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هرڬاءي كمودهن عوام بوقتي كشوكورن
( فيبرواري 01م  1 /جمادى األول 143ه)
ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْو َمُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ وَأَ نْعَم َ ،وهَد َان َا 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 بت َِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ ،وَت َز ََّود ُ ْوا ف َِإ َّن
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
الزادِ َّ
خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
التقْو َى ،و َ َّاتقُو ْا الله َ ي َا ُأول ِي الْال َ ْب َ ِ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله برسام-سام كيت ممباڠونكن تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى ددالم جيوا دڠن كطاعتن مماتوهي
شريعة ،ملقساناكن ڤرينته اهلل دان منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ .ايتوله تقوى ،يڠ منجامين كريضاءن اهلل
سبحانه وتعالى كڤد كيت .ڤرسياڤكنله بكلن اونتوق كهيدوڤن دأخيرة ،سسوڠڬوهڽ سباءيق-باءيق
بكلن اداله تقوى.
كهيدوڤن دزمان يڠ سربا مودن ڤد هاري اين ،مڽدياكن ڤلباڬاي كموداهن دان كسليساءن .ڤراسارانا
دان كمودهن٢اين داڤت دنعمتي دمان سهاج ،سهيڠڬ دمسجد-مسجد جوڬ مڽدياكنڽ اونتوق كيت.
سموا نعمت اهلل يڠ سدڠ كيت كچڤي اين ،سواجرڽ ممڤو منيڠكتكن راس شكور كيت كڤداڽ.
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سجاجر دڠن تونتوتن اين ،خطبة جمعة هاري اين اكن ممبينچڠكن تاجوق” :هرڬاءي كموداهن عوام
بوقتي كشوكورن“.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
هاري اين ،كمودهن يڠ ترسديا دمسجد-مسجد سكيتر كيت ،جاءوه لبيه باءيق بربنديڠ ڤولوهن
تاهون دهولو .رواڠ صالة يڠ سليسا دڠن همڤرن ڤرمايداني ،كمودهن ايليكتريك ،ڤڠهاوا ديڠين اتاو
كيڤس اڠين ،كمودهن رواڠ وضوء ،بيليق اءير دان تاندس يڠ دكاول سليا .ماله اد مسجد يڠ
مڽدياكن كمودهن اينترنيت دان وَايفَاي ،ڤاڤرن معلومت ديڬيتل دان ڤلباڬاي ڤراسارانا اونتوق منجامين
كڤرلوان دان كسليساءن برعبادة اومت إسالم هاري اين.
نامون اڤ يڠ مڽديهكن ،ترداڤت دري كالڠن اهلي جماعه يڠ تيدق مڠهرڬاءي كمودهن ٢يڠ
دسدياكن .سريڠكالي كيت تموي كجادين ٢يڠ تيدق سواجرڽ برالكو ،سڤرتي لمڤو دان كيڤس تربيار
تيدق دماتيكن سلڤس دڬوناكن .بڬيتو جوڬ ڤاءيڤ اءير تيدق دتوتوڤ كمس سهيڠڬ مڠعقيبتكن
ڤمبذيرن اءير تنڤا سسياڤا سودي منوتوڤڽ .بوكنكه سموا اين منمبه كوس ڤمبياياءن ڤڠوروسن مسجد
يڠ سڤاتوتڽ بوليه دڬوناكن اونتوق منفعة عموم يڠ الءين؟ كمودهن ٢اين بوكن سهاج تيدق دجاڬ دان
دڬوناكن دڠن باءيق ،ماله اد يڠ ترڬامق منچوري دان مروسقكنڽ .كيس كهيلڠن كڤاال ڤاءيڤ،
كروسقن كونچي ڤينتو ،ڤم تاندس ،سويز لمڤو دان كيڤس اداله چريتا اولڠن سابن ميڠڬو يڠ كيت
دڠر .اڤ يڠ لبيه مڽديهكن ،اد دأنتارا مسجد يڠ بارو دبوك دان بارو مڽمڤورناكن كرجا ٢ڤمباءيقن
سموال توروت مڠالمي مسئله يڠ سام .باڽق كروسقن دان كهيلڠن برالكو بيارڤون بارو برأوڤرسي
سبولن .اينيله بودايا ۏنداليسما يڠ تله منولر كرومه-رومه اهلل .اي اداله ڤرالكوان يڠ الهير دري همبا٢
اهلل يڠ جيوا مريك تياد راس تاكوت كڤداڽ اڤاته الڬي اونتوق منچينتاءيڽ .ككرڤن دان برأولڠ كالي
كجادين اين برالكو مڠوندڠ تندا تاڽ دميندا كيت واجركه سموا اين ترجادي درومه اهلل ،توهن يڠ
كيت سمبه؟ دتاهڤ ماناكه إيمان كيت ،سهيڠڬ درومه اهلل ڤون كيت تيدق مراساءي ڬرون
ترهادڤڽ؟ كمان هيلڠڽ سيكڤ ڤريهاتين اومت إسالم ڤد كسجهتراءن تمڤت عبادة مريك؟
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سابن هاري كيت دڤرإيڠتكن تنتڠ دوسا دان ڤهاال ،تنتڠ أمانه دان تڠڬوڠجواب ،تنتڠ حساب دأخيرة
ترهادڤ اڤ جوڬ يڠ كيت الكوكن .برأولڠ كالي كيت دنصيحتكن اڬر منجاڬ كمودهن عوام كران اي
اداله أمانه اهلل يڠ اكن دڤرسوءالكن ننتي دأخيرة .نامون سموا تذكرة دان ڤرإيڠتن اين دڤندڠ سڤي دان
تيدق دڤدوليكن .اڤ جوڬ يڠ دڤركاتاكن باڬايكن تيدق ممبري اڤا ٢كسن دجيوا كيت .عبارة
منچوره اءير دداءون كالدي .اين سموا برڤونچا دري ڤرالكوان دوسا يڠ دالكوكن سچارا برتروسن
تنڤا دسوسولي دڠن توبة .اخيرڽ ،تومڤوك ٢دوسا دهاتي منجادي هيتم بركارت .كارت ٢دوسا
اينيله يڠ منجادي ڤڠهالڠ درڤد مالكوكن كباءيقن دان مندوروڠ كڤد ڤرالكوان يڠ ممباوا كروسقن دان
كجاهتن .رنوڠي فرمان اهلل ددالم سورة المطففين اية :14
ﭹﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

مقصودڽ ” :سبنرڽ ،بهكن مات هاتي مريك تله دسالڤوتي ككوتورن دوسا ،دڠن سبب ﴿ڤرالكوان
معصية دان دوسا﴾ يڠ مريك كرجاكن“.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
ماريله كيت ممبرسيهكن هاتي كيت دڠن مڠحياتي دان مڠعملكن اجرن اڬام برسومبر دري القرءان
دان السنة .ڤڠحياتن دان عملن اڬام اينيله يڠ اكن ممبينا إيمان دجيوا كيت .برإيكوت دڽاتاكن ببراڤ
ڤدومن اونتوق كيت كمبالي منجادي همبا اهلل يڠ برشكور دان برإيمان:
ڤرتام :مڠهرڬاءي نعمت اهلل ممباوا كبركتن هيدوڤ
ڤراسارانا ٢عوام اداله هرتا كورنياءن اهلل يڠ ڤرلو دهرڬاءي .ممليهارا هرتا دان ڤراسارانا عوام اداله
بوقتي كيت منشوكوري نعمت اهلل سبحانه وتعالى .اي ممباوا كبركتن دالم هيدوڤ .نامون سكيراڽ
كيت تيدق مڠڬوناكنڽ سچارا بتول ،اي اكن مڠهيلڠكن كبركتن هيدوڤ ،اللو منجاديكن كيت تيدق
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ڤرنه ڤواس دڠن اڤ يڠ اد .إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن درڤد أبو سعيد الخدري ،بهاوا رسول
اهلل ﷺ برسبدا:
ل ح ُل ْوَة ٌ ،م َنْ أَ خَذ َه ُ بِ ح َقِه ِ ،وَوَضَع َه ُ ف ِي حَقِه ِ ،فَنِعْم َ المَع ُونَة ُ ه ُو َ ،وَم َنْ أَ خَذ َه ُ ب ِغَيْر ِ حَقِه ِك َانَ
و َِإ َّن هَذ َا المَا َ

ل وَلا َ يَشْب َ ُع.
ك َالَّذ ِي ي َأْ ك ُ ُ

مقصودڽ ” :سسوڠڬوهڽ هرتا ايت عبارة تانمن يڠ مانيس .سسياڤا يڠ مڠمبيلڽ دڠن چارا يڠ بنر
اللو ملتقكنڽ دڠن چارا يڠ بنر ،مك هرتا ترسبوت اداله سباءيق-باءيق ڤنولوڠ باڬيڽ .دان سسياڤا يڠ
مڠمبيلڽ دڠن چارا يڠ تيدق بنر ،مك دي سڤرتي اورڠ يڠ ماكن تتاڤي تيدق ڤرنه مراسا كڽڠ“.
كدوا  :مموڤوق راس برتڠڬوڠ جواب دان ڤريهاتين
ستياڤ كيت ڤرلو منديديق ديري اونتوق لبيه ڤريهاتين دان راس برتڠڬوڠ جواب ترهادڤ
كمودهن٢عوام يڠ مروڤاكن نعمت يڠ دكوڠسي سچارا برسام .مسكيڤون اي بوكن ميليق ڤريبادي،
تتاڤي بوكنكه منفعتڽ تتڤ داڤت كيت ڬوناكن سالما مان اي دالم كأداءن باءيق دان سمڤورنا؟ اڤ
سالهڽ جك كيت ترليهت ڤاءيڤ اءير يڠ تربوك ،لمڤو اتاو كيڤس يڠ ماسيه ترڤاسڠ تنڤا دڬوناكن،
كيتاله يڠ برڬڬس منوتوڤڽ .جك اد سمڤه دان كوتورن ،كيتاله يڠ برسڬرا ممبرسيهكنڽ .بوكنكه باءيق
جك كيت ڬوناكن سڬاال ڤرألتن دمسجد اين دڠن برهيمه اڬر جڠك حياتڽ لبيه الما اونتوق دنعمتي
اوليه سموا؟ يقينله ،اڤ سهاج كباءيقن يڠ كيت الكوكن اونتوق رومه اهلل ،ڬنجرنڽ امت بسر .إمام ابن
ماجه مروايتكن درڤد أبو سعيد الخدري بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
جدِ بَن َى الله ُ لَه ُ بَي ْتًا فِي الْج َّن َة ِ.
ن ال ْم َ ْس ِ
َج أَ ذ ًى م ِ َ
م َنْ أَ ْ
خر َ

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ مڠلواركن اڤ جوا ككوتورن دري مسجد ،اهلل اكن بينا اونتوقڽ سبواه
مهليڬاي دشرڬ“.
كتيڬ  :واريثكن سيكڤ دان بودايا يڠ باءيق
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ڬينراسي هاري اين ڤرلو منجادي تالدن كڤد انق٢مريك دڠن سيكڤ يڠ باءيق سڤرتي برتيمبڠ راس،
صبر ،ڤريهاتين دان برتڠڬوڠجواب .واريثكن كڤد مريك صفة٢موليا اڬر مريك تمڤيل سباڬاي انسان
يڠ برإيمان دان تاكوتكن عذاب دأخيرة .جاڠنله جمو اونتوق تروس مناصيحتي ،منديديق ،ممبنتوق
دان مڠاسوه جيوا مريك دڠن نصيحت يڠ باءيق .دالم ماس يڠ سام ،كيت ڤرلوله ممڤاميركن شخصيه
إسالم يڠ اكن منجادي چونتوه دان ايكوتن بوات مريك .الڠكه باءيقڽ جك مريك ممبسر دڠن سواسان
مشاركت يڠ سنتياس ممليهارا اڤ جوا ڤراسارنا يڠ ترسديا ،برتڠڬوڠجواب مڠوروسكن هرتا عوام
سچارا سوكاريال اتس راس ڤريهاتين دان مڠهرڬاءي سموا كمودهن دڤرسكيترن مريك .ايڠتله،
ستياڤ ڤاڤرن ڤرالكوان يڠ دتريما دان دايكوتي اوليه انق٢كيت ،سام اد باءيق اتاو بوروق ،اي
مروڤاكن ڤالبورن يڠ باكل كيت تواي حاصيلڽ دأخيرة سان .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تله
حيفة رضي اهلل
ممبري ايڠتن تنتڠ ڤركارا اين ماللوءي حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجه درڤد جُ َ
عنه ،سبدا بڬيندا :
شي ْئًا
ُص م ِنْ ُأجُورِه ِ ْم َ
جر ُه ُ وَم ِث ْ ُ
ل بِهَا بَعْد َه ُك َانَ لَه ُ أَ ْ
حسَنَة ً ف َعُمِ َ
م َنْ س ََّن س َُّنة ً َ
ل ُأجُورِه ِ ْم م ِنْ غَيْر ِ أَ ْن يَنْق َ

ص م ِنْ أَ ْوز َارِه ِ ْم
ل بِهَا بَعْد َه ُك َانَ عَلَيْه ِ وِزْرُه ُ وَم ِث ْ ُ
وَم َنْ س ََّن س َُّنة ً سَي ِئ َة ً ف َعُمِ َ
ل أَ ْوز َارِه ِ ْم م ِنْ غَيْر ِ أَ ْن يَنْق ُ َ

شي ْئًا.
َ

مقصودڽ” :سسياڤا يڠ مڠاجركن سواتو كباءيقن اللو دعملكن اورڠ سلڤسڽ مك اونتوقڽ ڤهاال مريك يڠ
مڠعملكنڽ تنڤا مڠورڠي ڤهاال ڤارا ڤالكو عملن ترسبوت ،بڬيتو جوڬ سسياڤا يڠ مڠاجركن سواتو
كجاهتن اللو دعملكن اورڠ سلڤسڽ مك اونتوقڽ ببنن دوسا مريك يڠ مڠعملكنڽ تنڤا مڠورڠي دوسا
ڤارا ڤالكو عملن ترسبوت“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
يقينله ،سكيراڽ سموا اومت إسالم بكرجاسام اونتوق مڠمالكن سارنن ٢يڠ دڽاتاكن ،باڬي مموڤوق
سيكڤ ڤريهاتين دان برتڠڬوڠجواب دالم ممليهارا سموا ڤراسارانا مسجد ،إن شاء اهلل سواتو هاري
ننتي كيت اكن مليهت حاصيلڽ .اكن الهيرله ننتي ڬينراسي يڠ چينتاكن كباءيقن ،عمل كباجيقن،
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برتڠڬوڠجواب دڠن برتونجڠكن إيمان ،هيدوڤ دڠن بهاڬيا دان ممبهاڬياكن انسان ٢الءين .اينيله
ڤريبادي اڠڬوتا مشاركت مسلم سبنر يڠ كيت دمباكن.
دڤڠهوجوڠ خطبة ،ماريله كيت كوتيڤ بوتيرن٢موتيارا خطبة جمعة هاري اين اونتوق دجاديكن
ڤدومن كهيدوڤن ،انتاراڽ :
ڤرتام  :ڤراسارانا يڠ دسدياكن دمسجد اداله نعمت كورنياءن اهلل يڠ سواجرڽ دڤليهارا دان دڬوناكن
سچارا برهيمه.
كدوا :ڤرالكوان مروسق دان مڠأبايكن ڤنجاڬاءن كمودهن٢دمسجد اداله بودايا ۏنداليسما يڠ مستي
دجاءوهي .اي ڤتندا كلمهن إيمان دان اكن مڠهيلڠكن كبركتن هيدوڤ ڤالكوڽ.
كتيڬ :بوقتيكنله كشوكورن دان راءيهله ڬنجرن دڠن ممبوداياكن سيكڤ ڤريهاتين دان برتڠڬوڠجواب
ترهادڤ كمودهن٢مسجد ماهوڤون عوام يڠ ترسديا.
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ل م ِنِي
الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم ْ  ،وَتَق ََّب َ
ِ
ن
ِيم  ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن ال ْعَظ ِ
و َم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ات
ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ ل ِي وَل َك ُ ْم و َ ِلجم َِي ِع ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
السمِي ْ ُع ال ْعَل ِيم ُ  ،أَ قُو ْ ُ
ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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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 ْم ُرْسَلِيْنَ ،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 َن َا
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 َافِظُوْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
سه ِ وَث ََّنى
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 ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ .فَق َا َ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِ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 سَي ِدِن َا
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ ف ِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَم ِيْدٌ َ
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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 ْ

ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ ال َّصح َابَة ِ و َ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِيِنَا 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 ْه ُد َ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 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 ن ِعَمِه ِ 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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