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جهاد منچڬه كموڠكرن
( فيبرواري 06م   /جمادى األول 47ﻫ)
ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْو َمُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ وَأَ ن ْعَم َ ،وَهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ
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ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه َُّ ،
َل وَسَلِمْ
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي َ
الله َُّم ص ِ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ ،وَت َز ََّود ُْوا
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
الزادِ َّ
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 سكالين،
ڤد ﻫاري بربهاڬيا اين ،ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
ملقساناكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منداڤت كباءيقن
ددنيا دان دأخيرة.
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دنيا ﻫاري اين مڽقسيكن ڤنولرن ۏيروس كموڠكرن دسڬنڤ اسڤيك كهيدوڤن مأنسي .سام اد
مأنسي ترسبوت مڽدريڽ اتاو تيدق ،اي لمبت الون مڠوندڠ مصيبة يڠ بوروق كڤد اينديۏيدو،
كلوارڬ ،مشاركت ،نڬارا ،بهكن دنيا .جوسترو ،خاطب ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق” :جهاد منچڬه كموڠكرن“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
تله منجادي سنّ ُة اهلل ،ستياڤ سسواتو ايت اد الونڽ .ڤرتمبوڠن انتارا كباءيقن دان كجاﻫتن،
معروف دان منكر تله برالكو سجق اول مأنسي دچيڤتاكن .منكر سچارا عمومڽ اداله مليبتكن سموا
ڤركارا يڠ دإيڠكري ،دالرڠ ،دان دچال ڤالكوڽ اوليه شريعة ،جوڬ ترماسوق ددالمڽ سموا بنتوق
معصية ،بدعة دان كظاليمن يڠ كمونچقڽ اداله شريك كڤد اهلل سبحانه وتعالى .كسنڽ ساڠت بسر
دالم كهيدوڤن مشاركت سهيڠڬ اي دڤرإيڠتكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت اومت اخير
زمان .ماريله كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى يڠ دباچاكن ڤد ڤرموالءن خطبة سبنتر تادي،
ياءيت اية  78دان  ،79سورة المائدة:
برمقصود” :اورڠ٢كافير دري بني إسرءيل تله دلعنة منروسي ليسن ﴿نبي﴾ داءود دان ﴿نبي﴾ عيسى
بن مريم .يڠ دمكين ايت ،دسببكن مريك مندرﻫاك دان ملمڤاوءي باتس .مريك ساتو سام الءين
تيدق مالرڠ تيندقن موڠكر﴿درﻫاك دان چروبوه﴾ يڠ مريك بوات .سسوڠڬوﻫڽ امت بوروق اڤ يڠ
تله مريك الكوكن“.
منوروت المراغي ،اهلل سبحانه وتعالى ملعنة بني إسراءيل يڠ كوفور ترﻫادڤ كتاب زبور دان إنجيل.
مريك دلعنة لنترن سيكڤ تروس منروس مڠرجاكن ڤربواتن دوسا دان مڠإيڠكري ڤرينته اڬام .لبيه
دري ايت ،سوده منجادي طبيعة مريك تيدق ماﻫو منچڬه دالم كالڠن مريك يڠ مالكوكن ڤربواتن
موڠكر ،مسكيڤون اي بربهاي دان ساڠت كجي.
نهي موڠكر اداله مروڤاكن لڠكه اونتوق ممڤرتاﻫنكن كسوچين اڬام دان ممليهارا اخالق يڠ لوﻫور
درڤد دڤڠاروﻫي عنصور يڠ نيڬاتيف .اڤابيال ڤڠاروه اڬام منجادي لونتور درڤد ﻫاتي مأنسي،
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مريك ڤوال سوده مڠڠڬڤ ريميه شريعة اسالم دان براني برسيكڤ كورڠ اجر دڠن ممڤرليهتكن
ڤربواتن دوساڽ ،لنتس مڽببكن كالڠن عوام مڠيكوتي تيڠكه الكو مريك اين ستروسڽ مڽومبڠ كڤد باڽق
كروسقن دالم كالڠن مشاركت.
ايات ترسبوت مڠاندوڠي انچمن ترﻫادڤ ڤربواتن مأنسي يڠ بوروق ،دسببكن تيڠكه الكو يڠ موڠكر
دان تيدق ماﻫو برﻫنتي درڤد ڤربواتن ترسبوت .ايات اين ممبري ڤڠاجرن كڤد كيت قوم مسلمين اڬر
جاڠن سكالي-كالي منيرو ڤراڠاي مريك .تمبه دﻫشت ،ليسن ڤارا رسول يڠ اصلڽ برتوجوان
مڽالمتكن اومت ،تله بروبه كڤد ممبيناساكن مأنسي لنترن كإيڠكرن مريك يڠ ملمڤاو.
مسلمين يڠ دمولياكن،
مأنسي اداله مخلوق سوسيال يڠ تيدق بوليه ﻫيدوڤ تنڤا برمشاركت .بوروق مأنسي كران ڤڠاروه
سكليليڠ دان مشاركت ،بڬيتو جوڬ سباليقڽ .لنترن ايت ،اسالم منيتيقبرتكن تڠڬوڠجواب ستياڤ
اينديۏيدو دالم ممباڠون دان ممڤرباءيقي مشاركت .اومت اسالم تيدق دأجر برلڤس تاڠن دان
سقدر ممرﻫاتي برالكوڽ كموڠكرن دسكليليڠ مريك .بهكن جك دمكين ،ڬولوڠن يڠ تيدق منچڬه
كموڠكرن اين توروت دأنچم دڠن بالسن يڠ بوروق درڤد اهلل سبحانه وتعالى .فرمان اهلل سبحانه
وتعالى منروسي سورة األنفال ،اية :25
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
برمقصود” :دان ڤليهاراله ديري كامو درڤد فتنه ﴿سيقساءن﴾ يڠ تيدق خصوص منيمڤا اورڠ ٢يڠ
ظاليم دالم كالڠن كامو .كتاﻫوءيله بهاوا اهلل ساڠت دﻫشت بالسن سيقساڽ“.
ايات ترسبوت مروڤاكن ڤريڠتن كڤد اورڠ٢يڠ برإيمان دان قوم مسلمين بهاوا فتنه بروڤا بالسن دان
سيقساءن اهلل سبحانه وتعالى اكن داتڠ عقيبة ڤربواتن مأنسي يڠ موڠكر دان ظاليم .نامون دمكين،
فتنه ترسبوت تيدق ﻫاڽ منيمڤا مريك ،بهكن توروت منيمڤا اورڠ ٢دسكليليڠ مريك يڠ تيدق
برأوسها منچڬهڽ .اي أومڤام سأورڠ ڤميليق رومه يڠ تيدق مڠمبيل اڤا ٢تيندقن اڤابيال مليهت
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اناي ٢مماكن تياڠ٢درومهڽ .سمڤاي سواتو ماس ،ياءيت كتيك كروسقنڽ تله تيدق ممڤو دباءيقي
الڬي دان تياڠ ٢ترسبوت تله ﻫيلڠ كقواتنڽ ،رومه ترسبوت اكن روبوه مسكيڤون ترداڤت بربوتول-
بوتول راچون اناي٢دباوﻫڽ .سهوبوڠن ايت ،جك مأنسي سڠڬوڤ مالكوكن كموڠكرن دان كظاليمن
سچارا ترڠ-ترڠن ،مك اڤاكه السن كيت دﻫادڤن اهلل سبحانه وتعالى اونتوق تيدق منچڬه دان
مڠهالڠڽ؟ تيدق موڠكين معصية دان كموڠكرن اكن ڤادم اتاو ﻫيلڠ دڠن سنديريڽ تنڤا اد سبارڠ
اوسها منچڬه دان مڠهالڠڽ.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
قيصه سيلم باڽق ممبريكن ڤرإيڠتن كڤد كيت خصوصڽ بركاءيتن دڠن سيكڤ دان ڤراڠاي بني
اسرائيل .القرءان مڠڬمبركن مريك سباڬاي سواتو قوم يڠ سريڠ مڠإيڠكري ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى
دان مننتڠ ڤارا رسول .سالءين ايت ،مريك جوڬ تياد ساليڠ منچڬه كموڠكرن مالءينكن ﻫاڽ
سكلومڤوق كچيل سهاج.
بني إسرءيل تله دڤرينتهكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى اڬر منجاديكن ﻫاري سبتو سباڬاي ﻫاري
خصوص اونتوق برعبادة كڤد اهلل سبحانه وتعالى .ڤد ﻫاري ترسبوت ،اهلل سبحانه وتعالى
مڠحرامكن مريك مالكوكن ڤركارا ٢الءين ترماسوقله منڠكڤ ايكن دان مماكنڽ .نامون ،ڤرينته
ترسبوت تله دإيڠكري اوليه ڤندودوق سبواه كامڤوڠ د َمدَْين يڠ برﻫمڤيرن دڠن الءوت .سأورڠ
ڤندودوقڽ تله مالكوكن حيله دان منڠكڤ ايكن ڤد ﻫاري سبتو اللو تيندقنڽ ترسبوت دتوروتي اوليه
ڤارا ڤندودوق يڠ الءين .مسكيڤون وجود سڬلينتير يڠ ممبري ڤرإيڠتن دان نصيحت ،نامون اي تيدق
دايندﻫكن بهكن تيندقن ملڠڬر ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى سماكين برللواسا .اخيرڽ ،اهلل سبحانه
وتعالى منداتڠكن بالسن دڠن منجاديكن مريك كرا .قيصه اين درقمكن منروسي فرمان اهلل سبحانه
وتعالى ،سورة البقرة ،اية :65
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ

4

خطبة جمعة

جهاد منچڬه كموڠكرن

برمقصود” :دان سسوڠڬوﻫڽ تله كامو كتاﻫوءي ﴿ڤريحال﴾ اورڠ٢يڠ ملڠڬر ﴿ڤرينته﴾ دالم كالڠن كامو
ڤد ﻫاري سبتو ،اللو كامي برفرمان كڤد مريك :جاديله كامو كرا يڠ ﻫينا“.
تتامو٢اهلل يڠ دمولياكن،
چيتا٢كيت اداله مڠايمڤيكن نڬارا ،مشاركت ،كلوارڬ دان ديري كيت بيبس درڤد سبارڠ
كموڠكرن ترﻫادڤ اهلل سبحانه وتعالى .كيت تيدق ريال اخالق دان بودايا كيت موڠكر ،سوكن
كيت موڠكر ،ايندوستري كيت موڠكر ،ايكونومي كيت موڠكر ،اوندڠ٢كيت موڠكر ،سوسيال
كيت موڠكر ،ڤوليتيك كيت موڠكر ،ڤنديديقن كيت موڠكر دان الءين ٢تنڤا كيت الكوكن سبارڠ
اوسها منچڬهڽ .سڬاال تڠڬوڠجواب اين تيدق ﻫاڽ ترببن كڤد ڤيهق ترتنتو دان برواجب سهاج،
سباليقڽ اي منجادي فرض دان تڠڬوڠجواب كأتس ستياڤ مأنسي يڠ مڠاكو برإيمان كڤد اهلل
سبحانه وتعالى دان رسولڽ.
ميمبر مڠمبيل كسمڤتن اونتوق مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين سوڤاي برإستقامة اونتوق منڬقكن أمر
معروف نهي منكر دمي ممستيكن اومت إسالم دنڬارا اين سنتياس ترڤليهارا دري كموركاءن اهلل
سبحانه وتعالى .سموڬ دڠن اوسها ترسبوت ،بوكن سهاج داڤت مالﻫيركن مشاركت يڠ برجيوا
إسالم بهكن نڬارا مليسيا يڠ ترچينتا اين اكن سنتياس امان ،سجهترا دان سالمت .ماريله كيت
ككالكن كهرمونين مشاركت سرتا منجاءوﻫي سبارڠ ڤربواتن اتاو ڤكرجاءن يڠ بوليه منچتوسكن
ﻫورو-ﻫارا دالم مشاركت.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت
برسام.
ڤرتام :مشاركت يڠ تيدق منچڬه كموڠكرن يڠ برالكو دسكليليڠڽ اكن منداڤت لعنة دان چالءن
درڤد اهلل.
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كدوا :انچمن عذاب دان سيقسا اهلل سبحانه وتعالى توروت سام مليبتكن ڬولوڠن يڠ تيدق منچڬه
كموڠكرن.
كتيڬ :اوسها ممباسمي كموڠكرن برموال دڠن ڤريبادي ستياڤ اينديۏيدو ،كلوارڬ ،ستروسڽ
مشاركت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النور اية
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مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،جاڠنله كامو مڠيكوتي جيجق لڠكه شيطان .سسياڤا يڠ
مڠيكوتي لڠكه٢شيطان ،مك سسوڠڬوﻫڽ شيطان ايت مڽوروه مڠرجاكن ڤربواتن يڠ كجي دان يڠ
موڠكر .سكيراڽ تيدق كران كورنيا اهلل دان رحمتڽ كڤد كامو سكالين ،نسچاي تيدق سأورڠ ڤون
دري كامو برسيه ﴿دري ڤربواتن٢كجي دان موڠكر ايت﴾ سالما-الماڽ ،تتاڤي اهلل ممبرسيهكن
سياڤا يڠ دكهندقيڽ دان اهلل مها مندڠر الڬي مها مڠتاﻫوءي“.
ل
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 .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 َّ
لصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَلا َ عُدْوَانَ ِإ َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِِي ا َّ
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 ُ ،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 ِ

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 ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى 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 َ
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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 َ
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 ِ
خصُوصًا 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
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الرعِيَة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
خ َّية ً،
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 ً ر َ ِ

ُ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 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 َ َّبن َا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا 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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