنا دالم سجاره هيدوڤ مريك .ڤرسوءالنڽ ،اداكه اچارا
سمبوتن ايت سهاج يڠ مستي داوتاماكن؟ حقيقتڽ ،سواتو ڤركارا يڠ تيدق دإيندهكن اوليه راماي
دأنتارا كيت اياله اڤاكه سبنرڽ يڠ كيت ماهوكن اونتوق ديري كيت ستياڤ كالي تيباڽ تاهون
بارو؟ اڤ ڤوال عزم يڠ كيت ماهو رياليساسيكن ڤد تاهون اين؟
كعزمن ممباوا مقصود كماهوان ،كإيڠينن دان چيتا ٢يڠ ساڠت قوات اونتوق منداڤتكن سسواتو يڠ
دحاجتي .سسأورڠ يڠ تيدق ممڤوڽاءي كعزمن يڠ جيتو ،تيدق موڠكين اكن ممڤرأوليهي اڤ يڠ
دايمڤيكن .تتاڤي ڤرلو جوڬ دإيڠت ،سباڬاي سأورڠ يڠ برإيمان ،جاڠنله كيت لوڤا اونتوق مڽرهكن
حال كعزمن كيت ايت كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،برتڤتن دڠن فرمانڽ دالم سورة آل عمران ڤد
ڤڠهوجوڠ اية  159يڠ تله دباچاكن ڤد ڤرموالءن خطبة سبنتر تادي:
برمقصود” :كمودين اڤابيال اڠكاو تله برعزم ،مك برتوً َّكله كڤد اهلل ،سسوڠڬوهڽ اهلل مڽوكاءي
اورڠ٢يڠ برتوكل كڤداڽ“.
سيدڠ جماعه مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
راماي دأنتارا كيت يڠ برعزم دڠن ڤلباڬاي ڤركارا ماهوڤون توجوان اڤابيال تيباڽ تاهون بارو .اد يڠ
برعزم اونتوق برهنتي مڠهيسڤ روكوق كران ماهو منجاڬ كصيحتن ديري .اد يڠ برعزم اونتوق
2

خطبة جمعة

كجيتوان عزم

منيڠڬلكن ڤركارا معصية يڠ سريڠ دالكوكنڽ كران ماهو برأوبه كأره كهيدوڤن يڠ لبيه دريضاءي اهلل
سبحانه وتعالى اد جوڬ يڠ برعزم اونتوق بكرجا دڠن لبيه راجين دان برسوڠڬوه-سوڠڬوه كران
ماهوكن ڤڠإعترفن دان ڬنجرن بونوس دري ماجيكنڽ.
حقيقتڽ ،تيدق سموا دأنتارا كيت يڠ بنر٢كوميتد اونتوق مرياليساسيكن عزم ماسيڠ .٢اد يڠ
برسماڠت تيڠڬي ڤد ڤرموالءنڽ ،تتاڤي اڤابيال ماس براللو دان جوڬ كران فكتور٢ترتنتو ،مڽببكن
ديريڽ سماكين كورڠ برسماڠت اونتوق منچاڤاي عزم يڠ دهولوڽ دبڠڬ-بڠڬاكن .سيكڤڽ ايت بق
كات ڤرأومڤاماءن ماليو “سڤرتي ملڤسكن باتوق دتڠڬ“ ،ياءيت دي مالكوكن سواتو ڤكرجاءن دڠن
سمبل ليوا اتاو دڠن تيدق برسوڠڬوه-سوڠڬوه .دأنتارا سبب٢مڠاڤ سسواتو عزم ايت تيدق داڤت
دچاڤاي اياله:
ڤرتام :تياد كصبرن دالم ديري اونتوق برأوسها سچارا برسوڠڬوه-سوڠڬوه باڬي منچاڤاي عزم يڠ تله
دبوات .راماي دأنتارا كيت يڠ ماهوكن حاصيل يڠ چڤت تنڤا ماهو برأوسها لبيه .ميثلڽ ،كران ماهو
چڤت منجادي اورڠ كاي دان منعمتي هيدوڤ ميواه ،اد اينديۏيدو يڠ سڠڬوڤ مالبوركن سموا
دوءيت سيمڤنن يڠ دميليقي دالم سكيم ڤرنياڬاءن يڠ تيدق ڤستي كصحيحنڽ .عقيبتڽ ،واڠ يڠ
دسيمڤن سالما برتاهون-تاهون حاصيل ڤنت بكرجا ،لڽڤ دالم سكليڤ مات سهاج .ايڠتله ،سسل
دهولو ڤنداڤتن ،سسل كمودين تياد ڬوناڽ.
كدوا :ڬوداءن نفسو .تيدق داڤت دنافيكن بهاوا نفسو اداله ڤڠهالڠ تربسر باڬي ستياڤ اورڠ يڠ ماهو
برجاي دالم اڤ سهاج يڠ دأوسهاكن .اين كران ،نفسو ايت ميمڠ سديا اد ددالم ديري كيت دان
اياڽ اكن سنتياس مڠاجق ديري اونتوق منيڠڬلكن ستياڤ ڤركارا كباءيقن يڠ كيت الكوكن.
سسوڠڬوهڽ موسوه يڠ تيدق كليهتن دان ترسمبوڽي اداله لبيه بهاي ڤڠاروهڽ دري موسوه يڠ نمڤق
ڽات دڤندڠن مات .حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة يوسف اية : 53
ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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برمقصود” :دان تياداله اكو ممبرسيهكن ديريكو ،سسوڠڬوهڽ نفسو مأنسي ايت ساڠت مڽوروه
مالكوكن كجاهتن ،كچوالي اورڠ٢يڠ تله دبري رحمة اوليه توهنكو ﴿مك ترسالمتله اي دري هاسوتن
نفسو ايت﴾ .سسوڠڬوهڽ توهنكو مها ڤڠمڤون ،الڬي مها مڠاسيهاني“.
كتيڬ :تياد ڤرانچڠن .ساللوڽ ،اورڠ٢يڠ ڬاڬل اونتوق منچاڤاي ايمڤين مريك اداله كران مريك
برأوسها تنڤا ممڤوڽاءي ڤرانچڠن يڠ سيستماتيك .اوسها مريك اداله سچارا سمبرونو دان تياد هاال
توجو يڠ ميقينكن .مريك مراساكن بهاوا يڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ اونتوق منچاڤاي اڤ يڠ دحاجتكن اداله اوسها
ايت سنديري تنڤا ڤرلو سيبوق مميكيركن تنتڠ ڤرانچڠن .ڤميكيرن سڤرتي اين ،تيدق الءين دان
تيدق بوكن ،الهير دري كإيڬوان دان راس تكبور يڠ اد دالم ديري .تتاڤي ايڠتله ،جك كيت ڬاڬل
اونتوق مرانچڠ ،مك كيت مرنچڠ اونتوق ڬاڬل.
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
سلڤس كجاتوهن امڤاير تركي عثمانية ،نڬارا ترسبوت تله دڤرينته اوليه كراجاءن يڠ مڠعملكن
سيستم سكولر سالما لبيه  80تاهون .واالوڤون بڬيتو ،اوسها اونتوق ممرتبتكن سموال إسالم دتركي
دالكوكن سچارا برتروسن .جاديكنله كجاياءن كڤيمڤينن نڬارا ترسبوت اونتوق مندولتكن سموال
إسالم دتركي سباڬاي ڤندوروڠ كڤد كيت اونتوق منچاڤاي سسواتو يڠ كيت عزمكن .بيارله الما
ماناڤون ماس يڠ دأمبيل ،تتاڤي دڠن ڤرانچڠن ،اوسها دان جوڬ توكل ،إن شاء اهلل اڤ يڠ دإيڠيني
بوليه دچاڤاي .ماريله كيت عملكن لڠكه٢برإيكوت اونتوق ممستيكن عزم يڠ تله دبوات ايت داڤت
درياليساسيكن:
ڤرتام :صبر دالم برأوسها .سدرله ،كجاياءن اتاو كمنڠن تيدق اكن داتڠ برڬوليق بڬيتو سهاج دهادڤن
مات .اياڽ ممرلوكن كصبرن يڠ تيڠڬي دان اوسها يڠ برتروسن سبلوم كجاياءن ايت حاضير اونتوق
مڠڬمبيراكن هاتي كيت .تمبهن ڤوال ،كجاياءن يڠ دڤرأوليهي سلڤس صبر مڠهاروڠي ڤلباڬاي چابرن
دان دوڬاءن اداله لبيه مانيس راساڽ .رنوڠيله حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام أحمد درڤد أنس بن
مالك رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
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ا َ َّلن ّص ْر ُ م َ َع َّ
ن م َ َع ال ْع ُس ْر ِ ي ُس ْر ًا
ب ،و َِإ َّ ّ
ج م َ َع ال ْ ك َر ْ ِ
الصّ ب ْر ِ ،و َال ْف َر َ ُ

برمقصود” :كمنڠن برسام كصبرن ،ڤلڤسن برسام كسوسهن دان سسوڠڬوهڽ برسام كسوسهن ايت
اد كسنڠن“.
كدوا :ممبوات ڤرانچڠن يڠ تليتي .سسوڠڬوهڽ تياد كجاياءن اتاو كمنڠن دالم سسواتو ڤرجواڠن
ايت داڤت دچاڤاي تنڤا ددهولوءي اوليه ستراتيڬي دان جوڬ ڤرانچڠن .ليهت سهاجاله باڬايمان
ڤميمڤين٢نڬارا يڠ تردهولو ممبينا نڬارا اين سهيڠڬ مليسيا برجاي منجادي سبواه نڬارا يڠ
دسڬاني دمات دنيا .بهكن ،كماجوان يڠ برجاي دچاڤاي اوليه نڬارا كتيك اين تله منجادي چونتوه
ايكوتن كڤد نڬارا٢إسالم يڠ الءين .سمواڽ اداله كران ڤارا ڤميمڤين يڠ تردهولو تله ملتقكن ساتو
ۏيسي ڤرانچڠن يڠ جلس اونتوق دجاديكن ڤندوان اوليه ڬينراسي سسوده مريك دالم اوسها
ممباڠونكن نڬارا.
كتيڬ :إستقامة دالم برأوسها اونتوق منچاڤاي سسواتو يڠ دعزمكن .سسوڠڬوهڽ إستقامة اداله
كريتيريا يڠ ترڤنتيڠ اونتوق دميلقي اوليه اورڠ يڠ برإيمان .صفة إستقامهله يڠ اكن ممبنتو ديري كيت
اونتوق تروس برأوسها باڬي مرياليساسيكن اڤ يڠ دإيمڤيكن .تياد ڬوناڽ كيت مڠاكو سباڬاي اورڠ
يڠ برإيمان تتاڤي اڤابيال دسوروه اونتوق تروس برأوسها ڤون ،سوده تياد إستقامة دالم ديري.
سيدڠ جماعه مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي
ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن كيت برسام:
ڤرتام :سباڬاي اورڠ يڠ برإيمان ،عزم يڠ تله دبوات دان دأوسهاكن هندقله دسرهكن اوروسنڽ كڤد
اهلل سبحانه وتعالى دڠن برتوكَّل.
كدوا :بروسڤاداله دڠن نفسو يڠ سنتياس مڠاجق كڤد كجاهتن كران اي ممڤو مڠڬاڬلكن عزم يڠ تله
كيت تيكدكن دالم هاتي.
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كتيڬ :سسواتو عزم بوليه دچاڤاي جك دسرتاءي دڠن صفة صبر ،إستقامة سرتا ڤرانچڠن يڠ تليتي.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الرعد اية
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مقصودڽ” :باڬي تياڤ٢سأورڠ اد مالئكة ڤنجاڬاڽ سيليه برڬنتي دري هادڤنڽ دان دري بالكڠڽ،
يڠ مڠاوس دان منجاڬاڽ ﴿دري سسواتو بهاي﴾ دڠن ڤرينته اهلل .سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق مڠوبه اڤ يڠ
اد ڤد سسواتو قوم سهيڠڬ مريك مڠوبه اڤ يڠ اد ڤد ديري مريك سنديري .دان اڤابيال اهلل
مڠهندقي اونتوق منيمڤاكن كڤد سسواتو قوم باال بنچان ﴿دسببكن كسالهن مريك سنديري﴾ ،مك تياد
سسياڤاڤون يڠ داڤت منولق اتاو مناهن اڤ يڠ دتتڤكنڽ ايت ،دان تيدق اد سسياڤاڤون يڠ داڤت
منولوڠ دان مليندوڠي مريك سالءين درڤداڽ“.
ل م َِّن ّا
كي ْ ِم وَتَق ََّب ّ َ
َات وَالذِّكْر ِ الْح َ ِ
ن الْآي ِ
ِيم وَنَف َعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ

ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ ال ْعَظ ِيم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِينَ
سمِي ُع ال ْعَل ِيم ُ .أَ قُو ُ
وَم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
ات فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال ْغَف ُو ْر ُ َّ
الَّ ّحِيم ُ.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَا ْل َأمْو َ ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَال ْمُسْل ِم َ ِ
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خطبة كدوا

ظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصّ الِ حي ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّت ّق ِيْنَ ،وَلا َ عُدْوَانَ ِإ َّ
ا ْلحم َْد ُ ِلل ّه ِ وَل ِ ِيّ َّ
الصّ لاَة ُ
لا ّ عَلَى ال َّ ّ

سلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ و َ ْ
الن ّا ِ
وَال َّ ّ

ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِّي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلّا ِإل ٓه َ ِإ َّ
ن سَيِّد َنَا
ك الْح َُقّ ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ أ َّ ّ
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا ّ الل ّه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّم ّدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّه َ وَكُونُوا م َ َع َّ
طاعَة ِ
الصّ ادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ ال َّ ّ

نَ الل ّه َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِّينَ .وَاع ْلَم ُوا أَ ّ
ح ُ
وَ ُ

ل الل ّه ُ تَع َالَى مُخيْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ وَث ََّن ّى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر ّبِينَ .فَق َا َ
بنِ َ ْف ِ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ كَمَا ص ََّل ّي ْتَ عَلَى سَي ِّدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
ل عَلَى سَي ِّدِن َا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ

ل سَي ِّدِن َا مُح ََّم ّدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى سَي ِّدِن َا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِّدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
آ ِ

مج ِيْدٌ.
ل سَي ِّدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن ّ َ
سَي ِّدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ وَعَل ِِيّ،
شدِي َ
الَّ ّا ِ
ار َ
الل ّه ُ َّ ّم ع َ ِ
وَ ْ
الصّ ح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
الت ّاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِّنَا المُطَ َّهّر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الَّ ّا ِحم ِينَ.
ك ي َا أَ ْر َ
ض ع ََّن ّا ب ِر َ ْحمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ .و َ ْ

اتَّ .
َّ
م
الل ّه ُ َّ ّ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه ُ َّ ّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ وَالمُسْل ِم َ ِ

ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ّ ِ
ن قَ َ
سلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َوُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم ال َّ ّذ ِي ْ َ
الَّ ّحْم َة َ عَلَى ال َّ ّ
أَ نْز ِ ِ

م ب ِالل ّه ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
ظم شَاه ا بن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه،
ِب الد ِّين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع َ َّ ّ
مُح ُ ّ

وَعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.

الل ّه ُ َّ ّم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظّ ف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الَّ ّعِيَة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِّ غْ مَق َا ِ

الَّ ّشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
الل ّه ُ َّ ّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِّب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّن ّة ً رَخ َِّي ّة ً،

ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
ي َا رَؤ ٌ

َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الل ّه ُ َّ ّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِّينَ ،وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ

الد ِّيْنِ ،وَد َمّ ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِّينِ.

يا اهلل ،اڠكاوله توهن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت
دان رحمة يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله هدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان ڤميمڤين٢
كامي ،كوكوهكنله ڤرڤادوان أنتارا كامي ،ساتوكنله هاتي ٢كامي دأتس جالنمو،
ڤرمودهكنله سڬاال أوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله
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جيوا كامي دڠن أخالق يڠ مليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي ،تڬوهكنله
ايمان كامي دالم منمڤوهي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككلكنله كأمانن دان كسجهترأن
نڬري كامي واليه ڤرسكوتوان اڬر سنتياس أمان دان معمور.
اب .ر َ َّب ّنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن ّ َ
ر َ َّب ّنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن ل َّ ّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو َ َّه ّ ُ
َاب َّ
الن ّارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
آتنَِا فِي ال ُد ّن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ الل ّهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُوا الل ّه َ الْعَظ ِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى نِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم

وَلَذِك ْر ُ الل ّه ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَالل ّه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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