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سمڤنا سمبوتن هاري ڬورو 2016
( مي 206م  6 /شعبان 47ه)
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 ﭹﭺ ﭻ
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ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ
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.
صحَاب ِه ِ وَم َنْ تَبِعَُ ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِن َا مُح ََّمد ،وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ،
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
َيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
الزادِ َّ
وَت َز ََّود ُْوا 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 دبركتي،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان
منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن كيت اكن ترماسوق دالم كالڠن اورڠ٢يڠ دكاسيهي
اوليه اهلل سبحانه وتعالى دان ستروسڽ منداڤت كجاياءن ددنيا دان دأخيرة.
ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت مڠحياتي خطبة برتاجوق ” :ڬورو؛ ڤمبينا
نڬارا بڠسا“ يڠ مروڤاكن تيما سمبوتن هاري ڬورو ڤد تاهون  2016اين.
1

خطبة جمعة

ڬورو؛ ڤمبينا نڬارا بڠسا

مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
تڠڬل  16مي ستياڤ تاهون تله دتتڤكن سباڬاي سمبوتن هاري ڬورو ڤريڠكت
كبڠساءن .اين باڬي مڠيڠاتي جاس دان ڤڠوربانن انسان٢يڠ برڬلر ڬورو .ايڠتله ،واالو اڤ
ڤون كدودوقن كيت سكارڠ ،ڤستيڽ برموال درڤد ديديقن سأورڠ ڬورو.
ڬورو مروڤاكن مربي يڠ دڤندڠ موليا دسيسي اڬام ماهوڤون مشاركت كران مريك
مورايسي توڬس٢ڤارا رسول دالم ممبيمبيڠ مأنسي كجالن كبنرن دان ممبنتوق تمدون
مأنسي ماللوءي ڤنديديقن دان ڤڽيبرن علمو .بتاڤ بسرڽ ڤرانن ڬورو اين سهيڠڬ مريك
دعبارتكن سڤرتي بينتڠ دالڠيت يڠ منجادي ڤتونجوق جالن كڤد مأنسي دمالم هاري كتيك
ڤرجالنن سام اد ددارت اتاو دالءوتن.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
ڬورو جوڬ سنتياس منجادي رجوقن مشاركت انداي برالكوڽ كخالفن دان
ككليروان .اي تيدق ترباتس ترهادڤ بيدڠ٢ترتنتو سهاج ،ماله مليڤوتي سڬنڤ اسڤيك
كعلموان دان كماهيرن يڠ وجود دأتس موك بومي اهلل سبحانه وتعالى اين .لنترن ايت،
القرءان سكالي-كالي تيدق ڤرنه مميڠڬيركن ڤرانن ڬولوڠن أولو األلباب اين سباڬايمان فرمان
اهلل سبحانه وتعالى منروسي ايات  43دان  ،44سورة النحل يڠ دباچاكن دڤرموالءن خطبة
تادي.
برمقصود” :دان تيدقله كامي مڠوتوس رسول٢سبلوم مو ﴿واهاي محمد﴾ ،مالءينكن
لالكي ٢يڠ كامي اجركن وحيو كڤد مريك .اوليه ايت ،برتاڽاله كامو ﴿واهاي مأنسي﴾ كڤد
اورڠ ٢يڠ برڤڠتاهوان جك كامو تيدق مڠتاهوءي﴿ .كامي اوتوسكن ڤارا رسول ترسبوت﴾
دڠن ممباوا كترڠن٢يڠ جلس ڽات ﴿يڠ ممبوقتيكن كبنرن مريك﴾ دان كتاب٢سوچي ﴿يڠ
منجادي ڤندوان﴾ ،دان كامي ڤوال منورونكن كڤدامو ﴿واهاي محمد﴾ القرءان يڠ ممبري
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ڤرإيڠتن ،سوڤاي اڠكاو منرڠكن كڤد اومت مأنسي اكن اڤ يڠ تله دتورونكن كڤد مريك،
دان سوڤاي مريك مميكيركنڽ“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كتاهوءيله بهاوا سسوڠڬوهڽ اورڠ٢يڠ برعلمو اداله انسان يڠ تله دڤيليه اوليه اهلل
سبحانه وتعالى اونتوق منريما كباءيقن .لبيه دري ايت ،مريك برتڠڬوڠجواب مميكول أمانه
منجاڬ دان ممليهارا اڬام اين .جك اڬام اين منداڤت ڬڠڬوان دان تنتڠن ،مريكاله يڠ
منجادي بينتيڠ اوتام باڬي منڠكيسڽ .لنترن ايت ،مريك واجر دحرمتي دان دبريكن
كدودوقن يڠ تيڠڬي دالم مشاركت .رنوڠكن حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام البخاري
رحمه اهلل درڤد معاوية رضي اهلل عنه ،نبي ﷺ برسبدا:

ل هَذِه ِ ا ْل ُأ َّمة ُ
الله ُ يُعْط ِي وَلَنْ ت َز َا َ
الله ُ بِه ِ خَيْر ًا يُف َقُِْه ُ فِي الد ِي ِن ،و َِإ َّنمَا أَ ن َا قَاسِم ،و َ َّ
م َنْ يُر ِ ْد َّ
الله ِ.
الله ِ ،ل َا يَض ُُره ُ ْم م َنْ خ َالَفَُ ُ ْم ح ََّتى ي َأْ تِي َ أَ ْمرُ َّ
قَائِم َة ً عَلَى أَ ْمر ِ َّ

برمقصود” :سسياڤا يڠ دكهندقي اهلل منداڤت كباءيقن ،نسچاي دجاديكن دي
سأورڠ يڠ برأوليه فهمن يڠ تليتي دالم ڤركارا اڬام دان بهاوا سسوڠڬوهڽ اكو اين هاڽاله يڠ
ممبهاڬيكن ،سدڠ اهلل تعالى جواله يڠ ممبري دان سبهاڬين دري اومتكو اين تتڤ تروس
منجالنكن اڬام اهلل ،تيدق اد سسياڤا ڤون دري كالڠن اورڠ ٢يڠ مڽالهي مريك داڤت
مروسقكن مريك ،سهيڠڬاله داتڠ ڤرينته اهلل“.
جوسترو ،ماريله كيت منالدني علماء ٢تردهولو بتاڤ مريك ساڠت مڠحرمتي
ڬورو ٢مريك .إمام الشافعي رحمه اهلل أومڤاماڽ ،بلياو ڤرنه بركات“ :مالك بن أنس اداله
ڬوروكو .سأندايڽ تيدق اد إمام مالك دان ڬوروكو سڤرتي ابن عيينة ،مك هيلڠله علمو
علماء٢سلوروه نڬري حجاز اين“.
ڤارا حاضيرين يڠ دمولياكن،
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كرجاي سباڬاي ڬورو بوكن سهاج سواتو ڤكرجاءن يڠ مورني دان باءيق ،ماله
سباڬاي ڬورو ،مريك ترڤقسا مڠهادڤي ڤلباڬاي چابرن يڠ هيبت اونتوق منديديق ،ممبيمبيڠ،
منتربية دان مموڤوق اخالق موليا ستياڤ ڤالجر .متالمتڽ ،سوڤاي داڤت ممبنتوق ڤالجر٢يڠ
اكن منجادي مودال انسان يڠ برڬونا اونتوق اڬام ،بڠسا دان نڬارا.
نامون ،اڤابيال مليهت سيتواسي ڬورو هاري اين سوكر اونتوق منجالنكن توڬس
سباڬاي ڤنديديق ،ڤالجر٢دزمان مودن اين ممڤوڽاءي ڤلباڬاي كرينه ،سوكر دكاول دان
دتڬور جك مالكوكن كسالهن .مريك جوڬ سماكين هيلڠ حرمت ترهادڤ ڤارا ڬورو .لبيه
مرونچيڠكن الڬي اڤابيال ترداڤت ايبو باڤ يڠ مڽالهكن ڬورو اڤابيال انق٢مريك دحكوم اوليه
ڤيهق سكوله .ڤرچاياله ،كونچي اونتوق منجادي ڤالجر يڠ باءيق اياله ديسيڤلين يڠ تيڠڬي.
اونتوق ملقساناكن ديسيڤلين مك ڤرلقسناءن ڤراتورن مستي دڤاتوهي دان ايبو باڤ هاروس
سدر حقيقة اين.
ڤارا تتامو اهلل سكالين،
اونتوق بردڤن دڠن چابرن ٢يڠ سماكين هيبت دالم منديديق ڤارا ڤالجر ،ڤيهق
كمنترين ڤنديديقن مليسيا ممندڠ سريوس بركاءيتن دڠن ڤرانن ايبو باڤ دان كومونيتي
سكيتر ترهادڤ ڤنديديقن .جوسترو ،ڤروڬرام  e-saranaسڤرتي يڠ تركاندوڠ دالم ڤلن
ڤمباڠونن ڤنديديقن مليسيا  2025 – 2013تله دوجودكن.
 e-saranaمروڤاكن ساتو اوسها باڬي منيڠكتكن ڤڠليبتن ايبو باڤ دالم ڤمبالجرن
انق٢ددالم دان دلوار سكوله .كماهيرن دان كڤاكرن يڠ اد ڤد ايبو باڤ ،دكوڠسي برسام
دالم ممبينا ڤنديديقن انق.٢
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اوليه ايت امتله ڤنتيڠ ڤڠليبتن ايبو باڤ برسام انق٢دان مڠمبيل تيندقن يڠ سواجرڽ
باڬي ممبنتو مريك مراءيه كجاياءن ڤد ماس هادڤن .ايبو باڤ جوڬ ڤرلو برڤرانن سباڬاي
ڬورو درومه .سڤرتيمان فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة المائدة اية :2
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾﯿ
برمقصود” :دان هندقله كامو ساليڠ ممبنتو اونتوق ممبوات كباجيقن دان برتقوى دان
جاڠنله كامو ساليڠ منولوڠ اونتوق مالكوكن دوسا ﴿معصية﴾ دان ڤنچروبوهن .هندقله كامو
برتقوى كڤد اهلل .سسوڠڬوهڽ اهلل ايت ساڠت دهشت ڤمبالسنڽ“.
حاضيرين يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد زمان يڠ سربا منچابر اين ،انق ٢لبيه تردده دڠن ڤلباڬاي عناصير نيڬاتيف يڠ
بوليه مڽببكن مريك الالي دان ليكا .كماجوان تيكنولوڬي يڠ سماكين بركمبڠ ڤست منجادي
فكتور اوتام انق ٢دسيبوقكن دڠن كسرونوقن ڬاجيت يڠ دبري اوليه ايبو باڤ تنڤا كاولن.
ڬاجيت يڠ سڤاتوتڽ دڬوناكن اونتوق منچاري معلومت تمبهن بركاءيتن ڤمبالجرن كباڽقنڽ
دسالهڬوناكن اونتوق ڤركارا ٢نيڬاتيف يڠ مروسقكن ميندا دان جيوا مريك .مريك جوڬ
تردده دڠن ڤلباڬاي ڤڠاروه نيڬاتيف يڠ دباوا اوليه ڬولوڠن٢ترتنتو سڤرتي ارتيس ٢بارت،
 K-POPدان سباڬايڽ ماللوءي ميديا ٢سوسيال .ماله ،كومڤولن ٢ميليتن سڤرتي DAESH
جوڬ سدڠ برأوسها اونتوق ممڤڠاروهي ڤالجر ٢اونتوق مڽرتاي اڬيندا جهاد يڠ دڤرجواڠكن
مريك.
جوسترو ،سباڬاي ايبو باڤ ،جاڠنله كيت تراللو ممبري كبيبسن كڤد انق .٢امبيلله
تيندقن سواجرڽ اونتوق ممبنتو ڤارا ڬورو منديديق دان ممبيمبيڠ مريك .جاڠن هاڽ تاهو
منوديڠ جاري كڤد ڬورو جك انق ٢مالكوكن كسالهن سدڠكن ايبو باڤ جوڬاله ڬورو يڠ
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ڤاليڠ همڤير دڠن انق ٢دان برڤرانن دالم ممبنتوق اخالق موليا انق .٢ايڠتله ،مأنسي يڠ چمرلڠ
تيدق دأوكور ڤد كچمرلڠن دالم ڤالجرن سمات-مات تتاڤي مستيله دورناءي دڠن كچنتيقن
اخالق دان بودي ڤكرتي موليا.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق
مڠحياتي اينتيڤتي خطبة يڠ دسمڤايكن سباڬاي ڤدومن ددالم كهيدوڤن كيت ،انتاراڽ:
ڤرتام :ڬورو مروڤاكن انسان يڠ ڤرلو دحرمتي دان دهرڬاءي جاساڽ ،بوكن دڤرليكيه اڤاته
الڬي دهينا،
كدوا :ايبو باڤ دان مشاركت جوڬ ڤرلو برڤرانن سباڬاي سأورڠ ڬورو دلوار سكوله،
كتيڬ :سموا ڤيهق ڤرلو برڬنديڠ باهو دالم ممرتبت ڤنديديقن دمي منچاڤاي كبهاڬياءن دنيا
دان اخيرة.
اخيرڽ ،ماريله كيت سام٢مڠحياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الجمعة،
اية

:2

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ
مقصودڽ” :دياله يڠ تله مڠوتوسكن دالم كالڠن اورڠ﴿٢عرب﴾ يڠ أميين ،سأورڠ

رسول ﴿نبي محمد صلى اهلل عليه وسلم﴾ دري بڠسا مريك سنديري ،يڠ ممباچاكن كڤد
مريك ايات-ايات اهلل ﴿يڠ ممبوقتيكن كأساءن اهلل دان ككواسأنڽ﴾ ،دان ممبرسيهكن مريك
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﴿دري اعتقاد يڠ سست﴾ ،سرتا مڠاجركن مريك كتاب اهلل ﴿القرءان﴾ دان حكمه ﴿ڤڠتاهوان
يڠ مندالم مڠناءي حكوم-حكوم شرع﴾ .دان سسوڠڬوهڽ مريك سبلوم ﴿كداتڠن نبي
محمد﴾ ايت اداله دالم كسستن يڠ ڽات“.
كي ِْم،
َات وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

 ِّ م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
وَتَق ََّب َ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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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 ْمُرْسَلِيْنَ ،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 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 ﭳ ﭴ 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 ِدِنَا
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
آ ِ
مج ِي ْد.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِي ْد َ
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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 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 ِ
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 َ َّ
سا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً رَخ َِّية ً،
اللُ َُّم اجْ ع َ ِّْ م َالِيْز ِي َا و َ َ

ي َا رَؤ ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِ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
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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.
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 ِن َا 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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