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بوقتيكن كشكورن
( مي 16م  1 /شعبان 147ﻫ)
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ الْق َائ ِل:

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
سولُه َُّ ،
َل
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَرِي َ
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 ٍ
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 ِ
صيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
وَت َز ََّود ُْوا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب ،لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
ن ي َا ُأول ِي الْال َ ْب َ ِ
الزادِ ا َّلتقْو َى ،و َ َّاتقُو ْ ِ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
تقوى مروڤاكن ﻫرتا ترڤندم يڠ امت برﻫرڬ .سسياڤا يڠ مميليقيڽ ،برمعنى اي تله
مڠومڤولكن سلوروه كباءيقن يڠ اد ڤد دنيا دان اخيرة .ماﻫوكه كيت منداڤت سڬاال نعمت
كباءيقن يڠ دجنجيكن اهلل سبحانه وتعالى باڬي انسان يڠ برتقوى؟ جوسترو ،طاعتيله ڤرينته
اهلل سبحانه وتعالى دان ﻫيندريله ستياڤ تڬهنڽ ،نسچاي سينر تقوى اكن منرڠي كهيدوڤن
كيت .باڬي مڽولوه جالن منوجو تقوى ،ماريله كيت مڠحياتي خطبة ڤد ﻫاري اين يڠ
برتاجوق” :بوقتيكن كشكورن“.
1

خطبة جمعة

بوقتيكن كشكورن

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
بايڠكنله ،بتاڤ سوكر جك برأد دالم سيتواسي ڤڤرڠن ،ﻫورو ﻫارا تيدق
بركسودﻫن ،ﻫيدوڤ دالم كأداءن ترتكن ڤنوه ڤندريتاءن ،سڬاال-ڬاالڽ دراساكن ڬلڤ دان
ﻫيلڠ اره توجوان .بڬيتوله سيتواسي يڠ دﻫادڤي اوليه ساودارا٢كيت دنڬارا-نڬارا يڠ
برڬولق .منيتيس اءير مات مليهت نصيب مريك .سيمڤاتي يڠ الﻫير دري سانوباري منونتوت
كيت اڬر مندعاءكن كباءيقن بوات مريك سرتا ممبنتو مريك سداي يڠ ترممڤو .سباليقڽ
دسيني ،كيت دمليسيا تله دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى ،نعمت كأمانن دان
كسجهتراءن يڠ امت برنيالي باڬي كهيدوڤن رعيت .بوكن موده اونتوق كيت برأد دالم
سيتواسي سباءيق اين .ايسيله اي دڠن كشكورن اڬر اي برككلن سهيڠڬ اخيرڽ .جاڠن
سسكالي كيت مڠيسي كأمانن اين دڠن مالكوكن ككوفورن سباڬايمان يڠ دڤرإيڠتكن ددالم
سورة النحل ،ايات  112يڠ دڤردڠركن ڤد اول خطبة سبنتر تادي ،يڠ برمقصود:
”دان اهلل تله ممبوات سواتو ڤرأومڤاماءن ﴿دڠن﴾ سبواه نڬري يڠ دﻫولوڽ امان الڬي
تنترام ،رزقيڽ داتڠ كڤداڽ مليمڤه رواه دري سڬنڤ تمڤت ،تتاڤي ڤندودوقڽ مڠإيڠكري
نعمت ٢اهلل كران ايت اهلل مراساكن كڤد مريك ڤاكاين كالڤرن دان كتاكوتن ،دسببكن اڤ
يڠ ساللو مريك ڤربوات“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
إسالم امت منيتيقبرتكن كأمانن باڬي سسبواه نڬارا .رسول اهلل ﷺ مڠڬمبركن بهاوا
كأمانن مروڤاكن ساله ساتو نعمت تربسر دالم سبداڽ يڠ دروايتكن اوليه إمام الترمذي
رحمه اهلل درڤد أبو سََل َمة بن عُبيداهلل رضي اهلل عنه :
َت لَه ُ ُ
الدن ْيَا
جسَدِه ِ آم ِنًا فِي سِرْبِه ِ عِنْد َه ُ قُوتُ يَوْمِه ِ فَك َأَ َّنمَا حِيز ْ
ح مِنْك ُ ْم مُع َافًى فِي َ
م َنْ أَ صْ ب َ َ

2

خطبة جمعة

بوقتيكن كشكورن

برمقصود” :سسياڤا دأنتارا كامو برأد ڤد وقتو ڤاڬي دالم كأداءن صيحت توبوه
بادنڽ ،راس امان دالم ﻫيدوڤڽ ،چوكوڤ ماكننڽ ڤد ﻫاري ايت ،مك سأوله-اوله سلوروه
دنيا دكومڤولكن اونتوقڽ“.
مليهت رنتيتن سيره جونجوڠن بسر رسول اهلل ﷺ دالم منوڠكه چابرن منتدبير
مدينة ،اي منجادي سواتو اينسڤيراسي كڤد كيت باڬي مڠيكوتي ڤتونجوق نبَوي دالم منتدبير
اوروس مشاركت دان نڬارا اين اڬر ككل امان دان سجهترا .ڤياڬم مدينة مروڤاكن ساله
ساتو چونتوه ترباءيق سباڬاي ڤرلمباڬاءن يڠ منجاديكن مدينة سبواه نڬارا إسالم يڠ ممباڠون
دان بركمبڠ ڤست كماجوانڽ .حاصيلڽ،رسول اهلل ﷺ برجاي ممبنتوق ڤرداماين دكاال
ڤرموسوﻫن انتارا سوكو قوم ممونچق .انتارا كاندوڠن اوتام يڠ منجادي تونجڠ ددالم ڤياڬم
ترسبوت اياله:
ڤرتام :نبي محمد ﷺ اداله كتوا نڬارا اونتوق سموا ڤندودوق مدينة دان سڬاال ڤرتليڠكهن
ﻫندقله مروجوق كڤد بڬيندا.
كدوا :سموا ڤندودوق مدينة دتڬه برموسوﻫن اتاو منانم حسد دڠكي سسام سنديري،
سباليقڽ مريك ﻫندقله برساتو دالم ساتو نام ياءيت ڤندودوق مدينة.
كتيڬ  :سموا ڤندودوق مدينة بيبس مڠعملكن عادة استعادة أوڤاچارا كاڬاماءن ماسيڠ.٢
كامڤت  :سموا ڤندودوق مدينة ﻫندقله بكرجاسام دالم مسئله ايكونومي دان ممڤرتاﻫنكن
كوتا مدينة دري سرڠن اوليه موسوه٢دري لوار.
كليما  :كسالمتن اورڠ يهودي اداله ترجامين سالڬي مريك مماتوﻫي ڤرجنجين يڠ ترچاتت
دالم ڤياڬم ترسبوت.
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تالدنيله كبيجقساناءن رسول اهلل ﷺ دالم منتدبير سبواه نڬارا بربيلڠ بڠسا دان اڬام.
سموڬ اي منجادي ڤدومن بوات كيت سموا مڠمودي بهترا نڬارا يڠ ترچينتا اين.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي اهلل،
سدريله…كاداءن نڬارا يڠ امان دان داماي اين ممبوليهكن اكتيۏيتي ﻫارين برجالن
دڠن باءيق .مشاركت ڤلباڬاي قوم دان اڬام داڤت مالكوكن اكتيۏيتي كبوداياءن دان
كاڬاماءن دڠن بيبس دان لنچر تنڤا سبارڠ ڬڠڬوان .بڬيتو جوڬ اكتيۏيتي ڤوليتيك ،ايكونومي
دان سوسيال ،سمواڽ داڤت دأوروس تدبير دڠن موده دان باءيق.
سالءين ايت ،نڬارا يڠ معمور دان امان اين جوڬ تله برجاي مناريق ڤلنچوڠ اونتوق
بركونجوڠ دسيني .كحاضيرن ڤلنچوڠ اسيڠ اين اكن ممبريكن ڤلواڠ ڤكرجاءن كڤد رعيت
سڤرتي ايندوستري ڤرﻫوتيلن ،ماكنن دان كبوداياءن .ڤلواڠ ڤكرجاءن اين اكن منجان سومبر
ڤنداڤتن باڬي منيڠكتكن تارف ايكونومي رعيت.كأمانن جوڬ منجادي فكتور تاريكن
ڤالبور اسيڠ اونتوق مالبور دمليسيا .ڤالبور اسيڠ اكن براس لبيه يقين اونتوق مالبور دنڬارا
يڠ امان دان داماي.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
نعمت كأمانن اين ﻫاروس كيت ڤرتاﻫنكن دمي كلستارين ڬينراسي اكن داتڠ.
ڤرسوالنڽ ،باڬايمان اونتوق مڠكلكن كأمانن يڠ دكچڤي اين؟ انتاراڽ اياله:
ڤرتام :نيالي ڤرسفهمن انتارا اڠڬوتا مشاركت ﻫاروس دجاديكن اڬيندا اوتام دالم ممليهارا
كأمانن سسبواه نڬارا .ﻫيندريله عناصير مڠهينا اتاو ممبوروق-بوروقكن مان٢كلومڤوك،
بڠسا ماﻫوڤون اڬام .جك ايڠين مڽنتوه سوءال يڠ سينسيتيف ،ڤستيكن اي برداسركن علميه
دان ڤرتيمبڠن عقل ،بوكن ايموسي اتاو ڤروۏوكاسي .كران ايت ،اهلل سبحانه وتعالى تله
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مالرڠ اونتوق منچرچا سمبهن ترماسوق سيمبوليق اڬام ڤڠانوت سالءين إسالم .فرمان اهلل
سبحانه وتعالى ددالم سورة األنعام ،اية :108
ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
برمقصود ” :دان جاڠنله كامو چرچا بندا٢يڠ مريك سمبه يڠ الءين دري اهلل ،كران
مريك كلق ،اكن منچرچا اهلل سچارا ملمڤاوي باتس دڠن كتياداءن ڤڠتاﻫوان .دمكينله
كامي ممڤرايلوقكن ڤد ڤندڠن تياڤ٢اومت اكن عمل ڤربواتن مريك ،كمودين كڤد توﻫن
مريكاله تمڤت كمبالي مريك ،اللو دي منرڠكن كڤد مريك اڤ يڠ مريك تله الكوكن“.
كدوا  :ڤوڤوق سماڠت ساليڠ بكرجاسام كأره كباءيقن .حال اين ترليهت اڤابيال مليسيا
منجالينكن كرجاسام دڠن نڬارا٢جيران ماللوءي أسيان  .ASEANأسيان دتوبوﻫكن اونتوق
منجامين كسالمتن سرانتاو اللو ممستيكن ڤركمبڠن ايكونومي بوليه برالكو ڤد ماس يڠ سام.
كرجاسام يڠ ايرت اين جوڬ ممستيكن ستياڤ نڬارا أسيان تيدق ماﻫو مڠڬڠڬو اوروسن
دالمن ساتو سام الءين اونتوق ممستيكن تيدق برالكو ڤرسليسيهن فهم يڠ بوليه ممباوا
ڤرموسوﻫن يڠ مڠنچم كأمانن .دالم كونتيك س مشاركت دمليسيا ،كرجاسام كأره منجاڬ
كأمانن دان كسجهتراءن نڬارا ﻫاروس دالكوكن اوليه ستياڤ اڠڬوتا مشاركت تنڤا مڠيرا
التر بالكڠ.
كتيڬ  :برأوسها منورونكن قدر جنايه .سالءين درڤد اوندڠ ٢يڠ تله بركواتكواس ،كراجاءن
دان رعيت ﻫاروس برڬنديڠ باﻫو دالم ملقساناكن ڤروڬرام٢يڠ منديديق مشاركت
منجاءوﻫي جنايه .ڤلباڬاي ستراتيڬي ڤرلو دلقساناكن سباڬاي لڠكه مڠاتسي قدر جنايه يڠ
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كين ممبيمبڠكن .ڬوناكن سڬاال ميديوم يڠ اد سباڬايمان يڠ دسارنكن اوليه اهلل سبحانه
وتعالى ماللوءي سورة األنفال اية : 60
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ
برمقصود ” :دان سياڤكنله اونتوق مڠهادڤي مريك كقواتن اڤ ساج يڠ كامو سڠڬوڤي
دان دري كودا ٢يڠ دتمبت اونتوق برڤرڠ ﴿يڠ دڠن ڤرسياڤن ايت﴾ كامو مڠڬنتركن موسوه
اهلل دان موسوﻫمو دان اورڠ اورڠ سالءين مريك يڠ كامو تيدق مڠتاﻫوءيڽ ،سدڠ اهلل
مڠتاﻫوءيڽ .اڤ ساج يڠ كامو نفقهكن ڤد جالن اهلل نيسچاي اكن دبالسي دڠن چوكوڤ
كڤدامو دان كامو تيدق اكن دأنياياءي“.
مڠأخيري خطبة اين ،انتارا كسيمڤولن يڠ بوليه دأمبيل اياله:
ڤرتام :نعمت كأمانن مروڤاكن سبواه نعمت يڠ تيدق ترنيالي ﻫرڬاڽ .براڤ راماي مأنسي يڠ
ﻫيدوڤ ترأومبڠ امبيڠ دسببكن ﻫيلڠڽ نعمت كأمانن دان كسجهتراءن اين.
كدوا :ايسيله نعمت كأمانن يڠ دكچڤي اين دڠن عمل ٢تقوى دان دريضاءي اهلل سبحانه
وتعالى كران اي اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن دأخيرة كلق.
كتيڬ :ماريله كيت سومبڠكن اڤ سهاج دمي ممستيكن كلستارين كأمانن يڠ دكچڤي.
ﻫيندريله ڤركارا٢يڠ اكن منجروموسكن كيت كڤد ڤرڤچهن يڠ اكن ملڽڤكن نعمت
كمعمورن.
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حقيقة كأمانن ايت داتڠ درڤد اهلل سبحانه وتعالى .رنوڠي فرمان اهلل سبحانه وتعالى
ددالم سورة قريش ،اية : 4-3
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
برمقصود” :مك ﻫندقله مريك مڽمبه توﻫن ڤميليك رومه اين ﴿كعبة﴾ .يڠ تله ممبري
ماكنن كڤد مريك اونتوق مڠهيلڠكن الڤر دان مڠأمنكن مريك دري كتاكوتن“.
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 ِ

ل 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 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 ﭳ ﭴ 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 ِدِنَا 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 ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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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 ْ

الصح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا 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 ْهُد َ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 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 َ َّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب ل َنَا 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 ْك ُمْ ،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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