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ڤكرجا بركماهيرن ڤڠڬرق ايكونومي
سمڤنا سمبوتن هاري ڤكرجا 2016
( 2اڤريل 2016م  21 /رجب 1437ه)
ل:
ا َ ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الْق َائ ِ ِ

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
ل
سو ْلُه ُ ،ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ن سَيِّد َنَا مُح ََّم ّدًا عَبْدُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِي ْ َ
ص ِّ

صحَابِه ِ أَ جْم َعِينَ.
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
وَ َ

صيْك ُ ْم و َِإ َّي ّايَ بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتَه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّت ّق ُونَ،
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَُ ،أ ْو ِ

الز ّادِ َّ
ن خَيْر َ َّ
اب ،لَع َ َّل ّ ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
ن يَا ُأوْل ِي الْأَ ل ْب َ ِ
الت ّقْو َى ،و ََّات ّق ُو ِ
و َت َز َ َّوّدُوْا ف َِإ َّ ّ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت سوبوركن جيوا دڠن نيالي تقوى يڠ تيڠڬي كڤد اهلل سبحانه وتعالى،
برأوسها سدايا-اوڤاي ملقسان 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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ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت سام٢مڠحياتي خطبة برتاجوق” :ڤكرجا
بركماهيرن ڤڠڬرق ايكونومي“ يڠ مروڤاكن تيما سمبوتن هاري ڤكرجا .2016
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
ڤكرجاءن اداله چارا اونتوق كيت منداڤتكن رزقي باڬي ممنوهي كڤرلوان ديري دان
جوڬ كلوارڬ .ڤلباڬاي جنيس ڤكرجاءن يڠ دالكوكن مڠيكوت بيدڠ دان جوڬ ڤڠخصوصن يڠ
بربيذا .اد يڠ بكرجا اونتوق ممستيكن سومبر ماكنن سنتياس منچوكوڤي سڤرتي ڤارا ڤتاني،
ڤالدڠ ،ڤنترنق دان جوڬ نالين .اد يڠ بكرجا اونتوق مڽمڤايكن ڤرخدمتن دان بنتوان كڤد
اورڠ الءين سڤرتي دوكتور دان ڤڬوام .اد جوڬ يڠ بكرجا اونتوق ممستيكن كأمانن دالم
مشاركت دان نڬارا سنتياس ترڤليهارا سڤرتي ڤوليس دان تنترا .ماله اد جوڬ يڠ بكرجا
سباڬاي نادي ڤڠڬرق داسر٢كراجاءن ياءيت اڠڬوتا ڤرخدمتن عوام دان سواستا.
كتاهوءيله ،إسالم مڠهاروسكن اومتڽ مميليه اڤ سهاج جنيس ڤكرجاءن اصلكن
مماتوهي شريعة .ڤكرجاءن ايت جوڬ مستيله دموالءي دڠن نية مورني كران اهلل دسمڤيڠ
تكون دالم بكرجا .نامون ،ايڠتله واالو سسيبوق مان سكاليڤون كيت بكرجا ،جاڠن
سكالي-كالي مڠأبايكن عبادة واجب .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة القصص اية
:77

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
مقصودڽ” :دان تونتوتله دڠن هرتا ككاياءن يڠ تله دكورنياكن اهلل كڤدامو اكن ڤهاال دان
كبهاڬياءن هاري اخيرة دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو ﴿كڤرلوان دان بكلنمو﴾ دري
دنيا دان بربوات باءيقله ﴿كڤد همبا ٢اهلل﴾ سباڬايمان اهلل بربوات باءيق كڤدامو ﴿دڠن
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ڤمبرين نعمتڽ يڠ مليمڤه-ليمڤه﴾ دان جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروسقن دموك بومي،
سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ٢يڠ بربوات كروسقن“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تڠڬل  1مي ستياڤ تاهون اداله تاريخ يڠ ساڠت ايستيميوا باڬي مريك يڠ بكرجا
بوكن سهاج دمليسيا ،تتاڤي جوڬ دسلوروه دنيا .سمبوتن ترسبوت سبنرڽ اداله ساتو
ڤڠإعترفن كڤد ستياڤ ڤكرجا يڠ تله برهمڤس ڤولس ممره كريڠت ممباڠونكن مشاركت
دان نڬارا .برتڤتن دڠن تيما هاري ڤكرجا ڤد تاهون اين ”ڤكرجا بركماهيرن ڤڠڬرق
ايكونومي“ ،ماريله سام٢كيت برأوسها منيڠكتكن كماهيرن ديري اونتوق ممستيكن حاصيل
كرجا يڠ بركواليتي.
ڤميليهن تيما اين اداله برتڤتن دڠن ستراتيڬي كراجاءن دالم ڤمباڠونن سوسيو-
ايكونومي نڬارا يڠ ممنتيڠكن اسڤيك ڤمباڠونن انسان خصوصڽ دالم تيمڤوه ڤلقساناءن
رانچڠن مليسيا كسبلس ﴿ .﴾RMK11مودال انسان جوڬ منجادي ساله ساتو ترس
ستراتيڬيك يڠ مڠونجوركن بهاوا ڤكرجا بركماهيرن تيڠڬي اكن ممبنتوق  35%درڤد جومله
تناڬ كرجا منجلڠ تاهون  .2020تيما اين جوڬ منچرمينكن كڤرلوان دان كڤنتيڠن مالهيركن
ڤكرجا بركماهيرن تيڠڬي ترأوتاماڽ دالم كونتيك س ڤروبهن ستروكتور ايكونومي دان
كأوتاماءن ڤمباڠونن نڬارا باڬي تيمڤوه ليما تاهون اكن داتڠ .جوسترو ،كراجاءن سچارا
برتروسن مڠڬالقكن ايندوستري سديا اد برأليه كڤد رنتاين نيالي يڠ لبيه تيڠڬي منروسي
ڤالبورن دالم اكتيۏيتي برنيالي تيڠڬي.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤمباڠونن سسبواه نڬارا امت برڬنتوڠ راڤت دڠن تناڬ ڤكرجاڽ يڠ ماهير دان
برموتو .ڤكرجا يڠ ماهير هاڽ اكن داڤت دوجودكن منروسي ڤرانچڠن ستراتيڬيق يڠ جيتو
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برأسسكن كڤد سيستم ڤنديديقن راڤي .نامون ،ڤكرجا يڠ بركماهيرن تيڠڬي تيدق ممباوا
ارتي جك تيدق مميليقي اخالق يڠ تيڠڬي .كماهيرن سسأورڠ ڤكرجا دأوكور دڠن
سجاءوه مان كممڤوان دان كجوجورنڽ دالم ملقساناكن كرجا دڠن سمڤورنا .حياتيله فرمان
اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة القصص اية :26
ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
برمقصود ” :ساله سأورڠ دأنتارا ڤرمڤوان يڠ بردوا ايت بركات :واهاي ايه ،امبيلله دي
ممجادي اورڠ اوڤهن ﴿مڠمباال كمبيڠ كيت﴾ ،سسوڠڬوهڽ سباءيق-باءيق اورڠ يڠ ايه امبيل
بكرجا اياله اورڠ يڠ قوات ،الڬي أمانه“.
برداسركن فرمان اهلل ترسبوت ،كيت داڤت فهمي بهاوا چيري يڠ ڤرتام ڤرلو اد دالم
ديري سسأورڠ ڤكرجا اياله

الق َوِ ُىّ

ياءيت كقواتن .سسأورڠ ڤكرجا دالم اڤ جوا

ڤكرجاءن ممرلوكن كقواتن توبوه بادن يڠ صيحة دري سبارڠ ڤڽاكيت سرتا كقواتن مينتل اتاو
روحاني .كدوا-دواڽ اداله ڤرلو دالم منداڤتكن حاصيل كرجا يڠ باءيق .كقواتن يڠ
دمقصودكن دالم ايات ترسبوت جوڬ اداله كڤاكرن ،كچكڤن دان كممڤوان دالم مڠحاصيلكن
كرجا برموتو .اياڽ ساڠت بركاءيت راڤت دڠن جنيس توڬس اتاو تڠڬوڠجواب يڠ
دببنكن.
ماناكاال چيري يڠ كدوا ڤوال اياله الأَ م ِي ْنُ ياءيت برأمانه .ڤمبنتوقن صفة أمانه ممرلوكن

كڤد ڤنديديقن روحاني يڠ منجوروس كڤد إيمان دان تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى كران
سسأورڠ يڠ مميليقي كدوا-دوا صفة اين تيدق اكن مڠأبايكن اڤ سهاج تڠڬوڠجواب يڠ
دسرهكن كڤداڽ .دي تيدق اكن مڠخيانتي اڬينسي اتاو اينستيتوسي تمڤت كرجاڽ ،تيدق
اكن مڠڬوناكن كسمڤتن يڠ دأدا-اداكن اونتوق تيدق حاضير بكرجا اتاو مليوتكن
كحاضيرنڽ ،دسمڤيڠ دي تيدق اكن مڽالهڬوناكن كڤرچاياءن يڠ دبري دڠن مالكوكن برباڬاي-
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باڬاي ڤڽليويڠن .رنوڠكن حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري رحمه اهلل درڤد أبو
هريرة رضي اهلل عنه:
لِ :إذ َا ُأسْ نِد َ
الل ّه ِ؟ قَا َ
كي َْف ِإضَاعَتُهَا ،يَا رَسُو َ
لَ :
ساع َة َ .قَا َ
َت الْأَ م َانَة ُ ،فَان ْتَظِر ْ ال َّ ّ
ِإذ َا ضُيِّع ْ
ل َّ
ساع َة َ( .رواه البخاري)
الْأَ ْمر ُ ِإلَى غَيْر ِ أَ ه ْلِه ِ ،فَان ْتَظِر ْ ال َّ ّ

برمقصود ” :اڤابيال سوده هيلڠ أمانه مك توڠڬوله ترجاديڽ قيامة .اورڠ ايت برتاڽ:
باڬايمان هيلڠڽ أمانه ايت؟ نبي

ﷺ

منجواب :جك اوروسن دسرهكن بوكن كڤد اهليڽ،

مك توڠڬوله ترجاديڽ قيامة“.
كماهيرن ديري سسأورڠ ڤكرجا جوڬ بوليه دتيڠكتكن ماللوءي التيهن يڠ برتروسن.
ميمبر مڽارنكن كڤد ڤارا ڤكرجا دالم ڤلباڬاي سيكتور دنڬارا اين سوڤاي سنتياس
منداڤتكن التيهن ٢يڠ سسواي دڠن بيدڠ توڬس ماسيڠ .٢دڠن اداڽ التيهن ،سوده ڤستي
سسأورڠ ڤكرجا ايت داڤت ممڤرباءيقي سڬاال كلمهن دان منيڠكتكن كماهيرن ديري .اين
جوڬ برتڤتن دڠن كونسيڤ ڤمبالجرن سڤنجڠ حياة يڠ دڬاڬسكن اوليه كراجاءن ماللوءي
اڬينسي ٢اوتام انتاراڽ ڤمباڠونن سومبر مأنسي برحد).(PSMB
مسلمين يڠ دمولياكن،
كماهيرن سسأورڠ ڤكرجا جوڬ دأوكور ڤد كبيجقسناءن دان كڤينترن .ليهتله
باڬايمان نبي يوسف عليه السالم تله مناوركن ديري كڤد راج مصر اونتوق مڠوروسكن
ڤربنداهاراءن نڬارا .قيصه اين تله دفرمانكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة يوسف
اية : 55
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ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
برمقصود ” :يوسف بركات :جاديكنله داكو ڤڠوروس ڤربنداهاراءن حاصيل بومي ﴿مصر﴾
سسوڠڬوهڽ اكو سديا منجاڬاڽ دڠن سباءيق-باءيقڽ ،الڬي مڠتاهوءي چارا منتدبيركنڽ“.
ايات ترسبوت منرڠكن مڠناءي چيري٢سأورڠ ڤكرجا يڠ بركماهيرن ايت اياله بيجق
منجاڬ سرتا برڤڠتاهوان دالم حال إحوال ڤڠوروسن .كبيجقسناءن دان كڤينترن نبي يوسف
عليه السالم داڤت دليهت اڤابيال بڬيندا عليه السالم برجاي مرانچڠ بلنجاون ،مڠوروس دان
منيڠكتكن طرف ايكونومي نڬارا مصر دالم ماس توجوه تاهون .ستروسڽ بڬيندا عليه
السالم جوڬ برجاي مڠهاروڠي كماراو يڠ ملندا نڬارا مصر سالما توجوه تاهون برإيكوتڽ.
كتاهوءيله بهاوا كقواتن جسماني دان روحاني ،صفة أمانه سرتا برڤڠتاهوان لواس دالم
ڤڠوروسن كرجاي مروڤاكن اسڤيك كماهيرن يڠ مستي اد ڤد ستياڤ ڤكرجا .ڤلباڬاي
منفعة بوليه دڤرأوليهي بوكن سهاج كڤد ماجيكن دان اورڬانيساسي بهكن ترهادڤ ڤمباڠونن
نڬارا ترأوتام دري اسڤيك ايكونومي .نامون سباليقڽ ،جك سسأورڠ ڤكرجا كورڠ
كماهيرن دان تياد اوسها اونتوق منيڠكتكن ڤريستاسي ،مك سچارا تيدق لڠسوڠ اكن
ممبري كسن كڤد ماجيقن ،اورڬانيساسي دان نڬارا ،أومڤام تيكوس ممباءيقي البو.
سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماري كيت حياتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
ڤندوان كيت برسام:
ڤرتام :كقواتن فيزيكل دان مينتل ،أمانه سرتا بيجقسان مروڤاكن چيري٢ڤكرجا يڠ چمرلڠ
دان بركماهيرن تيڠڬي.
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كدوا :ڤكرجا بركماهيرن داڤت منيڠكتكن ڤمباڠونن ايكونومي نڬارا دالم ڤلباڬاي سيكتور
سڤرتي ڤرخدمتن عوام ،ڤنديديقن ،ڤرإيندوسترين ،ڤالبورن ،ڤربنكن  ،ڤرالدڠن دان
ڤرتانين.
كتيڬ :ڤكرجا يڠ چمرلڠ سنتياس منجاڬ ڤريستاسي كرجا سرتا برأوسها منيڠكتكن تاهڤ
كماهيرن ماللوءي التيهن دان ڤمبالجرن برتروسن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة التوبة اية :105
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮ ﯯﯰ
برمقصود” :دان كاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾ :برعملله كامو ﴿اكن سڬاال يڠ دڤرينتهكن﴾ ،مك
اهلل دان رسولڽ سرتا اورڠ٢يڠ برإيمان اكن مليهت اڤ يڠ كامو كرجاكن دان كامو اكن
دكمباليقن كڤد ﴿اهلل﴾ يڠ مڠتاهوءي ڤركارا٢يڠ غائب دان يڠ ڽات ،كمودين دي منرڠكن
كڤد كامو اڤ يڠ كامو تله كرجاكن“.
ل
كي ِْم ،و َتَق ََّب ّ َ
ات و َالذِّكْر ِ الْح َ ِ
ن الْآي َ ِ
ِيم ،و َنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ

ل قَو ْل ِي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظ ِيم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ،و َلِسَائِر ِ
سمِي ُع الْع َل ِيم ُ .أَ قُو ُ
م َِّن ّا وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ

ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالْأَ مْو َ ِ
ات ،و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِينَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ

َّ
الر ّحِيم ُ.
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خطبة كدوا
ظالِمِيْنَ ،و َّ
الصّ الِ حِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّت ّق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإ َّ
ا ْلحم َْد ُ ِلل ّه ِ و َل ِ ِيّ َّ
َالصّ لاَة ُ
لا ّ عَلَى ال َّ ّ
سلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَب ِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
الن ّا ِ
و َال َّ ّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِّي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلّا ِإل ٓه َ ِإ َّ
ن سَيِّد َنَا
ك الْح َُقّ ال ْمُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ أ َّ ّ
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا ّ الل ّه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّم ّدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّق ُوا الل ّه َ وَكُونُوا م َ َع َّ
ضوْرِ
ح ُ
طاعَة ِ و َ ُ
الصّ ادِق ِين ،وَح َافِظُوْا عَلى َ ال َّ ّ
سه ِ و َث ََّن ّى
نَّ الل ّه َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِّينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ َّ ّ

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

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ كَمَا ص ََّل ّي ْتَ عَلَى سَي ِّدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى
ل عَلَى سَي ِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
ل سَي ِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى سَي ِّدِنَا
ك عَلَى سَي ِّدِنَا مُح ََّم ّدٍ و َعَلَى آ ِ
ل سَي ِّدِن َا ِ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 ِِيّ،
شدِي َ
الر ّا ِ
و َار َ
الل ّه ُ َّ ّم ع َ ِ
ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
الصّ ح َابَة ِ و ََّالت ّاب ِع ِينَ وَم َنْ
َاج نَب ِي ِّنَا المُطَ َّهّر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ ْزو ِ

حم َ َّ
الر ّا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ْض ع ََّن ّا ب ِرَحْمَت ِ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ .و َار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
اتَّ .
َّ
م
الل ّه ُ َّ ّ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الل ّه ُ َّ ّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ّ ِ
ن قَ َ
سلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِم ِينَ ال ْعِظَا ِم ال َّ ّذ ِي ْ َ
الر ّحْم َة َ عَلَى ال َّ ّ
أَ نْز ِ ِ
م ب ِالل ّه ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
ظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه ،و َعَلَى
ِب الد ِّين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع َ َّ ّ
مُح ُ ّ
سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.
الل ّه ُ َّ ّم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظّ ف ِيْنَ و َّ
َّ
ق ال ْهُد َى
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
َالر ّعِيَة ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِّغْ مَق َا ِ
َالر ّشَادَِّ .
و َّ
الل ّه ُ َّ ّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِّب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّن ّة ً رَخ َِّي ّة ً ،يَا
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الل ّه ُ َّ ّم ان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ الد ِّينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ ع ْ ِ
الد ِّيْنِ ،وَدَمّ ِ ْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِّينِ.
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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 ،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 َ َّه ّابُ  .ر َ َّب ّن َا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن ّ َ
ر َ َّب ّنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن ل َّ ّدُن َ
حسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َابَ َّ
الن ّارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً و َفِي الآ ِ
آتنَِا فِي ال ُد ّن ْيَا َ

عِبَاد َ الل ّهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَاذْك ُر ُوا الل ّه َ ال ْعَظِي ْ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 ُ الل ّه ِ أَ كْ ب َر ُ ،و َالل ّه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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