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ماهلڽ سبواه كأمانن
( فيبرواري 2016م  26 /ربيع األخير 1437ه)
ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،وهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
لا ِإلَه َ ِإ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّ
صف ُِّيه ُ
سو ْلُه ُ ،و َ َ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِيْـ َ
جع َلَنَا عَلَى ال ْمَح ََّجة ِ
ح ال ُّأ َّمة َ ،و َ َ
ص َ
خي ْر َتُه ُ م ِنْ خ َل ْقِه ِ ،ب َّلَ َغ الرِسَالَة َ ،و َأَ َّدى الأَ م َانَة َ ،و َن َ َ
وَخ َلِيْلُه ُ ،و َ ِ

كنَهَارِه َا ،لا َ يَز ِي ْ ُغ عَنْهَا ِإ َّ
صحَابِه ِ
لا ه َال ِكٌ  ،صَلَوَاتُ الله ِ وَسَلاَم ُه ُ عَلَيْه ِ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ال ْبَيْضَاء ِ ل َي ْلُه َا َ
وَس ََّلم َ تَسْلِيْم ًا كَثِيْر ًا.
ن.
حو ْ َ
صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َت ِه ِ لَع َ َّلـك ُ ْم تُفْل ِ ُ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الله ،ا َِّتق ُوا الله َ ُّأو ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ماريله كيت سوبوركن جيوا دڠن نيالي تقوى يڠ تيڠڬي كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،برأوسها سدايا-
اوڤاي ملقسانا ستياڤ ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ .سسوڠڬوهڽ اورڠ ٢يڠ بنر٢برتقوى
كڤد اهلل سبحانه وتعالى ڤستي سنتياس ممليهارا ديريڽ دان اورڠ الءين دري سبارڠ كروسقن دان
كبوروقن .موده-مودهن كيت ترڬولوڠ دري كالڠن مريك يڠ ممڤرأوليهي كتنڠن ،كأمانن دان كبهڬياءن
هيدوڤ ددنيا ماهوڤون اخيرة.
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ميمبر ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق “ :ماهلڽ سبواه كأمانن“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
كأمانن اداله ساتو نعمت يڠ امت برهرڬ دان ددمباكن اوليه ستياڤ مأنسي .اهلل سبحانه وتعالى
منجاديكن نعمت اين سباڬاي ميديوم اونتوق كيت برفيكير دان مڠمبيل اعتبار اڬر دڠنڽ إيمان كيت
كڤداڽ سماكين برتمبه .كأمانن برارتي كيت بيبس دري سڬاال بنتوق انچمن يڠ مڠڬوڬت كهرمونين.
الحمدهلل ،كيت امت برشكور بهاوا نڬارا كيت برأد دالم سواسان امان دان داماي.
دڠن كأمانن ،كسالمتن اكن تروس ترڤليهارا ،كهرمونين تربينا دان يڠ ڤاليڠ اوتام إسالم ڤستي اكن
تروس دليندوڠي .كأمانن اداله اساس اوتام دالم اوسها اونتوق منڬقكن اڬام إسالم ،مماجو دان
ممعموركن سسبواه نڬارا .سدرله ،بتاڤ ڤنتيڠڽ كأمانن دالم كهيدوڤن مأنسي ،سهيڠڬ نبي إبراهيم
عليه السالم ڤرنه بردعاء كڤد اهلل سبحانه وتعالى اڬر بومي مكة دكورنياكن دڠن كأمانن دان
كمعمورن .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية :126
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
برمقصود ” :دان ﴿ايڠتله﴾ كتيك نبي إبراهيم بردعاء دڠن بركات" :واهاي توهنكو! جاديكنله
﴿نڬري مكة﴾ اين ،نڬري يڠ امان سنتوسا ،دان بريكنله رزقي دري برباڬاي جنيس بواه-بواهن كڤد
ڤندودوقڽ ،ياءيت اورڠ٢يڠ برإيمان كڤد اهلل دان هاري اخيرة دأنتارا مريك" .اهلل برفرمان:
"﴿ڤرموهوننمو ايت دتريما﴾ تتاڤي سسياڤا يڠ كوفور دان ايڠكر مك اكو اكن بري جوڬ اي برسنڠ-
سنڠ منعمتي رزقي ايت باڬي سمنتارا ﴿ددنيا﴾ ،كمودين اكو ممقساڽ ﴿دڠن مڠهيريتڽ﴾ كعذاب نراك
دان ﴿ايتوله﴾ سبوروق-بوروق تمڤت كمبالي“.
ليهتله ،سجاره كتامادونن مأنسي منونجوقكن كڤد كيت بهاوا نعمت كأمانن ممڤو ممبري سومبڠن بسر
كأره كمعمورن دان كسجهتراءن هيدوڤ مأنسي سجاڬت .دڠن كأمانن كيت داڤت مالكوكن
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اوروسن كهيدوڤن تنڤا مراسا تاكوت دان ڬرون .جوسترو ،ڤليهاراله كأمانن نڬارا يڠ ترچينتا اين
دري سبارڠ عناصير٢يڠ مڠڬوڬت كستابيلن ڤوليتيك ،سوسيال ،ايكونومي دان سباڬايڽ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دسباليق نعمت كأمانن يڠ كيت كچاڤي هاري اين ،وجود جوڬ بيبيت٢هورو-هارا يڠ دچتوسكن
اوليه ڬولوڠن٢ترتنتو .ليهت سهاج ڤربيذاءن اليرن ڤميكيرن يڠ برچڠڬه دڠن اهلي السنة والجماعه
سڤرتي ڬولوڠن ليبرال ،ڤلوراليسما اڬام ،سكولر دان سباڬايڽ .مريك تله مڽيباركن ڤميكيرن٢بارو
سهيڠڬ مڠڬوڬت عقيدة اومت إسالم .ڤرچڠڬهن ڤميكيرن اينيله يڠ منجادي انتارا ڤونچا مڠاڤ
كأمانن نڬارا سماكين ترڬوڬت .دمكين جوڬ ڤجواڠ حق اساسي مأنسي يڠ ممڤرجواڠكن حق ٢يڠ
تيدق سڤاتوتڽ سهيڠڬ ممبالكڠي شريعة إسالم.
عقيدة اومت إسالم دنڬارا اين جوڬ سماكين سوكر اونتوق دڤرتاهنكن .وجودڽ اجرن ٢سست يڠ
دسبركن اوليه كومڤولن ٢ترتنتو سهيڠڬ برجاي ممڤڠاروهي سستڠه اومت إسالم .سالءين ايت،
مذهب ٢عقيدة سالءين دري اهلي سنة والجماعه سڤرتي رافضة ،معتزلة ،قدرية دان الءين٢
سدڠ ڬيات دسيبركن .اڤابيال اوسها مريك ايت دڤرسوءالكن اتاو دسكت اوليه ڤيهق بركواس ،مك
حق اساسي مأنسي دڬوناكن اوليه مريك اونتوق ممڤرتاهنكنڽ .ليهتله ،بتاڤ مودهڽ اومت إسالم
اونتوق دڤڠاروهي اڤابيال عقيدة تيدق دڤليهارا .كسنڽ ،كهيدوڤن مشاركت إسالم يڠ امان الما-
كالماءن اكن ترڬوڬت جوڬ دڠن ڤربيذاءن عقيدة يڠ تياد ڤڠهوجوڠڽ.
سواسان هيدوڤ يڠ امان داماي دنڬارا اين جوڬ سماكين ترڬوڬت اوليه ڤلباڬاي بنتوق كڬانسن دان
كظاليمن .كيت بوكن سهاج برهادڤن دڠن مأنسي٢برنفسو كبيناتڠن يڠ مالكوكن ڤلباڬاي جنايه
سڤرتي بونوه ،راڬوت ،رومڤق ،سرڠن سيكسوال ،رسواه ،ڤچه أمانه دان سباڬايڽ ماله كيت جوڬ
بردڤن دڠن جنايه دوكترين اتس نام جهاد ممڤرتاهنكن إسالم .بارو٢اين دنيا دكجوتكن دڠن سرڠن
ڤڠبوم براني ماتي اوليه اينديۏيدو يڠ دكاءيتكن دڠن كومڤولن ميليتن داعش﴿ ﴾DAESHدتركي دان
نڬارا جيران كيت إندونيسيا .كجادين ترسبوت تله موجودكن سواسان يڠ تيدق امان دان هورو-
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هارا سهيڠڬ منيمبولكن كتاكوتن .دمليسيا ڤوال ،كجادين يڠ سام همڤير برالكو نامون اتس كرجاسام
سموا ڤيهق ،اياڽ داڤت دڤاتهكن .اداكه اين ڤرجواڠن إسالم يڠ سبنر؟ بايڠكن ،سياڤاكه يڠ اكن
منجادي قربان جك سرڠن ايت دالكوكن دتمڤت-تمڤت عوام يڠ سريڠ دكونجوڠي اوليه اورڠ
راماي؟ اڤ يڠ ڤستي بوكن تنترا موسوه يڠ ترقربان .ايڠتله ڤسنن رسول اهلل
دروايتكن اوليه إمام ابن ماجه درڤد ابن عباس رضي اهلل عنه:

ﷺ

منروسي حديث يڠ

يَا أَ ُّيهَا َّ
ك م َنْ ك َانَ قَبْلـَك ُ ْم ال ْغ ُل ُُّو فِي الد ِي ِن.
اس ِإ َّياك ُ ْم و َال ْغ ُل َُّو فِي الد ِي ِن ف َِإ َّنه ُ أَ ه ْل َ َ
الن ُ

برمقصود ” :واهاي مأنسي ،برهاتي-هاتيله كاليان دڠن سيكڤ ملمڤاو دالم برأڬام ،كران
سسوڠڬوهڽ سيكڤ سڤرتي ايتوله يڠ تله مڠهنچوركن اومت سبلوم كاليان“.
ايسو ٢بركاءيتن كسالمتن سجاڬت مستيله دبري ڤرهاتين سواجرڽ اوليه كيت .سواسان كتيدق
تنترامن يڠ دهادڤي اوليه مشاركت دلوار سان ڤرلو دجاديكن اعتبار سوڤاي نڬارا يڠ كيت
چينتاءي اين سنتياس ترڤليهارا .ڬاي هيدوڤ مشاركت يڠ ممنتيڠكن ديري سنديري سهيڠڬ لوڤا
اونتوق مڠمبيل ڤدولي حال٢يڠ برالكو ترهادڤ اومت إسالم الءين ترأوتام دنڬارا-نڬارا برڬولق
سڤرتي سريا ،ڤلسطين ،عراق دان سباڬايڽ منونجوقكن بهاوا ڬولوڠن اين تيدق امبيل ڤدولي سوءال
كأمانن نڬارا دان سجاڬت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
سباڬاي اومت إسالم يڠ چينتاكن كأمانن ،سهاروسڽ كيت مڠمبيل ڤرانن برسام-سام ڤيهق بركواس
اونتوق ممليهارا دان مڠكلكن كأمانن نڬارا مليسيا يڠ كيت چينتاءي اين .تڠڬوڠجواب ترسبوت
بوكن هاڽ ترلتق ڤد ڤيهق برواجب سمات-مات .كيتاله جوڬ يڠ منجادي ڤڽوكوڠ كبنرن ،ڤنڬق
اوندڠ ،٢ڤندوكوڠ كساتوان اومة.
كڤرلوان ترهادڤ علمو عقيدة دان ڤميكيرن يڠ سبنر واجب دأوتاماكن اوليه ستياڤ دري كالڠن
كيت .اين باڬي ممستيكن عقيدة دان ڤميكيرن يڠ كيت يقيني برتڤتن دڠن عقيدة اهلي سنة
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والجماعه .چاريله جوڬ سباڽق موڠكين ڤڠتاهوان مڠناءي اليرن ڤميكيرن دان مذهب عقيدة يڠ
الءين بوكن اونتوق دڤڬڠ تتاڤي اونتوق دجاديكن سمڤادن سوڤاي بوكن سهاج كيت ماله قوم كلوارڬ
كيت جوڬ تيدق اكن ترڤڠاروه .امبيل ڤدولي سوءال عقيدة يڠ دأنوتي اڠڬوتا كلوارڬ كيت سباڬاي
بوقتي كاسيه دان سايڠ كيت ترهادڤ مريك.
ميمبر جمعة جوڬ مڠيڠتكن ڤارا جماعه سكالين سوڤاي ڤليهارا ديري دان اهلي كلوارڬ درڤد
ترڤڠاروه دان ترجبق دڠن سبارڠ كومڤولن ميليتن يڠ سنتياس چوبا منچتوسكن كڬانسن دان
مروسقكن كأمانن نڬارا .تله ڤون تربوقتي دڠن جلس بهاوا ڤرجواڠن مريك ايت ترساسر دري
ڤندوان شريعة إسالم سبنر .إسالم تيدق مالرڠ اومتڽ برجهاد تتاڤي مستيله برداسركن ڤندوان
القرءان دان الحديث .إسالم تله منتڤكن بهاوا ڤراتورن سماس ڤڤرڠن اياله انتاراڽ تيدق منچدراكن
اورڠ عوام ،كانق  ،٢اورڠ توا دان وانيتا .نامون ،ڤڠبوم براني ماتي ڤستيڽ مڽببكن كماتين دري
كالڠن اورڠ عوام ،وانيتا بهكن كانق .٢حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة المائدة اية 32
:

ﭑ ﭒﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
برمقصود ” :دڠن سبب ﴿قيصه ڤمبونوهن كجم﴾ يڠ دمكين ايت ،كامي تتڤكن اتس بني إسرءيل،
بهاواساڽ سسياڤا يڠ ممبونوه سأورڠ مأنسي دڠن تياد السن يڠ ممبوليهكن ممبونوه اورڠ ايت ،اتاو
﴿كران﴾ مالكوكن كروسقن دموك بومي ،مك سأوله-أوله دي تله ممبونوه مأنسي سمواڽ دان سسياڤا
يڠ منجاڬ كسالمتن هيدوڤ سأورڠ مأنسي ،مك سأوله-أوله دي تله منجاڬ كسالمتن هيدوڤ
مأنسي سمواڽ ،دان دمي سسوڠڬوهڽ ،تله داتڠ كڤد مريك رسول ٢كامي دڠن ممباوا كترڠن يڠ
چوكوڤ ترڠ كمودين ،سسوڠڬوهڽ كباڽقن دري مريك سسوده ايت ،سوڠڬوه٢منجادي اورڠ ٢يڠ
ملمڤاوءي باتس ﴿مالكوكن كروسقن﴾ دموك بومي“.
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جوسترو ،ماريله كيت برسام-سام برأوسها اونتوق كوكوهكن ڤرڤادوان ،ساتوكن ڤميكيرن منڤتي
عقيدة اهلي سنة والجماعه ،ڤليهاراله كأمانن ،تيڠكتكن كسالمتن ،سباڬاي بوقتي كإيمانن يڠ تيڠڬي
كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،حياتيله ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي ڤڠاجرن :
ڤرتام  :شكوري نعمت كأمانن يڠ اهلل كورنياكن دڠن برأوسها ممليهارا سرتا مڠكلكن كهرمونيان دان
كسالمتن ستياڤ ورڬانڬارا.
كدوا  :برأوسهاله اونتوق ممهمي دان مڠحياتي عقيدة اهلي سنة والجماعه سباڬاي ڤڬڠن هيدوڤ
يڠ سبنر.
كتيڬ  :إسالم تيدق سكالي-كالي مريضاءي اكتيۏيتي كڬانسن يڠ هاڽ مڠهنچوركن نعمت كأمانن يڠ
كيت تله كچاڤي اين.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النمل اية

: 90-89

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
برمقصود ” :سسياڤا يڠ داتڠ دڠن كباجيقن مك اي اكن برأوليه يڠ لبيه باءيق درڤداڽ ،دان مريك
اكن برأوليه كأمانن ڤد هاري قيامة .دان سسياڤا يڠ داتڠ ممباوا عمل جاهت ﴿يڠ تله دكرجاكنڽ﴾
مك سوده تنتو مريك اكن دسمبمكن موكاڽ كدالم اڤي نراك﴿ ،سمبيل دكاتاكن كڤد مريك﴾ :كامو
تيدق دبري مالءينكن بالسن اڤ يڠ كامو تله الكوكن“.
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ل
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
ات و َالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم و َلِس َائِر ِ
السمِي ُع الْع َلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ

ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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خطبة كدوا

الظالِمِيْنَ ،و َّ
لا عَلَى َّ
لصالِ حِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإ َّ
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ و َل ِِي ا َّ
َالصلاَة ُ
َالسلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
و َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ
ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ 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 ِ

ن الله َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ َّ َّ
ح ُ
وَ ُ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا و َآمِر ًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ و َث ََّ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 ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ رْبَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ْض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ و َع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ و َعَل ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
و َار َ
الله َُّم ع َ ِ
ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
الصح َابَة ِ و ََّالتاب ِع ِينَ وَم َنْ
َاج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ ْزو ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ْض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
اتَّ .
َّ
الله ُ َّم
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْـك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
أَ نْز ِ ِ
م ب ِالله ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
مُح ُِّب الد ِين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم مُع ََّظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه،
و َعَلَى 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
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
َالرعِيَة ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
َالرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َّ
خ َّية ً،
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً ر َ ِ
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
يَا رَؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ 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
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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،
كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان.
جاءوهكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان هورو-هارا.
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّهابُ  .ر ََّبن َا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر ََّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
آتنَِا فِي ُّ
حسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َابَ َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً و َفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ

عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَاذْك ُر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْكُمْ ،و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،و َاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم

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