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سالمتكن انق-انق كيت
( 14أوكتوبر 2016م  13 /محرم 1438ﻫ)
ن ال ْكَر ِي ِم الْحل َ ِِيم عَلَى خ َلْقِه ِ ،و َه ُو َ
ن النِعَمِ ،م ِنْ لد ُ ِ
َب الْع َالم َي ِنَ ،بِعَدَدِ م َا ك َانَ و َيَكُونُ م ِ َ
الحم َْد ُ ِلله ِ ر ِ
ِيم.
ض وَر َُّب الْعَر ْ ِ
ات و َالْأَ ْر ِ
ر َُّب السم َو َ ِ
ش الْعَظ ِ

َل
أَ شْهَد ُ أَ ن لا ِإلَه َ ِإلا الله ُ وَحْدَه ُ ل َا شَرِي َ
ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ ن سَيِد َن َا مُحَمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ .الله ُم ص ِ
ل الله ُ تَع َالَى:
وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُحَمدٍ ،و َعَلَى آلِه ِ و َصَ ح ْبِه ِ أَ جْم َع ِينَ .قَا َ

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ
صيْك ُ ْم و َِإيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْمُتق ُونَ.
أَ ما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،اِتق ُوا اللهَُّ ،أ ْو ِ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ساي مڽرو كڤد ديري ساي دان سيدڠ جماعه سكالين ،ماريله كيت برتقوى كڤد
اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسوڠڬوه-سوڠڬوه .ﻫيدوڤله دڠن برڤندوكن شريعة .لقساناكن
سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان ﻫيندريله سڬاال الرڠنڽ .سسوڠڬوﻫڽ ﻫاڽ دڠن
تقوى ،كيت اكن منچاڤاي كبهاڬياءن ﻫيدوڤ ددنيا دان كسجهترأن دأخيرة .تاجوق خطبة
كيت ڤد ﻫاري اين اياله” :سالمتكن انق-انق كيت“.
حاضيرين مؤمنين يڠ دكاسيهي،
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دزمان يڠ سماكين ماجو دان سربا چڠڬيه اين ،ايبو باڤ برﻫادڤن دڠن چابرن بسر
اونتوق منجاياكن ڤرانن منديديق دان ممباڠونكن مينتل سرتا فيزيكل انق ٢مريك .انتارا
چابرن اوتام باڬي ايبو باڤ اياله مسائله كتاڬيهن ڬاجيت( )gajetدكالڠن انق .٢كباڽقن ايبو
باڤ منددﻫكن مريك دڠن ڤڠڬوناءن ڬاجيت سوڤاي دليهت اونتوق ممنوﻫي كڤرلوان
سماس .نامون ،سدركه كيت بهاوا تيندقن اين ممبري باڽق كبوروقن كڤد ڤركمبڠن سي انق
جك اي دڬوناكن تنڤا كاولن .حقيقة اين ممبوقتيكن بتاڤ راماي ايبو باڤ يڠ الالي دالم
مڽمڤورناكن أمانه منديديق انق ٢مريك .ايڠتله سسوڠڬوﻫڽ اهلل سبحانه وتعالى ڤرنه برڤسن
كڤد كيت تنتڠ كالالين اين ددالم سورة المنافقون ايات :9
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ

برمقصود” :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برايمان! جاڠنله كامو دالاليكن اوليه ﻫرتا بندا كامو
دان انق-ڤينق كامو درڤد مڠيڠاتي اهلل ﴿دڠن منجالنكن ڤرينتهڽ﴾ .دان ﴿ايڠتله﴾ ،سسياڤا يڠ
مالكوكن دميكين ،مك مريك ايتوله اورڠ ٢يڠ روڬي“.
ڤارا جماعة قوم مسلمين يڠ بربهاڬيا،
ڤڠڬوناءن ڬاجيت ميمڠ اد منفعتڽ .نامون جك دڬوناكن ملبيهي قدر ماس يڠ
دسارنكن دان تنڤا كاولن بوليه مڠونداڠ ڤلباڬاي كبوروقن يڠ سريوس .دانتارا كسن بوروق
ترسبوت اياله:
ڤرتام :منججسكن كصيحتن دان تومبسرن فيزيكل.
كانق-كانق ماﻫوڤون رماج يڠ تراللو عاشيق دڠن ڤرماءينن ڬاجيت منجادي تيدق
امبيل ڤدولي مڠناءي ڤركارا يڠ برالكو دسكليليڠ مريك .مريك اكن منجادي تيدق اكتيف
دان لسو سهيڠڬ بوليه منججسكن كصيحتن .سموا اين مڠونداڠ مسائله ڤد توبوه بادن مريك
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يڠ سدڠ ممبسر .بوكنكه اين ساڠت برتنتاڠن دڠن فلسفه ڤنديديقن انق ددالم إسالم يڠ
ساڠت مڠنجوركن اڬر اومتڽ تمڤيل ڬاڬه دان قوات .مان موڠكين ڬينراسي يڠ ممبسر دڠن
بودايا كتاڬيه ڬاجيت اكن منچاڤاي متالمت اين.
كدوا :ممبنتوتكن ڤركمبڠن مينتل دان كماﻫيرن ديري.
برماءين ڬاجيت جوڬ ممبنتوتكن ڤركمبڠن اوتق سي كچيل يڠ سڤاتوتڽ دباڠونكن
سچارا برڤريڠكت مڠيكوت اوسيا مريك .بوكن ايت سهاج ،اي جوڬ بوليه مڽكت ڤركمبڠن
كماﻫيرن مريك .اڤابيال سي كچيل ﻫاڽ مڠڬوناكن ساتو اتاو دوا جاري مڽنتوه سكرين
تبليت( )tabletاونتوق برماءين ،اي سبنرڽ ممبنتوتكن ڤركمبڠن كماﻫيرن سلوروه جاري
مريك .عقيبتڽ اد دكالڠن كانق ٢يڠ تيدق ماﻫير ممڬڠ ڤينسيل اڤابيال ماسوق كتاديكا.
دسمڤيڠ ايت ،اي جوڬ اكن ملمبتكن كممڤوان مريك برچاكڤ .جك دليهت رياليتي ڤد
ماس كيني ،ترداڤت كانق ٢برأوسيا دوا تاﻫون ستڠه ڤون ماسيه بلوم داڤت منوتوركن واالو
سڤاته ڤركاتأن عقيبة تراللو اكتيف دڠن ڤرماءينن ڬاجيت .بوكن سهاج كانق ،٢رماج يڠ
اكتيف برماءين ڬاجيت اين جوڬ برمسأله دري سودوت سيكڤ ،ﻫيلڠ مينت دان تومڤوان
كڤد ڤالجرن.
كتيڬ :ممبري كسن نيڬاتيف كڤد ايموسي دان جيوا.
ڤرماءينن ڬاجيت دكسن ساڠت ممڤڠاروﻫي سيكڤ نيڬاتيف ڤد كانق ٢دان
رماج .اي جوڬ بوليه مرڠسڠ سيكڤ كاسر ،اڬريسيف دان كورڠ صبر جك ايڠينكن
سسواتو .ڤونچاڽ كران ڤرألتن ترسبوت ممڤو ممبريكن كسرونوقن سچارا موده تنڤا ڤرلو
برسوسه ڤايه يڠ اخيرڽ مڠونداڠ كتاڬيهن يڠ سوكر دﻫنتيكن .اڤبيال سوده كتاڬيه ،ايموسي
مريك تيدق ستابيل اللو اكن موده مڠاموق دان ممبرونتق .سالءين ايت ،اي جوڬ ممبنتوق
سيكڤ تيدق ڤدولي دڠن ڤرسكيترن سهيڠڬ منجاديكن مريك لبيه سوك مڽنديري.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
سباڬاي ايبو باڤ ،كيت برتڠڬوڠجواب ممستيكن مريك ممڤو ممبسر دڠن
ڤرسكيترن يڠ صيحة دان مڠيكوت چارا ﻫيدوڤ إسالم .بوكنكه اهلل سبحانه وتعالى ڤرنه
مڠيڠتكن كيت تنتڠ اوجين دان چابرن دالم منديديق انق ،٢سباڬايمان فرمانڽ ددالم سورة
التغابن ايات :15
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

برمقصود”:سسوڠڬوﻫڽ ﻫرتا بندا كامو دان انق ٢كامو ايت ﻫاڽله منجادي اوجين،
دان دسيسي اهلل جواله ڤهاال يڠ بسر“.
جك كيت ماسيه ماﻫو ممبري رواڠ اونتوق انق برماءين دڠن ڬاجيت سسواي دڠن
كڤرلوان سماس ،كيت ڤرلوله ممستيكن ببراڤ ڤندوان برايكوت دڤاتوﻫي ،انتاراڽ:
ڤرتام :ڤستيكن تاﻫڤ ميندا دان جيوا انق تله برسديا.
سكورڠ-كورڠڽ تله منچاڤاي اوسيا دوا تاﻫون دان ممڤو برتوتور اونتوق ممڤركنلكن
مريك دڠن ڬاجيت دان سباڬايڽ .اي ڤرلو دأواسي اوليه ايبو باڤ سوڤاي داڤت مڠإيرتكن
الڬي ﻫوبوڠن انتارا مريك .ايبو باڤ جوڬ بوليه مليهت ڤوتينسي سرتا ڤركمبڠن سي انق.
ايڠتله بهاوا ڤركمبڠن ڤندڠرن ،ڤڠليهتن دان جيوا انق ٢ڤرلو دأواسي دان منجادي
تڠڬوڠجواب ايبو باڤ.
كدوا :ڬوناكن ڬاجيت اونتوق توجوان ڤمبالجرن كڤد انق.
كنلكن مريك دڠن ڤرإيسين ٢يڠ برصفة ڤنديديقن .اي باءيق اونتوق ڤركمبڠن ميندا
دان جيوا مريك .جك ماﻫو مموات تورون اڤليكاسي ڤرماءينن ،ڤيليه يڠ بوليه ممبنتو
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مڠڬالقكن انق بالجر .سسكالي بريكن ڤرماءينن يڠ انتراكتيف اونتوق مڠڬالقكن انق برفيكير
سچارا كرياتيف سرتا منچيڤتا كجاياءن .ايلقكن دري ڤرماءينن يڠ برأونسور ڬانس دان
ملڠڬر نورما ٢بودايا إسالم يڠ مورني.

كتيڬ :كاول دان حدكن ماس ڤڠڬوناءن.
جدوالكن ماس مريك اونتوق برماءين دان بالجر .دسمڤيڠ ايت كيت جوڬ ڤرلو
ممبري ڤندوان ڤڠڬوناءن ڬاجيت كڤد انق .٢تتڤكن ببراڤ ڤرأتورن يڠ ڤرلو دڤاتوﻫي دان
سنتياس منرڤكن تلدان يڠ باءيق سڤرتي برﻫنتي مڠڬوناكن ڬاجيت كتيك ماكن دان بربوال
دڠن اورڠ الين .ڤريكسا ڬاجيت انق ٢سچارا بركاال اونتوق ممستيكن مريك تيدق ترجبق
كڤد ڬجاال نيڬاتيف يڠ مروسقكن مريك .سيليه ڬنتيكن ڤرماءينن ڬاجيت دڠن مڠولڠكاجي
ڤالجرن دان ممباچ القرءان .ڤستيكن مريك منديريكن صالة بيال سمڤاي وقتوڽ سرتا اجر
مريك اونتوق مماتوﻫي شريعة سجق كچيل.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
ماريله برسام-سام كيت ديديق دان بيمبيڠ ڬينراسي ڤواريث اڬام دان بڠسا كيت
برموال سجق اوسيا اول مريك .ڤد ڤريڠكت اوسيا كانق ٢اينيله سواجرڽ كيت الكوكن
ڤمبنتوقن ڤريبادي مريك ،كران منديديق مريك ستله منيڠكت رماج دان ديواسا ،سوده
ڤستي مڠونداڠ كڤايهن دان ڤلباڬاي مسائله .بنرله كات ڤڤته; ”ملنتور بولوه بيارله دري

ربوڠڽ “.
سڤركارا الڬي يڠ ڤرلو دڤستيكن اياله منديديق انق ڤرلوله دسمڤورناكن دڠن ڤنوه
كاسيه سايڠ ،بوكن سچارا ڤقسا اڤاته الڬي دڠن ككاسرن .اجق دان بيمبيڠ مريك
مالكوكن كباءيقن دڠن ڤلوقن مسرا دان چيومن ڬالقن .انق ٢اكن تراسا دكاسيهي دان
دﻫرڬاءي اللو موده منوروت كات دڠن ڤراساءن چريا دان سوكاريال .اينيله سنة رسول اهلل
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دالم منديديق انق .٢ليهتله اڤ يڠ ڤرنه دچريتاكن دالم سبواه حديث رواية امام

البخاري رحمه اهلل درڤد عائشة رضى اهلل عنها:
ل النب ِ ُّي
الصب ْيَانَ؟ فَمَا نُق َبِلُهُمْ ،فَق َا َ
ج َاء َ أَ ْعر َابِي ٌّ ِإلَى النب ِ ِي صَلى الله ُ عَلَيْه ِ وَسَلم َ فَق َالَ :تُق َب ِلُونَ ِ

ك الرحْم َة َ.
ك أَ ْن ن َزَع َ الله ُ م ِنْ قَل ْب ِ َ
ك لَ َ
صَلى الله ُ عَلَيْه ِ وَسَلم َ :أَ و َأَ مْل ِ ُ

برمقصود ”:تله داتڠ سأورڠ لالكي كڤد نبي ﷺ ،سرايا برتاڽ“ :كامو منچيوم

كانق٢؟ كامي تيدق ڤرنه منچيوم مريك “.اللو بڬيندا

ﷺ

برسبدا“ :اڤ الڬي يڠ ممڤو اكو

الكوكن سكيراڽ اهلل تله منچابوت راس كاسيه سايڠ دري ﻫاتيمو“.
ڤارا حاضيرين يڠ دمولياكن،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ڤد ﻫاري اين ،انتاراڽ اياله:
ڤرتام  :ڤڠڬوناءن ڬاجيت دكالڠن انق ٢ڤرلوله دأواسي ،دكاول دان دڤندو دڠن
باءيق اوليه ايبو باڤ دان ڤنجاڬ مريك.
كدوا  :بوقتيكن كاسيه سايڠ كيت كڤد انق ٢دڠن ديديقن يڠ تڤت .ممبياركن
مريك برماءين دڠن ڬاجيت تنڤا كاولن ترڽات باڽق مڠونداڠ كمضارتن بربنديڠ منفعتڽ.
كتيڬ  :انق ٢اداله أمانه دان اوجين اهلل اونتوق كيت سموا .ديديقله انق دڠن
بيمبيڠن برسولمكن كاسيه سايڠ باڬي منجامين كبهاڬياءن دنيا دان اخيرة كيت.
رنوڠكنله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الممتحنة ايات :3
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
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برمقصود ”:قوم قرابة كامو دان انق ٢كامو ﴿يڠ تيدق برإيمان﴾ تيدق سكالي-كالي اكن
منداتڠكن سبارڠ فاءيده كڤد كامو ڤد ﻫاري قيامة; اهلل اكن مميسهكن دانتارا كامو سموا
﴿ڤد ﻫاري ايت﴾ .دان ﴿ايڠتله﴾ ،اهلل مها مليهت سڬاال يڠ كامو كرجاكن“.
ل
الآيات َوالذِكْر ِ الْحَكِيم ْ ،و َتَق َب َ
ِ
ن
ِيم ،و َنَفَعَن ِ ْي و َِإياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ

ل قَو ْل ِي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله ل ِي و َل َك ُ ْم و َ ِلجم َ ِ ِ
يع ال ْمُسْل ِمِينَ
م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاَو َتَه ُ ِإنه ُ ه ُو َ السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ ،أَ قُو ْ ُ
َ

ن و َيَا نَجَاة َ التائبِ ِيْنَ.
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
و َال ْمُسْل ِم َ ِ
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خطبة كدوا
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ و َل ِِي الصالِ ح ِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِلْمُتق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإلا عَلَى الظالِمِيْنَ ،و َالصلاَة ُ و َالسلاَم ُ عَلَى
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ النا ِ
ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ أن سَيِد َنَا مُحَمدًا عَبْدُه ُ
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
أَ ش ْهَد ُ أَ ْن لا ِإل ٓه َ ِإلا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

ضوْرِ ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع
ح ُ
أَ ما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،اِتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع الصادِقِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ الطاعَة ِ و َ ُ
ل
سه ِ و َثَنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق َر بِينَ .فَق َا َ
سب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
المُصَل ِينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ نَّ الله َ ُ

مخ ْبِر ًا و َآمِر ًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
الله ُ تَع َالَى ُ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِنَا
ل سَي ِدِنَا مُحَمدٍ كَمَا صَلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُحَمدٍ و َعَلَى آ ِ
اَلله ُم َ
ص ِ
ل
ل سَي ِدِنَا مُحَمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك عَلَى سَي ِدِنَا م ُحَمدٍ و َعَلَى آ ِ
ِإب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
مجِيْدٌ.
سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإن َ
ك حَمِيْدٌ َ
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َاج
شدِي َ
ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ الرا ِ
و َار َ
ْض الله ُم ع َ ِ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَك ْر ٍ و َع ُم َر َ وَعُثْم َانَ و َعَل ِِي ،وَع َنْ أَ ْزو ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم
ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ الصح َابَة ِ و َالتاب ِعِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
نَب ِي ِنَا المُط َهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
حم َ الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ْض ع َنا ب ِرَحْمَت ِ َ
الد ِيْنِ .و َار َ
ل الرحْم َة َ
ات .الله ُم أَ نْز ِ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الله ُم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
خصُوصًا
ق و َبِه ِ ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
عَلَى السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظ َا ِم الذ ِي ْ َ
مح ُِّب الد ِين توانكو الحاج عَبْد ُ الحل َ ِيم
عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
م ب ِالله ِ ُ
مُع َظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه ،و َعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ
توانكو حاجه حَم ِين َه.
ق ال ْهُد َى و َالرشَادِ.
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الله ُم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو َظف ِيْنَ و َالرعِيَة ِ و َالْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
الله ُم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ ِنة ً رَخِية ً ،ي َا رَؤ ٌ
ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ ،و َد َم ِ ْر
ل كَل ِمَت َ َ
الله ُم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ ع ْ ِ
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
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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 آتنَِا فِي ُّ
الدن ْيَا
ك رَحْم َة ً ِإن َ
ر َبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن لدُن َ
حس َن َة ً و َق ِنَا عَذ َابَ النارِ.
خرَة ِ َ
حس َن َة ً و َفِي الآ ِ
َ
عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَاذْك ُر ُوا الله الْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْكُمْ ،و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى نِعَمِه ِ 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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