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ِ ِ
ات
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِالل ّه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُسِنَا وَسَي ِّئ َ ِ
ِإ َّ ّ
ن الحم َْد َ للّه ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّي ّا م ُ ْر ِ
أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ الم ُ ْهتَدِ وَم َنْ يُضْ لل ِْه ُ فَلَنْ َ

أَ شْهَد ُ أَ ْن لا َ ِإلَه َ ِإ َّ
 ِ
سو ْلُه ُ ،ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ن مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
ل ِّ
سل ِّم عَلَى نَب ِيِّنَا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ اِلَى يَو ْ ِم الد ِّيْنِ.
وَ َ
ليْك ُ ْم وَن َ ْفس ِي بتَِقْو َى الل ّه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع ََّل ّ ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّه ،ا َِّت ّق ُوا الل ّهَ ،ا ُ ْو ِ

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨﮩﮪ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
سمڤنا سيد األيام ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت سام٢منيڠكتكن كأيمانن دان
كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .تياد جالن الءين اونتوق منچاڤاي مقصود ترسبوت.
ساتو-ساتوڽ جالن يڠ اد اياله دڠن مماتوﻫي دان ملقساناكن سڬاال سوروﻫن اهلل
سبحانه وتعالى سرتا منجاءوﻫي سڬاال الرڠن اهلل سبحانه وتعالى.
دنيا مودن ﻫاري اين مڽقسيكن ڤڽيبارن معلومت دان اينفورماسي يڠ ساڠت
ڤانتس سإيريڠ دڠن ڤركمبڠن تيكنولوڬي دالم كومونيكاسي .جك تيدق دأمبيل ڤرﻫاتين
سواجرڽ ،فينومينا اين بوليه مڠوندڠ ڤرالكوان موڠكر دان دوسا كڤد ڤڠڬوناڽ تنڤا
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دسدري .جوسترو ،خطبة ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق” :اواسي دوسا
جارية“.
مسلمين يڠ دكاسيهي،
إسالم اداله ساتو-ساتوڽ اڬام يڠ منيتيقبرتكن كتولينن دان كبنرن فكتا .لنترن
ايت ،اهلل سبحانه وتعالى تله مڠوتوسكن ڤارا رسول دسڤنجڠ سجاره مأنسي دري
كالڠن اورڠ٢يڠ صِ ِديق ياءيت مريك يڠ سنتياس برچاكڤ بنر دان تيدق ڤرنه بربوﻫوڠ.
اين برتوجوان ممستيكن اجرن توحيد اين سنتياس ترڤليهارا دان جاءوه درڤد سبارڠ
چمڤور تاڠن مأنسي .اينيله اينتيڤتي درڤد ايات  33-34سورة النحل :
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ
برمقصود” :دان تيدقله كامي مڠوتوس ڤارا رسول سبلوممو واﻫاي محمد،
مالءينكن لالكي ٢يڠ كامي تله كورنياكن وحيو كڤد مريك .اوليه ايت ،ﻫندقله كاليان
واﻫاي مأنسي برتاڽ كڤد اورڠ٢يڠ برڤڠتاﻫوان اڬام ،جك كامو تيدق مڠتاﻫوءي .كامي
اوتوسكن ڤارا رسول ايت ممباوا كترڠن٢يڠ جلس ڽات يڠ ممبوقتيكن كبنرن مريك دان
كتاب٢سوچي يڠ منجادي ڤندوان﴾ ،دان كامي ڤوال تورونكن كڤدامو واﻫاي محمد
القرءان يڠ ممبري ڤرإيڠتن ،سوڤاي اڠكاو منرڠكن كڤد اومت مأنسي اكن اڤ يڠ تله
دتورونكن كڤد مريك ،دان سوڤاي مريك مميكيركنڽ“.
اهلل سبحانه وتعالى تله ممبري ڤرإيڠتن كڤد كيت بهاوا تيدق اد مأنسي يڠ
بنر٢لبيه مڠتاﻫوءي درڤد مأنسي الءينڽ سچارا مطلق .حقيقتڽ ،مأنسي يڠ ڤاليڠ
برڤڠتاﻫوان دأتس موك بومي اين اياله ڤارا رسول يڠ تله منريما وحيو درڤد اهلل سبحانه
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وتعالى .جوسترو ،مأنسي تله دواجبكن اونتوق مڠمبيل علمو خصوصڽ علمو اڬام درڤد
جالور وحيو ڤارا انبياء ،بوكن دري يڠ الءين.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
اهلل سبحانه وتعالى تله ممولياكن نبي محمد ِﷺ دان مڠڠكت درجت اومتڽ
بربنديڠ اومت٢تردﻫولو دڠن منجاديكن بڬيندا ﷺ سباڬاي رسول يڠ ترأخير .بربيذا
دڠن اومت٢سبلومڽ ،اومت نبي محمد ﷺ تله دبريكن كباءيقن اوليه اهلل سبحانه
وتعالى .اومت بڬيندا ﷺ برتڠڬوڠجواب اونتوق منجاڬ دان ممليهارا كتولينن اجرن
وحيو اين سهيڠڬ اي برتروسن كهاري قيامة .إمام البخاري رحمه اهلل مروايتكن
حديث درڤد معاوية بن أبي سفيان رضي اهلل عنه ،بهاوا نبي ﷺ برسبدا:

ل هَذِه ِ ا ْل ُأ َّمّة ُ
الل ّه ُ يُعْط ِي وَلَنْ ت َز َا َ
الل ّه ُ بِه ِ خَيْر ًا يُف َ ّقِهْه ُ فِي الد ِّي ِن ،و َِإ َّن ّمَا أَ ن َا قَاسِمٌ و َ َّ
م َنْ يُرِدِ َّ

الل ّه ِ.
الل ّه ِ ،ل َا يَض ُ ُر ّه ُ ْم م َنْ خ َالَفَه ُ ْم ح ََّت ّى ي َأْ تِي َ أَ ْمرُ َّ
قَائِم َة ً عَلَى أَ ْمر ِ َّ

برمقصود” :سسياڤا يڠ اهلل كهندقي كباءيقن كڤداڽ ،مك اهلل اكن كورنياكن
كفقيهن دالم علمو اڬام .سسوڠڬوﻫڽ اكو ﻫاڽاله ڤمبهاڬي يڠ مڽمڤايكن علمو ،سدڠ اهلل
يڠ مها ممبري علمو كڤد مأنسي .دان اومت اين اكن سنتياس برديري دأتس ڤرينته اهلل،
مريك تيدق اكن دڬوڬت اوليه ڬولوڠن يڠ مننتڠ مريك سهيڠڬاله داتڠڽ اوروسن اهلل
﴿ﻫاري قيامة﴾“.
مسلمين يڠ دكاسيهي،
ڤنچڤاين ٢دالم تيكنولوڬي كومونيكاسي ﻫاري اين تله باڽق ممودﻫكن ڤڽيبارن
ڤ ( ،)whatsappتيليڬرام
س ْ
دان ڤڽمڤاين علمو ٢اڬام .اڤليكسي٢سڤرتي َوْت َ
( ،)telegramتويتتر ( ،)twitterفسبوق ( ،)facebookاينستاڬرام
( ،)intsagramويچيت ( )wechatدان الءين٢تله ممبوك رواڠ يڠ بسر كڤد كيت
اونتوق بركومونيكاسي دڠن برباڬاي كلومڤوك دڠن بيلڠن يڠ راماي دالم ماس يڠ ساڠت
سيڠكت .ميدن اين تنتوڽ ساڠت مڠوجاكن خصوصڽ باڬي كيت يڠ ايڠين مڽمڤايكن
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دعوة دان نصيحت .كيت بوكن سهاج ممڤو مراءيه ڤهاال ماله ڬنجرن ترسبوت اكن
برتروسن انداي اي توروت دسيبركن اوليه اورڠ الءين .اينيله رنتاين كباءيقن يڠ
دڤركنلكن اوليه إسالم سباڬايمان يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل ،حديث
بنِعِب ِدِاللهِِرضي اهلل عنه ،بهاوا نبي ﷺ تله برسبدا:
جرِِيِرِ ِ
درڤد ِ
 ِ بِهَا
جر ِ م َنْ عَم ِ َ
 ِ أَ ْ
ِب لَه ُ مِث ْ ُ
حسَن َة ً ف َعُمِ َ
م َنْ س ََّنّ فِي ال ِْإسْ لَا ِم س َُّن ّة ً َ
 ِ بِهَا بَعْد َه ُ ،كُت َ

ِب
ُص م ِنْ ُأجُورِه ِ ْم شَيْء ٌ .وَم َنْ س ََّنّ فِي ال ِْإسْ لَا ِم س َُّن ّة ً سَي ِّئ َة ً ف َعُمِ َ
 ِ بِهَا بَعْد َه ُ ،كُت َ
وَل َا يَنْق ُ
ُص م ِنْ أَ ْوز َارِه ِ ْم شَيْء ٌ.
 ِ وِ ْزرِ م َنْ عَم ِ َ
عَلَيْه ِ مِث ْ ُ
 ِ بِهَا وَل َا يَنْق ُ

برمقصود” :سسياڤا يڠ مموالكن دالم إسالم سواتو ڤركارا يڠ باءيق ،اللو اي
دعملكن اوليه اورڠ سلڤسڽ ،دتوليس باڬيڽ ﴿ڬنجرن﴾ سڤرتي ڤهاال اورڠ يڠ مالكوكنڽ
تنڤا دكورڠكن سواتو ڤون ڤهاال مريك .دان سسياڤا يڠ مموالكن دالم إسالم سواتو
ڤرالكوان يڠ بوروق ،اللو اي دعملكن اوليه اورڠ سلڤسڽ ،دتوليس باڬيڽ ﴿بالسن﴾
سڤرتي دوسا اورڠ يڠ مالكوكنڽ تنڤا دكورڠكن سواتو ڤون دوسا مريك“.
برداسركن حديث ترسبوت ،إسالم تله مڠڬالقكن اومتڽ مڽيبركن كباءيقن دان
دالم ماس يڠ سام منچڬه ڤڽيبارن كبوروقن .لنترن ايت ،اومت إسالم ڤرلو برﻫاتي-
ﻫاتي سبلوم مرينتيس سواتو ڤركارا كران دبيمبڠي اي سبنرڽ اداله سواتو كبوروقن يڠ
مان دوساڽ اكن تروس برڤنجڠن.
مسلمين يڠ دمولياكن،
دالم كڬايرﻫن كيت مڠڬوناكن ميديا سوسيال ،ڤرلو دإيڠتكن بهاوا ميديوم يڠ
سام توروت دڬوناكن اوليه موسوه٢إسالم مڽيباركن راچون٢باڬي مروسقكن اومت.
تيدق سديكيت فكتا ڤلسو دان فتنه يڠ دﻫمبوركن دعالم ماي اونتوق تاتڤن عوام.
سبهاڬينڽ مڠڬوناكن كسمڤتن اين اونتوق منيتيڤكن فهمن٢سوڠسڠ دان اجرن٢سست
سچارا ﻫالوس ،اللو مڠيكيس إيمان سسأورڠ تنڤا دسدري .لبيه درڤد ايت ،ميدن
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ڤاكيج()pakej

اين دڬوناكن اونتوق مڠعيبكن دان ممفتنه .ادونن اين تله ممبنتوق
سمڤورنا دالم ميسي ممبيناساكن اومت.
سالءين ايت ،ميديا سوسيال جوڬ توروت ممڤڠاروﻫي ڤڠڬوناڽ مڽيباركن
بريتا ،چريتا ،دان فكتا ترماسوق بركاءيتن اڬام يڠ برصفة ڤروۏوكاسي سرتا
كونتروۏرسي .تنڤا دسدري ايليمن٢سينساسي اين تله مڽببكن كيت ترڤڠاروه دان
توروت سام مڽيباركنڽ .نتيجهڽ ،اي بوكن منداتڠكن ڤرڤادوان ،سباليقڽ مڠوندڠ ڤرڤچهن
دالم كالڠن مشاركت.
تتامو٢اهلل يڠ دمولياكن،
متأخير اين ،كوجودن أستاذ دان أستاذة سڬرا دعالم ماي سڤرتي چنداون يڠ
تومبوه سلڤس ﻫوجن .ﻫاڽ دڠن ‘ pasteدان  'copyسهاج ،سسأورڠ كليهاتن
ساڠت برعلمو دان دي سأوله-اوله منجادي رجوعكن اڬام دالم مشاركت .سدڠكن
سچارا رياليتي ،ڤڠواساءنڽ ترﻫادڤ ديسيڤلين٢علمو اڬام اداله ساڠت چيتيق.
فينومينا اين دبوروقكن الڬي دڠن كأداءن مشاركت يڠ سوك مڽيبركن سسواتو
ڤركارا تنڤا َتَبُّين ﴿مڽليديق﴾ ترلبيه دﻫولو .مريك بربوت-ربوت اونتوق منجادي اورڠ
ڤرتام يڠ مڽيبركن سواتو بريتا اتاو فكتا .تيدق دنافيكن بهاوا نية ترسبوت موڠكين
باءيق ،نامون چارا يڠ دڬوناكن اداله ساله دان تيدق تڤت .جاڠنله ننتي ،ڤهاال يڠ ددمبا
نامون دوسا يڠ دجان .اڤاته الڬي دوسا ترسبوت مليبتكن ڤندوستاءن ترﻫادڤ نبي
ﷺ .إمام البخاري رحمه اهلل تله مروايتكن حديث درڤد ِالم ِغِيِر ِة ِرضي اهلل عنه بهاوا
بڬيندا ﷺ برسبدا:
َب عَل ََّيّ م ُتَعَمِّدًا فَل ْيَتَب ََّو ّأْ م َ ْقعَد َه ُ م ِنْ
ككَذ ٍ
ْس َ
ِإ َّ ّ
ِب عَلَى أَ حَدٍ ،م َنْ كَذ َ
ن كَذِب ًا عَل ََّيّ لَي َ

َّ
الن ّارِِ .
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برمقصود” :سسوڠڬوﻫڽ بردوستا اتس ناماكو بوكنله سڤرتي بردوستا اتس نام
سسأورڠ يڠ الءين .سسياڤا يڠ بردوستا اتس ناماكو سچارا سڠاج ،مك ﻫندقله دي
ڤرسياڤكن تمڤت دودوقڽ دالم اڤي نراك“.
دمكين برت سكالي انچمن يڠ دڽاتاكن اوليه بڬيندا ﷺ .اومت إسالم ڤرلو
برﻫاتي-ﻫاتي دالم مندعوا سسواتو اجرن اداله درڤد نبي ﷺ .باڽق ڤيهق دان اينديۏيدو
يڠ برأوتوريتي يڠ ڤرلو دروجوع سبلوم اي دسيبركن .ايڠتله ،كران ستيتيس سهاج نيال يڠ
منچمر اڬام ،كسنڽ اداله ساڠت بسر دان برڤنجڠن ﻫيڠڬ كأخيرة.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن كيت برسام:
ڤرتام :كيت ﻫندقله سنتياس منيڠكتكن علمو إسالم دڠن مماتوﻫي ديسيڤلين
سرتا ڤرينسيڤ منونتوت علمو يڠ دتاوالدنكن اوليه عالم علماء .
كدوا :برﻫاتي-ﻫاتيله دالم مڽيبركن دعوة إسالم .سليديقله ترلبيه دﻫولو اڤا ٢يڠ
ﻫندق دسمڤايكن اونتوق ممستيكن كبنرنڽ.
كتيڬ :ايڠتله اڤ جوڬ يڠ كيت سيبركن اكن ممباوا ايمڤليكسي ڤهاال اتاو دوسا
يڠ اكن دڤرﻫيتوڠكن دأخيرة ننتي.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحجرات اية :6
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰ
مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٢يڠ برإيمان ،سكيراڽ تله داتڠ كڤد كاليان سأورڠ يڠ
فاسيق دڠن ممباوا سواتو بريتا ،مك كاليان ﻫندقله مڽليديقيڽ ترلبيه دﻫولو اڬر كامو
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تيدق منيمڤاكن ﴿مڠناكن تيندقن﴾ كڤد سواتو قوم دالم ﴿كأداءن كامو﴾ جاﻫيل .جوسترو
كامو منجادي اورڠ٢يڠ مڽسل دڠن سبب ڤربواتن كامو ﴿سنديري﴾“.
َات وَالذِّكْر ِ
ن الْآي ِ
ن الْع َظ ِي ِْم ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل قَو ْ ِ
سمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم .أَ قُو ْ ُ
 ِ مِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُِ ،إ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
كي ِْم ،وَتَق ََّب ّ َ
الْح َ ِ
ل هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ
حم َ
ك ي َا أَ ْر َ
ات ،ب ِرَحْمَت ِ َ
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْعَظِي ِْم ل ِي وَل َكُمْ ،وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
َّ
الت ّائبِِيْنَ .
الر ّا ِحم ِيْنَ .فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي ْ َ
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خطبة كدوا 
الصلاة ِو َّ
ىِالظالمينِ،وِ َّ
َّ
ِالصالح ينِ،والِعاقبة ِِللم َّتقينِ،ولا ِعدوان ِِإ َّ
الحمدِلله ِولي َّ
السلامِ
لا ِعل
ىِإمام ِالمرسلينِ،وقدوة َّ
ن ِِإلىِيومِ
ِالناس ِأَ جمعينِ،وعلىِآله ِوأصحابه ِومن ِتبعهم ِب ِإحسا ٍ
عل ِ
الدينِ.
لا ِاللهِ ِوحده ِلا ِشر يك ِلهِ،الملك ِالح ُّق ِالمبينِ،وأَ شهد َّ
اِإل ٓه ِِإ َّ
ِأن ِسيدناِمح َّمدًاِ
أَ شهد ِأَ ن ِ َّل ِ
عبدهِورسولهِ،صادقِالوعدِالأَ مين.
ِالصادقينِ،وحافظواِعلى َّ
أَ َّماِبعدِ،فياِعبادِاللهِ،ا َّتقواِاللهِوكونواِمع َّ
ِالطاعةِوحضورِالجمعةِ
ينِ .وِاعلموا ِأَ ن ِالله ِسبحانه ِوتعالى ِأَ مركم ِبأَ مر ٍ ِبدأَ ِفيه ِبنفسه ِوث َّنى ِبملائكتهِ
مع ِالمصل ِ
المق َّر بينِ.فقالِاللهِتعالىِمخ بر ًاِوآم ًراِِبالمؤمنينِ:

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ا َّلله َّم ِصل ِعِلى ِسيدنا ِمح َّمدٍ ِوعلى ِآل ِسيدنا ِمح َّمدٍ ِكما ِص َّليت ِعلى ِسيدنا ِِإ براهيم ِوعلى ِآلِ
اِإ براهيِمِ
اِإ براهيم ِو بارك ِعلىِسيدناِمح َّمدٍِوعلىِآل ِسيدناِمح َّمدٍِكماِباركت ِعلىِسيدن ِ
سيدن ِ
اِإ براهيمِفيِالعالمين ِِإ َّنكِحميدٌِمجيدٌ.
وعلىِآلِسيدن ِ
ِالله َّم ِعن ِالأَ ر بعة ِالخلفاء َّ
وارض َّ
ِالراشدين ِساداتنا ِأَ بى ِبكر ٍ ِوعمر ِوعثمان ِوعليِ ،وعنِِ
ِالصحابةِو َّ
أَ زواجِنبيناِالمط َّهراتِوعنِأَ هلِبيتهِوقرابتهِوسا ئر َّ
التابعين ِومنِتبعهمِب ِإحسانٍِ
ِإلىِيومِالدينِ.وارضِع َّناِبرحمتكِياِأَ رحم َّ
ِالراحمينِ .
َّ
الله َّمِاغفرِللمسلمينِوالمسلماتِوالمؤمنينِوالمؤمِناتِالأَ حياءِمنهمِوالأَ موات.
و َأَ يِّدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُدَب ّ ِر َ هَذِه ِ الْب ِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّي ّة ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي يڠمها مليا
الل ّه ُ َّ ّم ب َِّالت ّو ْفِي ْ ِ

سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك 51-سلطان محمد ك.1-
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ق ال ْهُد َى و َ َّ
الل ّه ُ َّ ّم أَ طِ ِْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظّ ف ِيْنَ و َ َّ
َّ
الر ّشَادِ.
لد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الر ّع َِّي ّة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِّ غْ مَق َا ِ
َّ
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
الل ّه ُ َّ ّم اجْ ع َ ِْ م َالِيْزِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِّب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّن ّة ً رَخ َِّي ّة ً ،ي َا رَؤ ٌ

َّ
ن ِوحينٍِ،وانصر ِمن ِنصر ِالدينِ،واخذل ِمنِ
م ِأَ ع َّز ِال ِإسلام ِوالمسلمين ِفي ِكل ِمكا ٍ
الله َِّ
خذلِالمسلمينِ،وأَ علِكلمتك ِِإلىِيومِالدينِ،ودمرِأَ عداءكِأَ عداءِالدين.

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.
ر َّبناِلا ِتزغ ِقلوبناِبعد ِِإذ ِهديتناِوهب ِلناِمنِلَّدنك ِرحمة ًِِإ َّنك ِأَ نت ِالو َّهابِ.ر َّبنِاِآتناِفيِ
ُّ
الدنياِحسنة ًِوفيِالآخرةِحسنة ًِوقناِعذاب َّ
ِالنارِ.
عبادِالله،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فاذكروا الله ِالعظيم ِيذكركمِ،واشكروه ِعلىِنعمه ِيزدكمِ،واسأَ لوه ِمن ِفضله ِيعطكم ِولذكرِ
اللهِأَ كبرِ،واللهِيعلمِماِتصنعون.
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