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إسالم تونجڠ ڤرڤادوان
( جانواري 2016م 2 /ربيع األول 143ﻫ)
ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْو َمُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ وَأَ نْعَم َ ،وَهَد َان َا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓﮔ ﮕ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَرَسُولُه َُّ ،
َ ِّ
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي َ
اللُ َُّم َ ِ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ

ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صحَابِه ِ وَم َنْ ت َبِعَُ ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِن َا مُح ََّمد ،وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

ن.
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُو ْ َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
َيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دالم كسيبوقن كيت مڠهاروڠي كهيدوڤن سهارين ،جاڠن كيت لوڤا بهاوا كيت اداله خليفة اهلل
دموك بومي اين يڠ ممڤوڽاءي أمانه دان تڠڬوڠجواب ماسيڠ٢ترﻫادڤ اهلل سبحانه وتعالى .رنوڠكن
سجنق ،اداكه كيت تتڤ تڬوه ممڬڠ ڤنجي اڬام اتاو تروس ﻫاڽوت دبواي كسرونوقن نفسو دنياوي.
ايوه برسام كيت برسڬرا مالكوكن سڬاال سوروﻫن دان ڤرينتهڽ سرتا منولق جاءوه سام سكالي
سڬاال الرڠن دان تڬهنڽ .ڤاسق ديري دڠن كإيمانن ،ڤرﻫياسي ديري دڠن كتقواءن .موده-مودﻫن
كيت دجاءوﻫكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى درڤد عذاب سيقساءن اڤي نراك يڠ تيدق ترڤري
ساكيتڽ.
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ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق ” :إسالم تونجڠ ڤرڤادوان“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
كأمانن دان كسجهتراءن اداله دوا ڤركارا يڠ چوكوڤ برمعنى دان تيدق ممڤو دنيالي دڠن واڠ
ريڠڬيت .دڠن كأمانن اينيله ،كيت ممڤو اونتوق ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دڠن
تنڠ دان تنترام تنڤا مراسا بيمبڠ .حال اين بربيذا سام سكالي دڠن ساودارا-مارا كيت يڠ برأد
دڤلسطين ،سريا دان نڬارا٢إسالم برڬولق يڠ الءين .كهيدوڤن مريك دﻫنتوءي دڠن ﻫوجنن بوم دان
تيمبقن ڤلورو تنڤا ﻫنتي .تليڠا مريك تله اللي دڠن ريبوان لتوڤن ستياڤ ﻫاري .مات مريك سوده
كريڠ اونتوق منڠيسي كشهيدن اﻫلي كلوارڬ يڠ دچينتاءي .ﻫاتي مريك چوكوڤ تابه منمڤوه
ليكو٢دنياوي .اداكه كيت سموا ڬمبيرا دڠن سيتواسي سبڬيني؟ اداكه كيت سڠڬوڤ مڠهاروڠي
دوڬاءن برتالي اروس بق الءوتن تيدق برتڤي؟
سسوڠڬوﻫڽ إسالم بوكنله اڬام يڠ برترسكن كڬانسن سڤرتي مان تودوﻫن يڠ دليمڤركن اوليه
موسوه٢إسالم .سباليقڽ إسالم اداله اڬام يڠ ممباوا رحمة كسلوروه عالم .اين برتڤتن دڠن فرمان اهلل
سبحانه وتعالى ددالم سورة األنبياء اية : 107
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
برمقصود ” :دان تياداله كامي مڠوتوسكن اڠكاو ﴿واﻫاي محمد﴾ ،مالءينكن اونتوق منجادي رحمة
باڬي سكالين عالم“.
سبلوم كداتڠن إسالم ،دنيا برأد دالم كڬلڤن .ڤڽمبهن برﻫاال ،صفة٢كبينتڠن ،ڤنينداسن ترﻫادڤ
ڬولوڠن يڠ لمه دان وانيتا دجاديكن تمڤت ملڤسكن نفسو ،منجادي عملن ﻫيدوڤ مريك .بڠسا
عرب جوڬ برڤچه بله .ڤرڤچهن دان ڤرموسوﻫن دأنتارا مريك برالروتن ﻫيڠڬ راتوسن تاﻫون.
ستله كحاضيرن رحمة إسالم دباوه كڤيمڤينن نبي محمد ﷺ  ،بڠسا عرب أخيرڽ تله دساتوكن.
مريك منجادي بڠسا دان اومت يڠ ماجو دالم ڤلباڬاي بيدڠ ،ماله داڤت مڠالهكن دوا كراجاءن بسر
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ياءيت روم دان فرسي .سالنجوتڽ ڤارا صحابة تله مڠمبڠكن إسالم كسلوروه ڤلوسوك موك بومي
دان تروس ترسيبر مڬه ﻫيڠڬ كهاري اين.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ﻫاري اين دنڬارا مليسيا يڠ كيت چينتاءي اين ،مرواه إسالم موال دڤرليكيه دان دڤركوتق-كتيقكن.
اينستيتوسي٢إسالم تيدق الڬي دڤندڠ موليا ،ماله دﻫينا دان دفتنه سسوك ﻫاتي .امت مڽديهكن
الڬي ،اڤابيال يڠ ممڤرليكيهكن اين بوكنله دري اورڠ٢بوكن إسالم سباليقڽ دري كالڠن اورڠ٢يڠ
مڠاكو براڬام إسالم سنديري عبارة موسوه دالم سليموت ،بق ڬونتيڠ دالم ليڤتن .حال اين امت
مڠجوتكن دان ممبري تمڤرن كڤد سلوروه اومت إسالم.
كدودوقن إسالم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان دالم ڤرلمباڬاءن موال دڤرتيكايكن سچارا ترڠ-ترڠن تنڤا
مراسا برساله .حق كبيبسن برسوارا يڠ كونونڽ منجادي اساس كبنرن تيندقن ترسبوت دڬوناكن ﻫاڽ
اونتوق كڤنتيڠن ڤريبادي ،بوكن الڬي برترسكن روح ڤرأوندڠن يڠ سبنر.
ڤربيذاءن فهمن ڤوليتيك دان اديولوڬي يڠ سهاروسڽ منجادي واده ڤرچامبهن علمو يڠ بوليه مڠوكوﻫكن
الڬي سسبواه بڠسا ،تله منجادي راچون يڠ ساڠت بربيسا .ڤماﻫمن يڠ دڠكل ترﻫادڤ علمو اڬام
جوڬ مڽومبڠ كڤد كأداءن اين .سالءين ڤرموسوﻫن ڤوليتيك ،ترداڤت جوڬ كومڤولن٢دان ڬرقن ترتنتو
يڠ چوبا مروبيك مرواه إسالم .حكوم اهلل دڤرسوءال دان دڤرماءينكن سسوك ﻫاتي .كأداءن اين جك
تيدق دبندوڠ ،اكن تروس منجادي باره .مڠوندڠ كموركاءن يڠ تياد ڤڽوده .أخيرڽ ملمهكن ڤرڤادوان
اومة.
ايڠتله اكن ڤسنن اهلل سبحانه وتعالى دالم سوره الحجرات اية

: 10

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
برمقصود ” :سبنرڽ اورڠ٢يڠ برإيمان ايت اداله برساودارا ،مك دامايكنله دأنتارا دوا ساودارا
كامو ﴿يڠ برتليڠكه﴾ ايت دان برتقواله كڤد اهلل سوڤاي كامو برأوليه رحمة“.
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دالم اوسها منچاڤاي ڤرڤادوان ﻫيدوڤ برمشاركت دان برنڬارا ،كيت تيدق ترلڤس دري مڠهادڤي
رينتڠن دان ﻫالڠن .صفة سومبوڠ دان بڠڬ ديري سريڠ منجادي ڤڠهالڠ اوتام باڬي سسأورڠ اونتوق
منريما ڤنداڤت اتاو بواه فيكيرن اورڠ الءين .سيكڤ اين اكن مندوروڠ برالكوڽ كرتقن دان ڤرڤچهن
باءيق دڤريڠكت رومه تڠڬ ،كلوارڬ ،مشاركت دان نڬارا .سيكڤ اين جوڬ سريڠ ممباوا
اينديۏيدو اتاو كومڤولن مالكوكن كڬانسن دان ككراسن كڤد اورڠ الءين .كجيرانن يڠ ﻫيدوڤ دالم
دنيا كسومبوڠن تيدق اكن مڠهيراوكن جيرن٢دسكيترڽ .تياد الڬي برتڬور ساڤ ،تياد جوڬ برتاڽ
خبر بريتا ،اڤاته الڬي دودوق برسوا برڬوراو سندا دان ترتاوا ڬمبيرا .امت سديه اڤابيال جيرن
تتڠڬ ﻫاڽ دكنلي اڤابيال كندوري كندارا ،دﻫوبوڠي جك بردوكا دان تتكاال برالكو كچمسن
سمات-مات.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ڤرڤچهن دان ڤرموسوﻫن مروڤاكن ڤربواتن اتاو ڬجاال مشاركت يڠ ساڠت دبنچي اوليه إسالم .نبي
محمد ﷺ تله داوتوسكن اوليه اهلل اونتوق مڽاتوڤادوكن اومت مأنسي سوڤاي مريك داڤت ﻫيدوڤ
دالم كأداءن امان دان داماي .ڤرڤچهن جوڬ دكوتوق كران اي بوليه ملمهكن اومت إسالم دالم ڤلباڬاي
كأداءن سرتا منجاديكن مريك لمه دان تيدق ممڤو مڠهادڤي چابرن يڠ سماكين مرونچيڠ.
سالءين دري مڠعقيبتكن كڬاڬلن ،ڤرڤچهن جوڬ اكن مڽببكن ﻫيلڠڽ رحمة دان نعمت دري اهلل.
مريك يڠ مڽببكن ﻫورو-ﻫارا دان ڤرموسوﻫن اداله ترماسوق ڬولوڠن يڠ تيدق برشكور اتس نعمت
اهلل يڠ منجادي ساله ساتو شرط باڬي برتمبهڽ نعمت ايت ،ماناكاال مڠكفوركنڽ اكن منمڤه باال دان
سيقسا دري اهلل كران اهلل تله برجنجي اكن منمبهكن نعمت يڠ دشكوري دان ممبري عذاب اڤابيال
دكفوري.
ڤرڤچهن جوڬ بوليه مڽببكن اومت إسالم ﻫيلڠ كهيبتن دمات موسوه ياءيت تيدق الڬي مڠڬرونكن
مريك .اين اكن مڽببكن اومت إسالم دتيندس دان دأنچم كسالمتن ڽاوا ،ﻫرتا-بندا دان عقيدة .اين
داڤت دليهت ﻫاري اين اڤابيال دمان-مان سهاج ددنيا اين كأداءن اومت إسالم ساڠت لمه دسببكن
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ڤرموسوﻫن سسام سنديري .دتانه عرب ،افريكا ،اسيا ،ماله دنڬارا كيت مليسيا سنديري تيدق
ترلڤس دري بهاي ڤرموسوﻫن سسام سنديري .اخيرڽ اومت إسالم كاله بوكن كران كقواتن ڤيهق
موسوه ،تتاڤي كاله كران كلمهن اومت إسالم ايت سنديري.
ڤڽيبارن عقيدة يڠ ساله دكالڠن اومت إسالم جوڬ مروڤاكن ساله ساتو فكتور يڠ بوليه ممچهبلهكن
ڤرڤادوان كيت .اومت إسالم دمليسيا برڤڬڠ كڤد عقيدة أﻫل السنة والجماعة .اوليه ايت ،كيت
مستيله ممستيكن سوڤاي ڤڬڠن اين داڤت دتروسكن دان دڤرتاﻫنكن .ڤرڤچهن دان ڤرموسوﻫن
دكالڠن اومت إسالم اكن موده برالكو جك اسڤيك عقيدة تيدق دبري ڤرﻫاتين .أخيرڽ ،مريبقڽ
اجرن اتاو فهمن يڠ مڠليروكن دالم مشاركت .جوسترو ،ماريله كيت كمبالي مڠحياتي ڤرإيڠتن اهلل
سبحانه وتعالى دالم سورة األنفال اية :1
ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣﭤ ﭥﭦ
برمقصود” :مريك برتاڽ كڤدامو ﴿واﻫاي محمد﴾ تنتڠ ﻫرتا رمڤسن ڤرڠ .كاتاكنله :ﻫرتا رمڤسن ڤرڠ
ايت ﴿ترسره﴾ باڬي اهلل دان باڬي رسولڽ ﴿اونتوق مننتوكن ڤمبهاڬينڽ﴾ .اوليه ايت ،برتقواله كامو كڤد
اهلل دان ڤرباءيقيله كأداءن ڤرﻫوبوڠن دأنتارا كامو ،سرتا طاعتله كڤد اهلل دان رسولڽ ،جك بتول
كامو اورڠ  ٢يڠ برايمان“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ،ماريله كيت مڠحياتي كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد ﻫاري يڠ موليا
اين:
ڤرتام  :إسالم اداله اڬام يڠ ممباوا رحمة كسلوروه عالم تنڤا مڠيرا اڬام ،بڠسا ،درجة ماﻫوڤون
كتورونن.
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كدوا  :ڤرڤچهن دكالڠن اومت إسالم ﻫاڽ ممبري كأونتوڠن دان ڤلواڠ كڤد موسوه ٢إسالم اونتوق
ملمهكن اومت إسالم.
كتيڬ  :ايوه كيت بڠكيت سموال اونتوق ممبينا كمبالي كقواتن اومت إسالم ماللوءي سماڠت
ڤرڤادوان دان ڤڽاتوان يڠ مروڤاكن نادي كڬميلڠن إسالم دري دولو ﻫيڠڬ كيني دڠن برڤڬڠ تڬوه ڤد
اجرن أﻫل السنة والجماعة.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الشورى اية

:13

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ
برمقصود ” :اهلل تله منرڠكن كڤد كامو دأنتارا ڤركارا٢اڬام يڠ دي تتڤكن حكومڽ اڤ يڠ تله
دڤرينتهكنڽ كڤد نبي نوح ،دان يڠ تله كامي ﴿اهلل﴾ وحيوكن كڤدامو ﴿واﻫاي محمد﴾ ،دان جوڬ يڠ تله
كامي ڤرينتهكن كڤد نبي إبراﻫيم دان نبي موسى سرتا نبي عيسى ،ياءيت :تڬقكنله ڤنديرين اڬام،
دان جاڠنله كامو برڤچه بله اتاو برسليسيهن ڤد داسرڽ .برت باڬي اورڠ٢مشريك ﴿اونتوق منريما
اڬام توحيد﴾ يڠ اڠكاو سرو مريك كڤداڽ .اهلل مميليه سرتا ملوروڠكن سسياڤا يڠ دكهندقيڽ اونتوق
منريما اڬام توحيد ايت ،دان ممبري ﻫدايه ڤتونجوق كڤد اڬاماڽ ايت سسياڤا يڠ رجوع كمبالي
كڤداڽ ﴿دڠن طاعة﴾“.
 ِّ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
َات وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الْآي ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ،
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
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حم َ َّ
الرا ِحم ِيْنَ .ف َاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ فَيَا
ك ي َا أَ ْر َ
ات ،ب ِرَحْمَت ِ َ
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
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خطبة كدوا

الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَلا َ عُدْوَانَ ِإ َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِِي َّ
الصلاَة ُ

السلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَُ ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ و َ ْ
النا ِ

ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

ك الْح َُق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ََُ ،ادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
الطاعَة ِ

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

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ وَث ََّنى 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 ََّمدٍ كَمَا َ ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
 ِّ عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّللُ َُّم َ
َ ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ 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 ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
ار َ
اللُ َُّم ع َ ِ
وَ ْ
الصح َابَة ِ و َ َّ
 ِّ بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََُّر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك ي َا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَُ ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

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

الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َوُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
أَ نْز ِ ِ

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

وَعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.
اللُ َُّم أَ طِ ِّْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق
َد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الرعِيَة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
اللُ َُّم اجْ ع َ ِّْ م َالِيْز ِيَا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً رَخ َِّية ً،

ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
ي َا رَؤ ٌ

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

الد ِيْنِ ،وَد َم ِْ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 َ َّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَن َا وَه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ
آتنَِا فِي ُ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللهِ،

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

وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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