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راعيكن ڤربيذاءن ايرتكن ڤرڤادوان
( اڤريل 206م  23 /جمادى األخير 437ﻫ)
ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم ُ،
ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم َ ،و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه َُّ ،
َ ِّ
الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَر ِي َ
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 سَيِدِنَا مُح ََّمد ،و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ

َيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ

الزادِ َّ
و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
التقْو َى ،و ََّاتقُو ْا الله َ يَا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ،ماريله كيت برسام-سام ممڤرتيڠكت تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ كيت سموا منداڤت
كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
سوده منجادي فطره دالم كهيدوڤن مأنسي بهاوا مريك اكن ساليڠ بربيذا ڤنداڤت .نامون اي
بوكنله تيكيت اونتوق كيت سنتياس برتالڬه دان ساليڠ برموسوﻫن سسام سنديري .مڽدري
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حقيقة اين ،إسالم سباڬاي اڬام يڠ شمول تمڤيل مڠموكاكن جالن ڤڽلساين دالم مڠوروسكن
ڤربيذاءن .جوسترو ،ڤد ﻫاري اين خطبة اكن ممبيچاراكن تاجوق” :راعيكن ڤربيذاءن
ايرتكن ڤرڤادوان“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ايسو ڤربيذاءن دان ڤرسليسيهن ڤنداڤت سريڠكالي مڽسقكن جيوا دان ميندا اومت مأنسي.
نامون حقيقتڽ اي اداله سَُّن ُة اهلل درڤد ڤنچيڤتاءن مأنسي يڠ تنتوڽ تيدق داڤت دإيلقكن.
ڤرتمبوڠن اين وجود تيدق ﻫاڽ دالم اوروسن دنياوي سهاج ،ماله اي توروت منولر دالم
كهيدوڤن براڬام .ڤربيذاءن دان ڤرسليسيهن اين برالكو لنترن كڤلباڬاين كأوڤاياءن دان ڬاي
برفيكير ،ڤربيذاءن بهاس ،بودايا ،عادة دان التر بالكڠ ،بڬيتو جوڬ دڠن ڤرسيڤسي
سسأورڠ يڠ برالءينن ترﻫادڤ سسواتو ڤركارا خصوصڽ دليل اتاو نص .كسمواڽ اين
سچارا تيدق لڠسوڠ منيمبولكن كڤلباڬاين سرتا ڤرچمبهن ڤندڠن دان ڤنداڤت.
دري سيسي يڠ الءين ،اي اداله سواتو تندا كبسرن اهلل سبحانه وتعالى يڠ تله منچيڤتا
ستياڤ مخلوق دڠن كأونيقنڽ ماسيڠ .٢اوليه يڠ دمكين ،تيدق حيرانله مڠاڤ ڤربيذاءن اين
بوليه برالكو سجق دري زمان اول سهيڠڬاله كهاري اين .اينيله يڠ دإشارتكن ددالم اية
 118ﻫيڠڬ  ،119سورة ﻫود يڠ دباچاكن اوليه خاطب ڤد ڤرموالءن خطبة تادي:
برمقصود” :دان كاالوله توﻫنمو ﴿واﻫاي محمد﴾ مڠهندقي ،تنتوله دي منجاديكن مأنسي
سمواڽ سباڬاي ساتو اومة﴿ .نامون دي تيدق بربوات دمكين﴾ ،دان كران ايتوله مريك
تروس-منروس برسليسيهن .كچوالي اورڠ٢يڠ تله دبري رحمة اوليه توﻫنمو﴿ ،مريك برساتو
دالم اڬام اهلل﴾ دان اونتوق ﴿توجوان ڤرسليسيهن دان رحمة﴾ ايتوله اهلل منجاديكن مأنسي.
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دان دڠن يڠ دمكين سمڤورناله جنجي توﻫنمو :سسوڠڬوﻫڽ اكو اكن ممنوﻫكن نراك جهنم
دڠن سكالين جين دان مأنسي ﴿يڠ بردوسا﴾“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
ساڠت جلس ،منروسي ايات ترسبوت ابن كثير رحمه اهلل مڽاتاكن بهاوا ڤرسليسيهن ماسيه
تتڤ اد دالم كالڠن مأنسي دالم مسئله اڬام دان عقيدة ،منجاديكن مريك تربهاڬي كڤد
برباڬاي مذﻫب دان ڤنداڤت .عكرمة رضي اهلل عنه توروت برڤنداڤت بهاوا مريك ماسيه
تتڤ برسليسيه ڤنداڤت دالم حال ڤتونجوق .لنترن ايت ،إسالم تله مڠڬاريسكن ادب٢دان
ايتيكا باڬي مڠوروسكن ڤربيذاءن يڠ برالكو خصوصڽ دالم كالڠن اومت إسالم:
ڤرتام :كنل ڤستي حد دالم بربيذا ڤنداڤت.
ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ برالكو دالم كالڠن اومت إسالم سجق زمان ڤارا صحابة دان برلنجوتن
سهيڠڬ كيني اداله سبهاڬين درڤد مانيفيستاسي مراعيكن كڤلباڬاين دالم إسالم .فينومينا
اين برمنفعة دان ڤوسيتيف سكيراڽ ڤربيذاءن ايت تيدق ملمڤاوي باتس دان تتڤ منجاڬ
ادب ٢دان ايتيكا يڠ بتول سڤرتيمان يڠ دڬاريسكن اوليه شرع .ڤرلو دكتاﻫوءي بهاوا
ڤركارا٢يڠ دبوليهكن اونتوق كيت منريما ڤربيذاءن ڤنداڤت اداله دالم ڤركارا٢يڠ برصفة
ُج ْز ِء ياءيت ڤركارا چابڠ اتاو َظ ِّن ياءيت ڤركارا يڠ تيدق معتمد ،ماناكاال دالم
ڤركارا٢داسر اتاو قَطْعي ياءيت معتمد ،مك كيت دالرڠ سام سكالي برسليسيه تنتڠڽ.
مڠناءي حال اين ،اإلمام الشاطبي رحمه اهلل منروسي كتابڽ االعْتصَام تله مڽاتاكن:
”سسوڠڬوﻫڽ ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ ترجادي ڤد زمان صحابة ﻫيڠڬ كهاري اين ﻫاڽ
برالكو ڤد مسئله٢اجتهادية .ڤرتام كالي اي برالكو اداله ڤد زمان خلفاء الراشدين دان
صحابة٢يڠ الءين ،اللو برتروسن سهيڠڬ زمان ڤارا تابعين .نامون مريك تيدق ساليڠ منچال
انتارا ساتو سام الءين“.
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كدوا :برنية إخالص دان بوكن مڠيكوت دوروڠن نفسو.
إخالص اداله سواتو ڤركارا يڠ دتونتوت كڤد ستياڤ اومت إسالم اڬر عملن دتريما اوليه اهلل
سبحانه وتعالى .مك اي اداله سواتو كواجيڤن دان كونچي باڬي سسأورڠ يڠ ايڠين منچاري
اتاو منڬقكن كبنرن سوڤاي ديريڽ تيدق دلمسكن اوليه ﻫاوا نفسو.
صفة مڬه ترﻫادڤ ديري دالم منچاري كبنرن جوڬ اداله سواتو صفة يڠ ﻫاروس
دسيڠكيركن .إمام الترمذي رحمه اهلل مروايتكن حديث درڤد كعب بن مالك رضي اهلل
عنه ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
م َنْ طَلَبَ ال ْعِلْم َ لِيُج َارِيَ بِه ِ ال ْع ُلَمَاء أَ ْو لِيم ُا َرِيَ بِه ِ ُ
ِف بِه ِ وُجُوه َ َّ
س
النا ِ
السفَُ َاء َ أَ ْو يَصْر َ
َ
الله ُ َّ
النار َ.
ِإلَيْه ِ أَ ْدخَلَه ُ َّ

برمقصود” :سسياڤا يڠ منونتوت علمو اونتوق برتيكم ليده دڠن ڤارا علماء ،اتاو ايڠين
ممڤرأولوق-اولوق اورڠ يڠ جاﻫيل ،اتاو اونتوق مماليڠكن وجه٢مأنسي كڤداڽ مك اهلل اكن
مماسوقكنڽ كدالم اڤي نراك“.
ساله ساتو درڤد تندا٢إخالص اياله ،اڤابيال سسأورڠ ايت سڠڬوڤ منريما كبنرن واالوڤون
داتڠڽ درڤد اورڠ الءين يڠ لبيه رنده مرتبتڽ .اينيله يڠ تله دچونتوﻫكن ڬينراسي تردﻫولو
درڤد كيت.
كتيڬ :تيدق ممنڠكن ديري ،برسيكڤ تعصوب دان ممليهارا اخوة إسالم.
ساله ساتو صفة يڠ ﻫاروس كيت ﻫيندركن اڤابيال برالكو ڤربيذاءن ڤنداڤت اياله تيدق
منڬقكن بنڠ يڠ باسه .كبنرن ايت ميليق اهلل سبحانه وتعالى دان دياله يڠ برحق اونتوق
مننتوكنڽ كڤد سسياڤا ،اي تيدق مطلق ترﻫادڤ سسأورڠ اينديۏيدو اتاو ڤيهق .سالءين
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ايت ،صفة فاناتيك ترﻫادڤ ڤڬڠن مذﻫب ،كومڤولن اتاو ڬورو ،ﻫاڽ اكن منجاديكن اورڠ
يڠ بربيذا ڤنداڤت تيدق ماﻫو برڬنجق دري ڤندڠنڽ .اڤ يڠ مريك الكوكن بوكنله سمات-
مات كران اهلل سبحانه وتعالى تتاڤي اداله دسببكن فكتور٢الءين .لبيه درڤد ايت ،اياله
دڠن ممقسا ڤوال ڤيهق الءين سوڤاي مڠيكوتي ڤنداڤت دان ڤندڠن مريك سهاج.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنعام اية : 159
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍ
برمقصود ” :بهاواسڽ اورڠ٢يڠ منچراي-برايكن اڬام مريك ﴿دڠن ڤرسليسيهن٢يڠ برداسركن
ﻫاوا نفسو﴾ ،دان مريك منجادي برڤواق-ڤواق ،تياداله اڠكاو تركاءيت سديكيتڤون دالم
﴿ڤربواتن﴾ مريك .سسوڠڬوﻫڽ ڤركارا مريك ﻫاڽ ترسره كڤد اهلل .كمودين دي اكن
منرڠكن كڤد مريك ﴿ڤد ﻫاري قيامة كلق﴾ ،اڤ يڠ تله مريك الكوكن ﴿دان ممبالسڽ﴾“.
كيت ﻫندقله تانمكن دالم ديري دڠن ڤڬڠن بهاوا ستياڤ مأنسي بوليه دتريما دان بوليه
دتيڠڬلكن كات-كاتاڽ مالءينكن نبي محمد
دان ترﻫيندر دري كسيلڤن.

ﷺ

 ،كران ﻫاڽ بڬيندا سهاجاله يڠ معصوم

كأمڤت :ممليهارا اخوة دان ڤرساوداراءن إسالم.
إسالم امت منيتيقبرتكن ڤرساوداراءن سسام مسلم .سهوبوڠن ايت ،مسكيڤون برالكو
ڤرسليسيهن ،ستياڤ مسلم ﻫندقله ممليهارا ادب ،تيڠكه الكو ،دان ڤربواتن اڬر تيدق
منجادي ڤونچا ڤرسڠكيتاءن .كات٢نيستا ،چاچين ،ماكين ،اومڤتن دان سباڬايڽ ﻫندقله
دﻫيندري .فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الحجرات ،اية :12
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ
برمقصود” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان! جاءوﻫيله كباڽقن دري سڠكاءن ﴿سوڤاي كامو تيدق
مڽڠك سڠكاءن يڠ دالرڠ﴾ كران سسوڠڬوﻫڽ سبهاڬين دري سڠكاءن ايت اداله دوسا دان
جاڠنله كامو مڠينتيڤ اتاو منچاري-چاري كسالهن دان كعيبن اورڠ دان جاڠنله ستڠه
كامو مڠومڤت ستڠهڽ يڠ الءين .اداكه سسأورڠ دري كامو سوك مماكن داڬيڠ ساوداراڽ يڠ
تله ماتي؟ ﴿جك دمكين كأداءن مڠومڤت﴾ مك سوده تنتو كامو جيجيق كڤداڽ﴿ .اوليه
ايت ،ڤاتوﻫيله الرڠن٢يڠ ترسبوت﴾ دان برتقواله كامو كڤد اهلل سسوڠڬوﻫڽ اهلل ڤنريما
توبة ،الڬي مها مڠاسيهاني“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
برسليسيه ڤندڠن بوكن برأرتي برموسوه .واالوڤون كيت برسليسيه ڤندڠن نامون اي بوكنله
جالن اونتوق ڤرڤچهن .ڤيهق يڠ ممڤوڽاءي ڤندڠن يڠ بنر جاڠنله بربڠڬ دان مڠهينا اورڠ يڠ
برسليسيه ڤندڠن دڠن مريك .ماناكاال باڬي ڤيهق يڠ ساله ،تريماله سرتا برالڤڠ دادا.
جاڠنله ڤوال ممڤرتاﻫنكن ڤندڠن يڠ ساله ترسبوت .سأندايڽ كيت برالڤڠ دادا ڤرڤادوان
ڤستي ترڤليهارا .مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن دان بكلن كيت برسام.
ڤرتام :ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن ڤنداڤت دالم كالڠن مأنسي اداله سنة اهلل دان ساله ساتو
درڤد بوقتي ككواساءن اهلل سبحانه وتعالى.
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كدوا :ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن يڠ ملمڤاو دان تيدق تركاول اكن مڠوندڠ ڤربالهن دان
ڤرڤچهن دالم كالڠن اومة مأنسي.
كتيڬ :ستياڤ ڤرسليسيهن يڠ برالكو مستيله مروجوع كمبالي كڤد القرءان دان الحديث يڠ
مروڤاكن سومبر اوتام شريعة إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية

:59

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،طاعتله كامو كڤد اهلل دان طاعتله كامو كڤد رسول
اهلل دان كڤد ڤارا ڤميمڤين دالم كالڠن كامو .كمودين جك كامو بربنته-بنته ﴿برسليسيهن﴾
دالم سسواتو ڤركارا ،مك ﻫندقله كامو كمبالي كڤد ﴿كتاب﴾ اهلل دان ﴿سنة﴾ رسول ،جك
كامو بنر٢برإيمان كڤد اهلل دان ﻫاري أخيرة .يڠ دمكين اداله لبيه باءيق ﴿باڬي كامو﴾ ،دان
لبيه ايلوق ڤوال كسودﻫنڽ“.
 ِّ
كي ِْم ،و َتَق ََّب َ
ات و َالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الْآي َ ِ
ن ال ْع َظ ِي ِْم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي و َل َكُمْ ،و َلِس َائِر ِ
السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ

ن و َيَا نَجَاة َ َّ
التائبِِيْنَ.
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
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خطبة كدوا
الظالِمِيْنَ ،و َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ 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 َّ
َالصلاَة ُ
َالسلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
و َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَُ ُ ْ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 ل َه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْدَه ُ 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 ِ و َث ََّنى
ا ْلجم ُْع َة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ َّنَّ الله َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ

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

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا َ ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى
 ِّ عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّللُ َُّم َ
َ ِ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ ع َلَى سَي ِدِنَا
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 ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك حَم ِيْدٌ َ
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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 َ
اللُ َُّم ع َ ِ

 ِّ بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
الصح َابَة ِ و ََّالتاب ِع ِينَ وَم َنْ
َاج نَب ِي ِنَا المُط ََُّر َ ِ
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 َ
تَبِعَُ ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ

اتَّ .
َّ
اللُ َُّم
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
اللُ َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ 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 ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع ََّظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه ،و َعَلَى
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 ال ْهُد َى
َد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
َالرعِيَة ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
َالرشَادَِّ .
و َّ
اللُ َُّم اجْ ع َ ِّْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً رَخ َِّية ً ،يَا
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
 ِّ كَل ِمَت َ َ
اللُ َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ 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
9
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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 ََّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر ََّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَن َا 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 َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْك ُ ْم ،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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