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رونتوهڽ تيمبوك خيبر كبڠڬاءن يهودي
( 4مچ 2016م  24 /جمادى األول 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 ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
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 ْ

ن.
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُو ْ َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
َيْك ُ ْم و َِإ َّي َ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،

ماريله برسام-سام كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن مڠعمتي ڤرجالنن رسول٢يڠ
تردهولو .مڠتاهوءي دان منليتي قيصه ايت داڤت منمبه كإيمانن دان هدايه كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
دسمڤيڠ سباڬاي ڤندوان كڤد كيت اونتوق منالدني ڤركارا كباءيقن يڠ دالكوكن اوليه ڬولوڠن تردهولو
دان منيڠڬلكن ڤركارا يڠ دموركاءي اوليه اهلل سبحانه وتعالى .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
يوسف اية  111يڠ دباچاكن ڤد ڤرموالءن خطبة تادي:
مقصودڽ” :دمي سسوڠڬوهڽ ،قيصه نبي ٢ايت مڠاندوڠي ڤالجرن يڠ منداتڠكن اعتبار باڬي
اورڠ٢يڠ ممڤوڽاءي عقل فيكيرن﴿ .قيصه نبي٢يڠ تركاندوڠ دالم القرءان﴾ بوكنله اي چريتا٢يڠ دأدا-
اداكن ،تتاڤي اي مڠيصهكن اڤ يڠ ترسبوت ددالم كتاب ٢أڬام يڠ تردهولو درڤداڽ ،دان اي سباڬاي
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كترڠن يڠ منجلسكن تياڤ٢سسواتو ،سرتا منجادي هدايه ڤتونجوق دان رحمة باڬي قوم يڠ ﴿ماهو﴾
برإيمان“.
جوسترو ،خاطب ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق” :رونتوهڽ
تيمبوك َخيْبر كبڠڬاءن يهودي“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ڤد أخير محرم تاهون ك  7هجرة ،رسول اهلل ﷺ ممباوا ريبوان تنترا اونتوق مڽرڠ كوتا خيبر.
منوروت شيخ دوكتور مصطفى السباعي ددالم سيرة نبوية؛ ”ڤڤرڠن خيبر تيدق ددوروڠ اوليه
كڬهايرهن ملولو بهكن تيندقن اين دأمبيل ستله ڬولوڠن يهودي خيبر مڠهاسوت يهودي بني قريظة اونتوق
ممبيلوت دان مڠخيانتي ڤرجنجين برسام رسول اهلل ﷺ ماله مرانچڠ ممبونوه بڬيندا“.
خيبر ،دكنلي سباڬاي سبواه كاوسن لمبه يڠ بسر دان سوبور دديامي اوليه ڤندودوق يهودي .خيبر
جوڬ اداله ڤوست كتنتراءن يهودي يڠ جوڬ دڬلر شرڬ باڬي قوم يهودي .دري سودوت ڬيوڬرافيڽ،
خيبر تربهاڬي كڤد دوا بهاڬين ،ليما كوبو برأد دبهاڬين ڤرتام دان تيڬ كوبو برأد دبهاڬين كدوا.
كدودوقن كوبو اين ساڠت ستراتيڬيك كران برأد دأتس بوكيت .سراماي كيرا 1400 ٢اورڠ صحابة
رضي اهلل عنهُم كلوار اونتوق مڽرتاءي ميسي اين .سموا يڠ مڠيكوتي نبي ﷺ هاڽ مريك يڠ بنر٢ايڠين
برجهاد سهاج.
ڤرموالءن كوبو يڠ دڬمڤور اوليه تنترا إسالم اياله بهاڬين ڤرتام خيبر دكوبو ن َاعِم سهيڠڬ كسبله النُّطاة
دان الشَّق .سلڤس برجاي ممبوك كوبو يڠ ترداڤت دبهاڬين ڤرتام ،رسول اهلل ﷺ برأليه منوجو كبهاڬين
كدوا خيبر د الكَِتيبَه .سموا تنترا يهودي يڠ تيواس دبهاڬين ڤرتام مالريكن ديري كبهاڬين اين دان
برتاهن دكوبو ترسبوت .رسول اهلل ﷺ مڠڤوڠ كوبو اين سالما لبيه دري سڤولوه هاري سهيڠڬ
ڤندودوق كوبو ترسبوت توندوق اونتوق برداماي دڠن شرط داره ڤجواڠ مريك ترڤليهارا دان ذورية
مريك تيدق دجاديكن تاونن .مريك جوڬ برستوجو مڽرهكن كڤد رسول اهلل ﷺ سڬاال هرتا بندا،
تانه ،امس ،ڤيرق دان الءين٢ڤرهياسن مالءينكن كاءين باجو يڠ دڤاكاي.
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واالو باڬايماناڤون ،دوا اورڠ انق أبو الحقيق تله مموڠكيري ڤرجنجين اين دڠن مڽمبوڽيكن هرتا دان
ي بن َأخْ َطب .رسول اهلل ﷺ مڠارهكن سوڤاي دڬلده كاوسن
بارڠ ڤرهياسن يڠ باڽق ميليق حَُي ّ
ڤرسمبوڽين ايت دان منموءي ببراڤ هرتا اورڠ يهودي .اللو بڬيندا ﷺ مڽوروه دبونوه مريك بردوا كران
مڠخيانتي ڤرجنجين ايت .ڤرداماين اين مڽقسيكن رونتوهڽ تيمبوك كبڠڬاءن يهودي دان برموالڽ
ڤرادبن بارو إسالم دسمننجوڠ عرب.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
بركات ابن خلدون دالم مقدمة؛ ”ماللوءي ڤڠأمتن سجاره كيت داڤت ممڤالجري ڤريحال سنة اهلل“.
ببراڤ ڤركارا يڠ داڤت دتالدني ماللوءي سجاره خيبر ،دأنتاراڽ:
ڤرتام :دعوة اداله متالمت اوتام إسالم
ڤڤرڠن خيبر برتوجوان اونتوق مڠمبڠكن دعوة إسالم .إسالم حاضير ممباوا كباءيقن اونتوق سلوروه
مأنسي دان سكالين عالم .اينيله ڤرانن إسالم دان سوده تنتو جاءوه سكالي سباڬاي اڬام يڠ
ممچهبلهكن مأنسي سباڬايمان يڠ ددعوا اوليه موسوه إسالم.
اينيله تڠڬوڠجواب اوتام اومت إسالم سڤرتيمان ڤسنن رسول اهلل ﷺ سوقتو مڽرهكن ڤنجي إسالم
كڤد سيدنا علي رضي اهلل عنه .حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد سهل بن سعد
السعيدي رضي اهلل عنه بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
ِب عَلَيْه ِ ْم ف َو َ َّالله ِ ل َأَ ْن
حتِه ِ ْم ث َُّم ا ْدعُُ ُ ْم ِإلَى ال ِْإسْ لَا ِم وَأَ خْبِرْه ُ ْم بِمَا َ
ل بِس َا َ
ك ح ََّتى تَنْزِ َ
ا ُنْف ُ ْذ عَلَى رِسْ ل ِ َ
يج ُ
ك حُم ْر ُ َّ
النع َ ِم
ك م ِنْ أَ ْن يَكُونَ ل َ َ
ك رَج ُل ًا خَيْر ٌ ل َ َ
الله ُ ب ِ َ
ِي َّ
يَهْد َ

مقصودڽ” :جالنكن توڬسمو ،تروسكن ڤرجالنن .سهيڠڬ برأد دهالمن مريك ،كمودين اجق مريك
كڤد إسالم .سمڤايكن كڤد مريك كواجيڤن يڠ ڤرلو مريك تونايكن كڤد اهلل .دمي اهلل ،سسوڠڬوهڽ
كجاياءنمو منجاديكن سسأورڠ ايت منداڤت ڤتونجوق سهيڠڬ منجادي إسالم اداله لبيه باءيق درڤد
اونتا يڠ برورنا ميره ﴿بيناتڠ يڠ ڤاليڠ ماهل هرڬاڽ﴾“.
3

خطبة جمعة

رونتوهڽ تيمبوك خيبر كبڠڬاءن يهودي

كدوا :ممليهارا كبنرن دڠن كقواتن
نبي محمد ﷺ تله ملتقكن باتو اساس يڠ چوكوڤ كوكوه دالم ڤمرينتهن دان ڤنتدبيرن نڬارا .نامون،
ڤرجنجين ڤرداماين ايت تله دخيانتي اوليه ڬولوڠن يهودي .اتس داسر اين ،رسول اهلل ﷺ مڠرهكن
ڤارا صحابة اونتوق مالكوكن ڤنعلوقن كأتس كوتا خيبر سباڬاي سواتو بيمبيڠن دان امارن كڤد يهودي
خيبر خصوصڽ دان عامڽ كڤد سمننجوڠ عرب.
إسالم ساڠت مڠنجوركن كأمانن نامون ساڠت برتڬس دالم سوءال ممليهارا ڤرجنجين دان ملقساناكن
سڬاال كهندق ڤرجنجين .إسالم جوڬ ممبنركن تيندقن دڠن كقواتن سكيراڽ اڬام اين دڤرماءينكن
اوليه موسوه إسالم سوينڠ-وينڠڽ تتاڤي مستيله برڤقسيكن كعاديلن برترسكن القرءان دان السنة .فرمان
اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنفال اية :58
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
مقصودڽ” :دان جك اڠكاو مڠتاهوءي اداڽ ڤربواتن خيانت دري سسواتو قوم ﴿يڠ مڠيكت ڤرجنجين
ستيا دڠنمو﴾ مك چمڤقكنله ﴿ڤرجنجين ايت﴾ كڤد مريك دڠن چارا تروس ترڠ دان عاديل.
سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ ٢يڠ خيانت“.
كتيڬ :سيكڤ يهودي
سجاره تله ممبوقتيكن يهودي تركنل دڠن سيكڤ سريڠ مالكوكن كروسقن دأتس موك بومي .سمواڽ
كران حسد ،دڠكي دان كبنچين ملمڤاو ترهادڤ إسالم .ڤرانچڠن دمي ڤرانچڠن دالكوكن اونتوق
ممستيكن اومت إسالم مڠيكوتي ججق مريك دان تروس لڽڤ درڤد موك بومي اهلل اين .ڤد هاري
اين ،مريك مرنچان ڤلباڬاي ڬاڬسن دان سلوڬن سباڬاي اوسها مميسهكن اڬام درڤد اومت إسالم
سڤرتي هيدونيسما ياءيت ڤڬڠن اتاو ڤندڠن هيدوڤ يڠ ممنتيڠكن كسرونوقن LGBT ،ياءيت
 ،biseksual ،gay ،lesbianدان  Islamophobia ،transgenderياءيت منانم راس تاكوت
اورڠ بوكن إسالم ڤد إسالم دان الءين ٢الڬي .مالڠڽ! سراڠن برتروسن اين مڽببكن سكلومڤوك اومت
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إسالم خصوصڽ دنڬارا اين مراسا سليسا دان ستوجو دڠن مريك .حاصيلڽ ،كيت جوڬ مڠهادڤي
چابرن اومت إسالم يڠ موال هيلڠ كيقينن ڤد إسالم دسمڤيڠ موسوه٢سديا اد .سڬاال كجادين يڠ
برالكو اين تله دبريتاكن اوليه رسول اهلل ﷺ سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري درڤد
أبو سعيد الخدري رضي اهلل عنه:
شبْر ًا ب ِ ِشبْرٍ وذِراعًا بِذِر ٍ
َب لَس َل َكْتُم ُوه ُ .قلُ ْنَا :ي َا
اع ح ََّتى لَو ْ سَل َكُوا جُ ح ْر َ ض ٍ
لَت ََّتب ِع َُّن سَنَنَ م َنْ قَبْل َك ُ ْم ِ
َ
َ َ

الله ِ ،الْيَه ُود َ و َ َّ
ل :فَم َنْ ؟
صارَى؟ قَا َ
الن َ
رَسُو َ
ل َّ

مقصودڽ” :كامو اكن مڠيكوت جيجق لڠكه اومت ٢سبلوم كامو ،سجڠكل دمي سجڠكل ،سهستا
دمي سهستا ،سهيڠڬ جكاالو مريك ماسوق كلوبڠ بياوق ڤون كامو اكن مڠيكوتي مريك“ .صحابة
برتاڽ“ ،يا رسول اهلل! اڤاكه يهودي دان نصراني يڠ كاو مقصودكن؟“ .نبي ﷺ منجواب“ ،سياڤا الڬي
كاالو بوكن مريك؟“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
دمكينله ڤرجالنن سجاره إسالم ،اي ساڠت بربيذا دڠن كفهمن سمڤيت يڠ دتونجولكن اوليه موسوه
إسالم .سباليقڽ إسالم مرڠكومي سڬاال اسڤيك كهيدوڤن دان سنتياس مڠأوتاماكن كڤنتيڠن مأنسي.
اساس اينيله يڠ دفهمي اوليه ڬينراسي تردهولو سهيڠڬ داڤت مڽالمتكن مريك دري موسوه٢إسالم ماله
ممبنتو مڠوكوهكن ڤرڤادوان اومت اين .اهلل سبحانه وتعالى تله مڠورنياكن كڤد كيت القرءان سباڬاي
ڤندوان لڠكڤ كهيدوڤن .چاريله حكمه ددالمڽ ماللوءي علمو دان عمل صالح .سالڬي مان كيت
جاءوه درڤد روح إسالم كيت اكن برڤچه دان موده دڤرماءينكن اوليه موسوه٢إسالم .سدرله! سبلوم
ترڬادايڽ كسوچين اڬام دان مرواه اومة.
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڠيڠتكن ڤارا جماعه سكالين كڤد ببراڤ ڤركارا:
ڤرتام :دڠن مڠعمتي ستياڤ ڤرجالنن كهيدوڤن رسول اهلل
بڬيندا دان منيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى.

ﷺ
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كدوا :ڤنعلوقن كوتا خيبر اداله برتوجوان ممليهارا دعوة إسالم ،منجاڬ كسجهتراءن دان منونايكن
تڠڬوڠجواب يڠ لبيه بسر ياءيت ممبيمبيڠ مأنسي كأره جالن يڠ بنر.
كتيڬ :ڬولوڠن يهودي اكن سنتياس منچاري ڤلواڠ اونتوق مڽستكن اومت إسالم .حاصيلڽ ،سڬاال
مرواه ،اخالق دان كڤنتيڠن كيت ترڬاداي جك كيت مڠيكوتيڽ .القرءان اداله ڤڽالمت كيت درڤد تيڤو
داي يهودي دان موسوه٢إسالم .چاريله حكمه ددالمڽ ماللوءي علمو دان عمل صالح.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الزخرف اية

:44-43

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
مقصودڽ” :دڠن يڠ دمكين ،برڤڬڠ تڬوهله اڠكاو كڤد القرءان يڠ تله دوحيوكن كڤدامو كران
سسوڠڬوهڽ اڠكاو برأد داتس جالن يڠ لوروس .دان سسوڠڬوهڽ القرءان ايت ممبريكن كمولياءن
دان ڤرإيڠتن كڤدامو ﴿واهاي محمد﴾ دان كڤد قوممو دان كامو اكن دتاڽ كلق ﴿تنتڠ ايسي كاندوڠنڽ
يڠ كامو تله عملكن﴾“.
 ِّ
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 قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
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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 ْمُرْسَل ِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَُ ُ ْ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 ََُ ،ادِقُ 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 م َرَك ُ ْ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 َ ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِ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 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 َ فِي 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 َ
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 ا ْغفِر ْ 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 ِ
خصُوًَا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
مُح ُِب الد ِين توانكو الحاج عَبْد ُ 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 ي َو ْ ِم
 ِّ كَل ِمَت َ َ
اللُ َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ 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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