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كونسيڤ تََبُّين
( جانواري 2016م  5 /ربيع األخير 1437ﻫ)
ا َ ْلحم َْد ُ ِلله ِ الق َائ ِل:

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭟﭠﭡ ﭢ ﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰ
أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإله َ ِإ َّ
َل وَسَِ ِ ْم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ .اَلل َه َُّم ل ِ

صحَابِه ِ أَ جْم َعِيْنَ.
ك عَلَى سَيِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ
و َب َارِ ْ
اي بتَِقْو َى الله ِ فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتق ُوْنَ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا أَ ُّيهَا المُسْل ِم ُونَ ،ا َِّتق ُوا اللهَُّ ،أ ْو ِ
ليْك ُ ْم و َِإ َّي َ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٢كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه كطاعتن ،كيقينن دان
كإخالصن دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت
دأخيرة.
دان
ددنيا
برجاي
ستروسڽ
برتقوى
يڠ
انسان
منجادي
ميمبر جمعة ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :كونسيڤ تََبُّين“.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ اهلل سبحانه وتعالى تله مڠورنياكن ڤلباڬاي نعمت يڠ تيدق ترﻫيتوڠ باڽقڽ كڤد مأنسي.
انتاراڽ اياله نعمت ڤندڠرن تليڠا ،ڤڠليهتن مات دان تڠڬڤن ﻫاتي .كسموا كورنياءن ترسبوت اكن
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دڤرسوءالكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى .سام اد دمنفعتكن كأره ڤركارا يڠ مورني اتاو دسيا-سياكن
كأره ڤركارا يڠ كجي .فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة اإلسراء اية :36
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
برمقصود” :دان جاڠنله اڠكاو مڠيكوت اڤ يڠ اڠكاو تيدق ممڤوڽاءي ڤڠتاﻫوان مڠناءيڽ،
سسوڠڬوﻫڽ ڤندڠرن دان ڤڠليهتن سرتا ﻫاتي ،سموا اڠڬوتا٢ايت تتڤ اكن دتاڽ تنتڠ اڤ يڠ
دالكوكنڽ“.
ڤد زمان فتنه برتيكنولوڬي دان دنيا ايرا ڬلوباليساسي اين ،ڤلباڬاي بريتا موده دسيبركن دڠن چڤت،
ملواس دان موده .ڤرأنتاراءن تيكنولوڬي سڤرتي وتساڤ  ،whatsappتيليڬرام، telegram
تويتر ،twitterفسبوك  ،facebookإيميل  ،emelسورت خبر ،مجاله اتاو سباڬايڽ منجاديكن
ڤروسيس ليمڤهن معلومت ترسبوت موده دڤرأوليه سهيڠڬاكن تيدق ممڤو دتاڤيس دان تيدق سمڤت
دڤستيكن كبنرنڽ .دتمبه دڠن سيكڤ تروجا دان تيدق ماﻫو كتيڠڬلن دڠن "بريتا سينساسي" يڠ
دڤرأوليهي ،اللو ترسيبرله ڤرخبرن ترسبوت كسڬنڤ تمڤت باڬايكن فكتا تنڤا سبارڠ شك واسڠكا.
رياليتيڽ ،بريتا اتاو ڤرخبرن يڠ دڤرأوليه تنڤا اساس كبنرن دان كڤستين بوليه مڠوندڠ فتنه ،باال،
بنچان ،كچالكاءن ،ڤرموسوﻫن دان ڤرسليسيهن .كران ايت ،إسالم منشرطكن "تبيُّن" سباڬاي
كونسيڤ ڤنريماءن ،ڤنيالين دان ڤڽيبرن سسبواه بريتا.
اد دكالڠن اﻫلي تفسير منجلسكن ”تبيُّن“ برمقصود ممريقسا دڠن تليتي دان اي ممباوا مقصود
”َتَثُّبت“ ياءيت برﻫاتي-ﻫاتي دان تيدق ترڬسا-ڬسا ،مليهت دڠن كعلموان يڠ دالم ترﻫادڤ سبواه
ڤريستيوا دان خبر يڠ داتڠ سهيڠڬ منجادي جلس دان ترڠ.
كونسيڤ ”تبيُّن“ يڠ منجادي توڤيق ڤربينچڠن خطبة ﻫاري اين برمقصود ڤڠنلن ،ڤمريقساءن ،ڤنيالين
دان ڤرتيمبڠن يڠ تليتي ،برﻫاتي-ﻫاتي دان تيدق ترڬسا-ڬسا برداسركن اساس علمو ڤڠتاﻫوان يڠ
مندالم سهيڠڬ سسبواه ڤڠخبرن ايت جلس دان ڽات كبنرن اتاو كڤلسوانڽ .ريڠكسڽ” ،تبُّين“ اياله
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ڤروسيس ڤمريقساءن سسبواه بريتا اتاو ڤڠخبرن سبلوم دسبركن” .تبيُّن“ جوڬ برمقصود اڬر اومت
إسالم سنتياس تليتي دان برﻫاتي-ﻫاتي دالم ممبوات كسيمڤولن.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
ڤريبهاس ماليو” ،سبب ڤولوت سنتن بيناسا ،سبب مولوت بادن بيناسا“ سهاروسڽ دحياتي دان
دچرماتي .ڤريبهاس اين تله منجلسكن كڤد كيت بهاوا ڤركاتاءن تنڤا كوسڤاداءن ﻫاڽ مڠوندڠ فتنه.
ماناكاال فتنه عبارت راچون دان باره يڠ ﻫاڽ منتيجهكن كچالكاءن ،ڤرموسوﻫن دان ڤرسليسيهن.
ﻫاري اين ،ڤرانن مولوت درياليساسيكن دڠن موده ماللوءي ڤرانتاراءن وتساڤ ،whatsapp
تيليڬرام ، telegramتويتر ،twitterفسبوك  .،facebookكمودين سچارا برڤريڠكت ترسيبر
كسالورن راسمي سهيڠڬ دالڤوركن سچارا سينساسي دسورت خبر ،راديو دان تيليويشن.
سولوسي ترﻫادڤ وجود دان ترسيبرڽ فتنه اياله ”تبيُّن“ ترﻫادڤ سبارڠ ڤڠخبرن اڬر كيت تيدق
مڽيبار دان مڽمارقكن فتنه .ايڠتله ،سكجي-كجي مأنسي اياله ڤمبوات دان ڤڽيبر فتنه .كران ايت
فتنه مروڤاكن ساله ساتو درڤد دوسا٢بسر يڠ دكوتوق اوليه إسالم .سبدا رسول اهلل ﷺ سباڬايمان
رواية إمام البخاري درڤد حذيفة رضي اهلل عنه:
الله ِ ال ْم ََّشاءُونَ ب َِّالنمِيمَة ِ ،ال ْمُف َرِقُونَ بَيْنَ الأَ ح َِّبة ِ ،ال ْبَاغ ُونَ ال ْبُر َآء َ الْع َن َتَ
شِر َار ُ عِبَادِ َّ

برمقصود” :سكجي-كجي مأنسي اياله مريك يڠ برجالن منابور فتنه ،مريك يڠ مالڬ-الڬاكن دأنتارا
انسان يڠ بركاسيه سايڠ دان مريك يڠ منچاري-چاري كسالهن ترﻫادڤ اورڠ يڠ تيدق برساله“.
سسوڠڬوﻫڽ إسالم مروڤاكن اڬام شمول يڠ منجاڬ ﻫوبوڠن انتارا مأنسي دڠن توﻫنڽ ،مأنسي سسام
مأنسي .دالم منجاڬ ﻫوبوڠن مأنسي سسام مأنسي مك كونسيڤ ”تبيُّن“ ساڠت ايفيكتيف دالم
منجاڬ كهرمونين دان كسجهتراءن .تبيُّن بوكن سهاج ممبري فاءيده كڤد اينديۏيدو تتاڤي منجڠكاو
صد
كڤد كلوارڬ ،مشاركت دان نڬارا .كونسيڤ تبيُّن توروت مرياليساسيكن كهندق شرع اتاو مقا ِ
شرعية ياءيت ڤمليهاراءن عقل ،ڽاوا ،كتورونن ،ﻫرتا دان اڬام .عقل اكن ترڤليهارا اڤابيال سڬاال
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معلومت يڠ دتريما دڤرﻫالوسي دان دسليديقي .اڬام ،كتورونن ،ڽاوا دان ﻫرتا اكن ترڤليهارا درڤد
سبارڠ كچالكاءن اڤابيال فتنه تيدق دأدا-أداكن دان دسمارقكن .بهكن تياد سبارڠ كبيمبڠن دان
ڤڽسلن اڤابيال كونسيڤ ”تبيُّن“ دڤركتيككن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سجاره شهيد دان تربونوﻫڽ سيدنا عثمان رضي اهلل عنه سهاروسڽ ممبريكن ڤڠاجرن دان ڤرإيڠتن
بسر كڤد كيت .ڤمبونوﻫن سيدنا عثمان رضي اهلل عنه اداله كران فتنه يڠ دچانڠ دان دسمارقكن
اوليه ڤرانچڠن جاﻫت ڬولوڠن مُنافقين .سسوڠڬوﻫڽ ،ڬولوڠن منافقين اداله موسوه دالم سليموت يڠ
لبيه مربهاي درڤد كفار يڠ جلس ڤننتڠنڽ .جوسترو ،جاءوﻫيله صفة٢منافقين سڤرتيمان يڠ
دجلسكن بڬيندا ﷺ ياءيت اڤابيال بركات دي بردوستا ،اڤابيال برجنجي دي موڠكيري دان اڤابيال
دبري أمانه دي خيانتي .ايڠتله القرءان منڬسكن ،سسوڠڬوﻫڽ اورڠ منافق ايت دتمڤتكن ڤد
تيڠكتن ڤاليڠ باوه سكالي دري الڤيسن ٢دالم نراك دان تياد سسياڤا ڤون يڠ داڤت منولوڠ مريك.
سيدنا عثمان رضي اهلل عنه تله ممرينته ﻫمڤير منچاكوڤي  12تاﻫون .ڤمرينتهنڽ برلڠسوڠ امان
سهيڠڬ برموالڽ زمان فتنه .كباڽقن فتنه ترﻫادڤ سيدنا عثمان دسمارقكن اوليه ڬولوڠن منافقين.
برباڬاي فتنه دلونتركن كڤد بلياو دڠن توجوان ممبوروقكن ريڤوتاسيڽ بهكن مڠهنچوركن إسالم ايت
سنديري .مك دچانڠ-چانڠ فتنه بهاوا خليفه إسالم كتيڬ اين مالكوكن بدعة مڠومڤول دان ممبوكوكن
القرءان ،تيدق مڽرتاءي ڤڤرڠن بدر ،تيدق حاضير كتيك ڤرجنجين بيعة الرضوان دان سباڬايڽ.
سدڠكن كعذورن سيدنا عثمان رضي اهلل عنه ترﻫادڤ بدر دان بيعة الرضوان اداله دڠن السن
دان ڤرستوجوان رسول اهلل ﷺ .نامون ،ڤركارا٢اين سڠاج دچانڠ دان دأولڠ-اولڠ .ڤركارا يڠ
دچانڠكن اوليه ڬولوڠن منافقين اين اخيرڽ منداڤت سوكوڠن ڬولوڠن ترڤدايا يڠ لمه إيمانڽ دان
اخيرڽ ممبنتوق كومڤولن ڤننتڠ .بنرله كات٢يڠ مڽبوتكن ”ڤنيڤوان يڠ دأولڠ-اولڠ اكن منجادي كبنرن“.
كمونچق فتنه ترﻫادڤ سيدنا عثمان رضي اهلل عنه اياله سورت ڤلسو اتاو سورت اليڠ چيڤتأن
ڬولوڠن منافقين يڠ اخيرڽ منچتوسكن كمارﻫن ڬولوڠن ترڤدايا يڠ لمه ايمانڽ .اخيرڽ ،برالكو
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ڤمبرونتقن سهيڠڬ تربونوه شهيد سيدنا عثمان رضي اهلل عنه .سسوڠڬوﻫڽ ،برالكو ككاچاون ددالم
مشاركت إسالم اداله كران اڤي ،راچون دان باره فتنه .اوليه ايت ،جاءوﻫي اڤي فتنه دڠن
ممڤرﻫالوسي سبارڠ ڤڠخبرن دڠن كونسيڤ ”تبيُّن“.
كونسيڤ ”تبيُّن“ مڠاجركن كيت ببراڤ ڤركارا انتاراڽ اياله تيدق مندعوا اتاو ممڤركاتاكن سسواتو،
كچوالي يڠ بنر سهاج .بهكن ،مڠاداكن بريتا اتاو بربوﻫوڠ اداله ساله ساتو درڤد تندا٢منافق دان
بردوسا .سالءين ايت ،ﻫاڽ بريتا يڠ تله دسليديقي كبنرن اتاو كڤلسوانڽ سهاج بوليه دسيبركن.
بڬيتو جوڬ ،ڤرلوڽ سيكڤ سريڠ برتاڽ دان مروجوق سڬاال ڤركارا يڠ تيدق دكتاﻫوءي كڤد
اﻫليڽ .سيكڤ اين مڠيلقكن ككليروان ،ساله فهم ،ڤڽليويڠن دان كسستن .سالءين ايت ،سيكڤ
مرنده ديري ،برتولق انسور ،ساليڠ ممعافكن ،حرمت مڠحرمتي ،برسيكڤ عاديل دان سقسام داڤت
ممادمكن اڤي فتنه ستروس ترجاڬ كهرمونيان سرتا كسالمتن انتارا سسام كيت.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
روموسن درڤد خطبة يڠ دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام :مؤمين سبنر اياله مريك يڠ منجاڬ ﻫوبوڠن دڠن توﻫنڽ ،منجاڬ ﻫوبوڠن سسام مأنسي دان
منجاڬ ڤريالكو ترﻫادڤ عالم سمستا.
كدوا :فتنه اداله اڤي ،راچون دان باره يڠ منداتڠكن ڤلباڬاي كچالكاءن ،ڤرموسوﻫن دان ڤرسليسيهن
كڤد ديري ،كلوارڬ ،نڬارا دان اڬام.
كتيڬ :كونسيڤ ”تبيُّن“ اداله قاعده يڠ ڤرلو دڤركتيككن دالم زمان فتنه برتيكنولوڬي دان دنيا ايرا
ڬلوباليساسي اين سوڤاي كيت تيدق دڬولوڠكن سباڬاي ڤمبوات دان ڤڽيبر فتنه ستروسڽ مڠوندڠ
كموركاءن اهلل.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النور اية

:19
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ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ
برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ اورڠ٢يڠ سوك مڽيبركن تودوﻫن٢يڠ بوروق دالم كالڠن اورڠ٢يڠ برإيمان،
مريك اكن برأوليه عذاب سيقسا يڠ تيدق ترڤري ساكيتڽ ددنيا دان دأخيرة دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل
مڠتاﻫوءي ﴿سڬاال ڤركارا﴾ سدڠ كامو تيدق مڠتاﻫوءي ﴿يڠ دمكين﴾“.
ل
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
َات وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ

َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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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 ِ و َل ِِي َّ
الصلاَة ُ

السلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْ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 ُ ،لَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ و َكُونُوا 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 ل ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ل ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى
ك ع َلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِنَا ِ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 َ

7

خطبة جمعة

كونسيڤ تَبَيُّن

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 َ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ
الصح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك ي َا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

اتَّ .
َّ
الله ُ َّم
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّ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 ِ
خصُولًا 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.
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق
لد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الرعِيَة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا 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
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّ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 ْتَنَا و َه َْ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 ُ يَعَِْم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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