خطبة جمعة

واليه چريا رعيت سجهترا

خطبة خاص هاري واليه
واليه چريا رعيت سجهترا
( جانواري 016م 1 /ربيع األخير 1437ه)
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 ِ

ﭧﭨ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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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 تَبِعَُ ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِن َا مُح ََّمد ،وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
َيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
الزادِ َّ
وَت َز ََّود ُْوا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
التقْو َى ،و َ َّاتقُو ْا الله َ ي َا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
تياد ڤسنن يڠ ڤاليڠ اينده الڬي برنيالي دأتس موك بومي اين مالءينكن ڤسنن تقوى .لنترن ايت،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى .ياءيت دڠن كيت ملقساناكن
سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان منيڠڬلكن سموا تڬهنڽ .سسوڠڬوهڽ تقوى اداله سباءيق-
باءيق بكلن كيت مڠهادڤ اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة.
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ڤارا حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سبحانه وتعالى،
تاريخ  1فيبرواري  1974تله منچاتتكن ڤريستيوا ڤنتيڠ دالم ڤمبنتوقن كواال لومڤور سباڬاي ايبو
نڬارا مليسيا دان واليه ڤرسكوتوان يڠ ڤرتام سبلوم توروت دسرتاءي اوليه البوان ڤد  16اڤريل
 1984دان ڤوتراجاي ڤد  1فيبرواري  .2001رنتيتن ايت ،تاريخ  1فيبرواري ستياڤ تاهون تله
دسمبوت سباڬاي هاري واليه .سهوبوڠن ايت ،خاطب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق” :واليه چريا رعيت سجهترا“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
سجاره دنيا تله مماڤركن كچمرلڠن اومت إسالم سكيتر اباد ڤرتام هيڠڬ كتيڬ هجرة .كهيدوڤن
بندر يڠ دأسسكن اوليه مريك ڤد ايرا ايت ،تله برجاي منچورقكن تمدون إسالم يڠ برڤقسيكن
القرءان دان السنة .اومت إسالم برجاي مالهيركن برباڬاي اينستيتوسي بربنتوق سوسيال ،ڤوليتيك،
ايكونومي دان كبوداياءن يڠ ممبنتوق مريك منجادي مشاركت مَ َدني ،ستروسڽ برسينر منجادي
رجوقن دنيا ،ماله جاءوه مڠاتسي تمدون ٢الءين يڠ موندور كبالكڠ.
منيليق رياليتي سماس بنداراي يڠ كيت سايڠي ،كيت سريڠ دساجيكن دڠن ايسو٢كريتيكل يڠ
مڽسقكن بنق كيت سالكو ورڬ كوتا .ايسو سڤرتي كوس سارا هيدوڤ يڠ كيان منيڠكت
أومڤاماڽ ،تله مڽومبڠ كناءيقن ڬرف جنايه يڠ مندادق .بڬيتو جوڬ ايسو ڤربيذاءن بڠسا دان اڬام،
تله مڠوندڠ ڤركالهين دان ڤرڬادوهن انتارا قوم سكالي ڬوس منجارقكن هوبوڠن سسام ورڬ كوتا.
جورڠ ڤربيذاءن تارف هيدوڤ انتارا اورڠ كاي دڠن فقير ميسكين جوڬ تله موجودكن حسد دالم
ديري ماسيڠ .٢سي ميسكين مڽيمڤن دڠكي ماناكاال سي كاي ڤوال هاڽ ڤنتيڠكن ديري .سالءين
ايت ،ايسو٢كرونتوهن اخالق دان مورل ،ڤرڬاءولن بيبس ،هيبورن ملمڤاو ،سيك س بيبس،
معصية ،كوروڤسي ،ڤنيندسن ،دان الءين٢توروت مڽومبڠ كڤد كروسقن مشاركت دان كتيمڤڠن
ڤمباڠونن بنداراي.
حاضيرين جمعة يڠ دمولياكن،
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ببراڤ ڤرسوءالن ڤرلو كيت سام٢رنوڠكن .اڤاكه كيت هاڽ ممرهاتي ،بركچوالي تنڤا برتيندق
اڤا٢؟ اڤاكه ارتي كمودينن بنداراي يڠ سبنرڽ؟ اڤاكه ڤڽلساينڽ منوروت إسالم؟ اڤاكه سيكڤ دان
ڤرانن يڠ ڤرلو كيت الكوكن؟ ڤرسوءالن ٢اين ڽات منونجوقكن بهاوا كيت تيدق اد جالن الءين اونتوق
مڽلسايكن مسئله٢ترسبوت مالءينكن كمبالي كڤد اجرن إسالم.
بندر مدينة المنوَّرة مروڤاكن مانيفيستاسي سچارا لڠسوڠ درڤد كونسيڤ توحيد دالم إسالم دان
ممڤڠاروهي ستياڤ تيندق ورڬاڽ .اي ترتڬق اتس ڤرينسيڤ عقيدة ،ڤميكيرن دان ديسيڤلين
برأسسكن شريعة .سأورڠ توا يڠ برباسيكل دكامڤوڠ تتاڤي برأخالق دڠن مشاركت ،مڠحرمتي حق
اورڠ راماي ،لبيه برتمدون درڤد توكوه يڠ برتالي ليهير كمس تتاڤي مڠمبيل رسواه .ڤق چيق يڠ
بركاءين ڤليكت يڠ ممبواڠ سمڤه دالم توڠڽ ،لبيه ماجو درڤد مريك يڠ مماكاي ڤاكاين كمس تتاڤي
منچمڤق سمڤه دمرات تمڤت .سأورڠ ميسكين يڠ برتوڠكوس لوموس ممليهارا عقيدهڽ دان
مڠهيندري شريك لبيه مودن درڤد سي كاي يڠ بركريتا ميواه نامون برتڠكل اتاو برأولڠ أليق كرومه
بوموه .جك عقيدة ورڬ كوتا ڬويه ،تياد ارتي باڠونن مڬه.
واليه ڤرسكوتوان تركنل سباڬاي ڤوست منچاري ڤكرجاءن .ڤرخدمتن دان ڤرنياڬان رنچق
برأوڤرسي سڤنجڠ ماس .نامون ،ستياڤ اينديۏيدو هندقله ملونسكن تڠڬوڠجواب ماسيڠ .٢تيدق
كيرا سام اد ماجيقن  ،ڤكرجا ،بكرجا سنديري اتاو ڤنجاوت عوام هندقله ممستيكن ڤنداڤتنڽ ايت
حالل دان بركت .سالءين ايت ،ستياڤ اينديۏيدو هندقله مموڤوق سيكڤ ٢ڤوسيتيف دالم
مڠهادڤي چابرن كهيدوڤن ماس كيني.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كأمانن بندر ترحاصيل درڤد كرجاسام يڠ ڤادو انتارا سموا ڤيهق سام اد اڬينسي كراجاءن،
 ،NGOماهو ڤون اينديۏيدو .عملن ساليڠ تڬور-منڬور دان بكرجاسام دالم كالڠن مشاركت
هندقله دهيدوڤكن سموال دالم رڠك ممبندوڠ مسئله ڬجاال سوسيال دبندر .فرمان اهلل سبحانه
وتعالى منروسي ڤوتوڠن اية  ،2سورة المائدة:
3

خطبة جمعة

واليه چريا رعيت سجهترا

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
برمقصود” :دان هندقله كامو ساليڠ ممبنتو اونتوق ممبوات كباجيقن دان برتقوى ،دان جاڠنله كامو
ساليڠ ممبنتو اونتوق مالكوكن دوسا دان ڤرموسوهن .دان برتقواله كامو كڤد اهلل ،كران سسوڠڬوهڽ
عذاب اهلل ساڠت برت“.
ڤلباڬاي اوسها تله دان سدڠ دأوسهاكن باڬي ممستيكن كسجهتراءن ورڬ واليه ڤرسكوتوان
ترجامين .چونتوهڽ ،باڬي مناڠني ڬجاال سوسيال ،كمنترين واليه ڤرسكوتوان تله ملنچركن ڤروڬرام
اوڤراسي بنترس اكتيۏيتي حرام ﴿ ﴾OPS BAHدڠن كرجاسام اڬينسي٢كراجاءن دان  .NGOباڬي
ممبنتو كڤرلوان هيدوڤ ورڬ واليه ڤرسكوتوان اونتوق مميليقي رومه سنديري دڠن هرڬ ممڤو
ميليق ،كمنترين واليه ڤرسكوتوان سدڠ موجودكن رومه ممڤو ميليق ﴿ .﴾RUMAWIPباڬي ممستيكن
واليه اين برتمبه چريا دان سجهترا ،ڤروڬرام Task Forceكبرسيهن تله دوجودكن اونتوق منمبه
باءيق كبرسيهن ڤرسكيترن دان كاوسن كديامن .جوسترو ،كوميتمن درڤد سموا ڤيهق ترأوتاماڽ
ورڬ واليه اداله دڤرلوكن .ستياڤ ورڬ برتڠڬوڠجواب دالم ممستيكن بندراي اين تروس دالم كأداءن
سجهترا.
سواتو يڠ ساڠت موليا نامون سوكر دلقساناكن اداله سيكڤ سوك برخدمت سچارا سوكاريال.
إسالم بوكن سهاج مڠنجوركن سماڠت سوكاريالون ،ماله مڠڬالقكنڽ منجادي بودايا دالم كهيدوڤن
برمشاركت .چونتوهيله سماڠت ڤارا صحابة رضي اهلل عنهُم ممبينا مسجد نباوي دان ممعموركن
بومي مدينة .ڤڠوربنن تناڬ ،ماس دان هرتا دڠن هاڽ مڠهارڤكن بالسن درڤد اهلل سبحانه وتعالى
سمات-مات اداله فكتور اوتام كجاياءن مريك .حياتيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األنعام،
اية :90
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ
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برمقصود” :مريك ﴿نبي ﴾٢ايتوله ،اورڠ٢يڠ تله دبري ڤتونجوق اوليه اهلل ،مك توروتيله اوليهمو
﴿واهاي محمد﴾ اكن ڤتونجوق مريك .كاتاكنله :اكو تيدق ممينتا اوڤه كڤد كامو مڠناءي ڤتونجوق
﴿القرءان يڠ اكو سمڤايكن﴾ ايت .القرءان ايت تيدق الءين هاڽاله ڤريڠاتن باڬي سكالين عالم“.
دمكينله ڤرينسيڤ دان قاعده ڤڽلساين إسالم دالم ممباڠونكن ورڬ بنداراياڽ منجادي اومة يڠ
برتمدون الڬي ڬيميلڠ.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي سكالين،
انتارا رواڠ ترڤنتيڠ باڬي ممباڠون دان منچورقكن بندراي منوروت إسالم اداله دڠن مڠأوڤتيمومكن
ڤرانن دان اينستيتوسي مسجد .اينستيتوسي مسجد اداله ڤوست عبادة دان كبوداياءن إسالم يڠ
ڤاليڠ برڤوتينسي .اي ممڤو مالهيركن توكوه يڠ برويبوا دالم سموا بيدڠ كهيدوڤن .دڠن كويبواءن
إسالم ،كمعمورن مسجد برأوڤاي ممبينا سموال بنداراي دان ممباڠونكن مشاركتڽ منجادي ماجو،
سجهترا ،امان ،دان براخالق موليا.
ڤركارا ڤوكوق دالم اوروسن عبادة اياله صالة .براڤ راماي دالم كالڠن ورڬ كوتا هاري اين يڠ
تليڠاڽ سينسيتيف دان ڤيكا ترهادڤ سروان اذان؟ براڤ رامايكه دالم كالڠن ورڬ كوتا هاري اين
يڠ ممبوات تيندقن ڤرواكتيف اونتوق كمسجد باڬي منونايكن صالة فرض برجماعه؟ سسبواه مسجد
تيدق دكاتڬوريكن سباڬاي معمور سكالي ڤون ڤلباڬاي ڤروڬرام تله دأنجوركنڽ ،نامون بيلڠن جماعه
صالة فرضوڽ امت مڽديهكن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مروموسكن ببراڤ ڤركارا اونتوق رنوڠن كيت برسام.
ڤرتام :سجاره كمعمورن مكة دان مدينة اداله موديل اوڠڬول دالم ڤمبنتوقن بندراي إسالم يڠ
سواجرڽ دجاديكن رجوقن.
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كدوا :اساس كچمرلڠن ورڬ كوتا اداله ممبوداياكن اجرن إسالم دالم كهيدوڤن سهارين ،يڠ منونتوت
ڤڠليبتن سموا ڤيهق دالم ڤمباڠونن مودال انسان.
كتيڬ :ورڬ كوتا هندقله مندوكوڠ اوسها٢يڠ تله دان سدڠ دأوسهاكن باڬي مالهيركن واليه يڠ چريا
دان رعيت يڠ سجهترا.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة سباء اية
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مقصودڽ” :دمي سسوڠڬوهڽ ،اداله باڬي ڤندودوق نڬري سباء ،سواتو تندا ﴿يڠ ممبوقتيكن
ڤمورهڽ اهلل﴾ يڠ ترداڤت دتمڤت تيڠڬل مريك ﴿ياءيت﴾ ترداڤتڽ دوا كبون ﴿يڠ لواس الڬي سوبور﴾،
يڠ ترلتق دسبله كانن دان سبله كيري ﴿مريك﴾﴿ .اللو دكاتاكن كڤد مريك﴾ :ماكنله دري رزقي
ڤمبرين توهن كامو دان برشكورله كڤداڽ﴿ .نڬري كامو اين اداله﴾ نڬري يڠ باءيق ﴿امان دان
معمور﴾ ،دان ﴿توهن كامو اداله﴾ توهن يڠ مها ڤڠمڤون“.
 ِّ
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 هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ،
ل قَو ْ ِ
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ

حم َ َّ
الرا ِحم ِيْنَ .فَاسْ 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 َّ
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِِي َّ
الصلاَة ُ

السلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَب ِعَُ ُ ْ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 ب ِينَ .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 ِم ِينَ 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 ِ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
 ِّ 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 ڤميمڤين٢كامي ،كوكوهكنله ڤرڤادوان
انتارا كامي ،ساتوكنله هاتي٢كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودهكنله سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله
كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ
اڠكاو ريضاءي ،تڬوهكنله إيمان كامي دالم منمڤوهي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن،
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كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان.
جاءوهكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان هورو-هارا.
اب .ر َ َّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَن َا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا 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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