خطبة جمعة

واليه چريا رعيت سجهترا

واليه چريا رعيت سجهترا
سمڤنا سمبوتن هاري واليه ڤرسكوتوان
( فيبرواري 7102م  6 /جمادي األول 048ه)
ِ ِ
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 عْمَال ِنَا ،م َنْ يَهْدِه ِ الل ّه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ 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 ِي ِّنَا 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 ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت سام٢مموڤوق كتقواءن دالم ديري كيت
دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهن اهلل دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سسوڠڬوهڽ
سباءيق-باءيق بكلن كيت منوجو كنڬري اخيرة اداله بكلن تقوى 1 .فيبرواري ستياڤ
تاهون تله دڤيليه سباڬاي هاري واليه ڤرسكوتوان سمڤنا ممڤرإيڠتي سجاره تربنتوقڽ
واليه ڤرسكوتوان  34تاهون يڠ اللو.
سهوبوڠن ايت ،خطبة هاري اين اكن مڽنتوه بركاءيتن تاجوق” :واليه چريا،
رعيت سجهترا“.
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مسلمين يڠ دكاسيهي،
سباڬاي ورڬانڬارا مليسيا ،كيت تنتوڽ مڠإيمڤيكن كسجهتراءن دان كأمانن
اونتوق هيدوڤ ددالمڽ .سوءالڽ ،اڤاكه بنتوق٢نعمت سسواتو نڬارا؟ اڤاكه
چيري٢بركاءيتن دڠنڽ؟ ڬمبرن نعمت كڤد نڬارا دان ڤارا ڤڠهونيڽ تله دكموكاكن اوليه
اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة سبأ ،ايات :11
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
برمقصود” :دان ﴿دأنتارا تمڤت تيڠڬل مريك دڠن بندر٢يڠ كامي ليمڤهكن بركت
كڤداڽ دڠن كمعمورن﴾ كامي اداكن ببراڤ بواه بندر يڠ جلس كليهاتن ﴿كڤد اورڠ يڠ
ماللوءي جالن ايت﴾ ،دان كامي تنتوكن جارق ڤرجالنن انتاراڽ ﴿سقدر يڠ داڤت
دجاديكن تمڤت٢ڤرسيڠڬهن﴾ ،سرتا دكاتاكن كڤد مريك :برجالنله كامو دكوتا-كوتا
ايت ڤد بيال٢ماس يڠ كامو سوك ،مالم دان سياڠ دالم كأداءن يڠ امان“.
منوروت ابن كثير رحمه اهلل ،ايات اين منچريتاكن اڤ يڠ دڤرأوليهي ڤندودوق
سبواه كوتا يڠ بروڤا كنعمتن ،كميواهن هيدوڤ ،كأمانن دان كمعمورن سرتا كوتا٢يڠ
بردكتن دڠن حاصيل تانمن دان بواه-بواهن يڠ مليمڤه رواه .سهيڠڬ ڤارا مسافير داڤت
برإستراحة دان مڠينڤ دكوتا يڠ معمور ترسبوت .سبحان اهلل ،جك دتليتي ،سبهاڬين
بسر درڤد نعمت٢اهلل سبحانه وتعالى دالم ايات ترسبوت تله كيت كچڤي ڤد هاري
اين .لنترن ايت ،كيت واجر برشكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان دالم ماس يڠ سام
مموهون اڬر نعمت اين تروس دككلكن ماله سماكين برتمبه ڤد ماس اكن داتڠ .تنتوڽ
شكور يڠ ترباءيق اداله دڠن دسرتاكن عملن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اي ترماسوقله
دڠن مالكوكن اوسها٢مڠكلكن كهرمونيان دان كتنترامن دڠن مڠيكوتي سڬاال ڤندوان يڠ
دبريكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى.
مسلمين يڠ دمولياكن،
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بندر اداله تمڤت يڠ ممڤوڽاءي بيلڠن ڤندودوق يڠ تيڠڬي ،وجود اينستيتوسي
ڤنتدبيرن دان ڤوست منجالنكن كڬياتن ايكونومي .لنترن ايت ،اجرن إسالم تله
مندوروڠ اومتڽ اونتوق ممباڠونكن بندر .كهيدوڤن بندر هندقله برترسكن القرءان دان
السنة .دڠن ايت ،اومت إسالم اكن برجاي مالهيركن برباڬاي اينستيتوسي سوسيال،
ڤوليتيك ،ايكونومي دان كبوداياءن يڠ ممبنتوق مريك منجادي مشاركت َم َدنَي.
ڤميمڤين يڠ باءيق دان برأخالق موليا جوڬ اداله كونچي اوتام دالم ممباوا
كمعمورن سسبواه نڬارا .دواليه ڤرسكوتوان أومڤاماڽ ،كيت برشكور دان براس برتواه
كران دكورنياكن ڤميمڤين ،خصوصڽ سري ڤدوك بڬيندايڠ دڤرتوان ا ڬوڠ يڠ مميكول
تڠڬوڠجواب كتوا باڬي اوروسن اڬام دنڬارا كيت .ڤريبادي بڬيندا يڠ دهياسي دڠن
كإيندهن اخالق ،كمسراءن برسام رعيت دان كلوهورن بودي واجر دجاديكن چونتوه
دان تاوالدن ستياڤ ورڬانڬارا .ڤميمڤين يڠ برجيوا اڬام اداله سواتو انوڬره برهرڬ درڤد
اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين يڠ دكاسيهي،
دالم اوسها ممباڠون دان ممڤركوكوه بنداراي سرتا نڬري يڠ كيت كاسيهي اين،
ترداڤت ببراڤ ڤركارا ڤوكوق يڠ منجادي اساس اوتام يڠ ڤرلو دبريكن ڤرهاتين اوليه
كيت .انتارا ڤركارا ڤنتيڠ يڠ ڤرلو دأمبيل ڤرهاتين اياله ايسو كتياداءن تمڤت تيڠڬل دان
كتيدقممڤوان اونتوق مميليقيڽ .اين ترجادي خصوصڽ كڤد ڬينراسي مودا يڠ بارو
بركرجاي دان دڤريڠكت اول منجالني كهيدوڤن بركلوارڬ .ككڠن كواڠن دڠن ڤلباڬاي
كوميتمن يڠ اد منجاديكن كأداءن برتمبه بوروق .نتيجهڽ ،اي مڠوندڠ ايسو تابورن
ڤندودوق يڠ تيدق ترانچڠ دڠن وجودڽ ڤركمڤوڠن ستيڠڬن ،منولرڽ وابق ڤڽاكيت،
ككوتورن دان سباڬايڽ .اي تيدق بوليه دڤندڠ اينتيڠ دان ڤرلو دسلسايكن دڠن سڬرا.
حقيقتڽ ،اوسها٢كأره مڽلسايكن ڤرمسئلهن يڠ وجود دإيبو كوتا تله دلقساناكن
دري سماس كسماس .باڬي مناڠني ايسو ڤميليقن تمڤت تيڠڬل كڤد ورڬ يڠ كورڠ
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بركممڤوان اومڤاماڽ ،كمنترين واليه ڤرسكوتوان تله مڠمبيل اينسياتيف دڠن ممبينا
رومه ممڤو ميليق واليه ڤرسكوتوان ياءيت ) . (RUMAWIPاين باڬي ممستيكن رعيت
برڤنداڤتن رنده دان سدرهان ممڤو مميليقي رومه ايدامن .چوما ،سجاءوه مان
كڤيكاءن كيت اونتوق توروت سام ممبنتو ڤيهق برواجب دالم مناڠني ڤركارا اين.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
ڤركارا ستروسڽ يڠ ڤرلو دبريكن ڤرهاتين اياله اوسها٢باڬي مڽاتوكن مشاركت
خصوصڽ اومت إسالم  .ڤرڤچهن يڠ برالكو دالم كالڠن مشاركت إسالم هندقله
دهيندركن ترأوتاماڽ دالم ميسي ممعموركن واليه ڤرسكوتوان .اوسها ٢اين ممرلوكن
ڤروسيس ڤنديديقن يڠ برتروسن دان ڤرانن اين سبهاڬين بسرڽ دماءينكن اوليه
اينستيتوسي مسجد.
جوسترو ،اومت إسالم دسرو اڬر برسيكڤ ڤروفيسيونل دڠن مڠيلقكن عملن
برڤوليتيك كڤارتين دالم مڠعمارهكن مسجد .مسجد اساسڽ اداله ميدن ڤڽاتوان
اومت ،بوكن سباليقڽ .دعوة يڠ چمرلڠ دڠن ڤندكتن يڠ برسني اكن منمبهكن الڬي بيلڠن
جماعه دان ڤڠونجوڠ.
بڬيتو جوڬ دلوار مسجد ،رعيت ڤرلوله برسدرهان ،بيجق دان برسيكڤ
ڤروفيسيونل دالم برڤوليتيك .سيكڤ تراللو ايكستريم اتاو تعصوب ممبوتا تولي اكن
مڠعقيبتكن مشاركت برڤچه-بله سالءين منظاهيركن كتيدق-ماتڠن ورڬاڽ .دالم اوسها
مڠيلقكن ڤرڤچهن ،ڤربيذاءن ڤنداڤت اتاو ڤربيذاءن ڤوليتيك ،اومت إسالم ڤرلو
مڠعملكن سيكڤ برالڤڠ دادا دان مڠحرمتي اورڠ الءين .سارنن اين حقيقتڽ داتڠ درڤد
اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة النور ،اية :22
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ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ
برمقصود” :دان جاڠنله اورڠ٢يڠ مميليقي كأوتاماءن دان كالڤڠن ﴿هيدوڤ﴾
دري كالڠن كامو ،برسومڤه تيدق ماهو الڬي ممبري بنتوان كڤد قوم قرابة دان
اورڠ٢ميسكين سرتا اورڠ٢يڠ برهجرة ڤد جالن اهلل ،دان ﴿سباليقڽ﴾ هندقله مريك
ممعافكن سرتا ملوڤاكن كسالهن اورڠ٢ايت .تيدقكه كامو سوك سوڤاي اهلل مڠأمڤونكن
دوسا كامو؟ دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل مها ڤڠمڤون الڬي مها مڠاسيهاني“.
مسلمين يڠ دمولياكن،
مڠاجق كڤد ڤركارا معروف دان منچڬه ڤركارا منكر اداله تونتوتن اڬام ،سام اد
كڤد اينديۏيدو اتاو ڤميمڤين .ڤرالكوان معصية دالم كالڠن ورڬ كوتا واجر دسكت
درڤد تروس منولر .لنترن ايت ،ورڬ واليه ڤرسكوتوان هندقله بكرجاسام دالم اوڤراسي
بنترس اكتيۏيتي حرام ) (OPS BAHيڠ دجالنكن اوليه ڤيهق كراجاءن .اوسها اين
برتوجوان ممبنترس اكتيۏيتي معصية ،جودي دان سباڬايڽ.
فكتور الين يڠ ڤرلو دكتڠهكن اونتوق ڤرهاتين ورڬ كوتا جوڬ اياله ايسو ڬلندڠن.
مشاركت هندقله مماءينكن ڤرانن دالم ممبنتو ڬولوڠن ڬلنداڠن مڠيكوت سالورن يڠ
بتول .سالءين ايت ،مريك ڤرلو دبري دوروڠن دان كسدرن سوڤاي ڤرڬي ك تمڤت يڠ
لبيه سليسا دان بتول ياءيت ڤوست ترنسيت ڬلندڠن.
بڬيتو جوڬ ايسو بركمبڠڽ اكتيۏيتي مڠميس دكداي-كداي ماكن .اي سواتو ڬجاال
تيدق صيحت يڠ سماكين كتارا كبالكڠن اين .ڬجاال اين تله ممبريكن ايميج يڠ تيدق
باءيق كڤد نڬارا .سهوبوڠن ايت ،مشاركت جوڬ ڤرلو مماءينكن ڤرانن باڬي ممبنترس
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ڬجاال مڠميس سڤرتي اين .كسدرن اين ڤرلو دسمارقكن اونتوق منجاديكن واليه ككل
چريا.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
ايسو ٢يڠ ڤرلو دتاڠني برسام جوڬ اياله كبرسيهن بندر دان كوتا .انتارا
كاوسن٢يڠ منجادي تومڤوان اياله كداي٢ماكن ،ڤاسر مالم ،ڤاسر تاني ،ڤاسر هارين
دان سباڬايڽ .اي سچارا ترسيرت منچرمينكن تاهڤ كسدرن ،ڤميكيرن ،سيكڤ
دان بودايا ڤڠهونيڽ .جوسترو ،تيندقن يڠ واجر ڤرلو دأمبيل اوليه ستياڤ ورڬ كوتا باڬي
ممستيكن واليه ڤرسكوتوان برأد دالم كأداءن برسيه دان سجهترا .بوكنكه تونتوتن
ممليهارا كبرسيهن دان كسوچين ايت سواتو سارنن اڬام؟ إمام البخاري رحمه اهلل تله
مروايتكن سبدا نبي ﷺ درڤد القامة بن عبد اهلل رضي اهلل عنه:
الل ّه َِ .
ك ،وَال ْبَرَك َة ُ م ِ َ
طه ُورِ ال ْم ُبَار َ ِ
حَ َّيّ عَلَى ال َّ ّ
ن َّ

برمقصود” :ماريله كأره برسوچي دڠن ڤنوه كبركتن دان كبركتن ايت ﴿هاڽ﴾
داتڠ درڤد اهلل“.
حاضيرين مؤمنين سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن
سباڬاي رنوڠن دان بكلن كيت برسام.
ڤرتام :كمعمورن دان كسجهتراءن واليه ڤرسكوتوان اداله سواتو نعمت يڠ داتڠ
درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :اساس ممباڠونكن بندر اداله مڠاجق اومت كڤد ڤركارا معروف دان
منچڬه درڤد ڤركارا موڠكر.
كتيڬ :مشاركت دان ڤيهق بركواس هندقله برساتو ڤادو دالم اوسها مڠكلكن
كهرمونيان دان كتنترامن دواليه ڤرسكوتوان.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النحل ،اية :112
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ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺ
مقصودڽ” :دان اهلل تله ممبوات ڤرأومڤاماءن دڠن سبواه نڬري يڠ دهولوڽ امان
الڬي تنترام ،رزقيڽ داتڠ مليمڤه رواه دري سڬنڤ تمڤت ،تتاڤي ڤندودوقڽ مڠيڠكاري
نعمت٢اهلل ،كران ايت اهلل مراساكن كڤد مريك ڤاكاين بربنتوق كالڤرن دان كتاكوتن،
دسببكن اڤ يڠ ساللو مريك ڤربوات“.
كي ِْم
َات وَالذِّكْر ِ الْح َ ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم وَنَفَعَنِي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ الل ّه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي
سمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
 ِ م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
وَتَق ََّب ّ َ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْم ُؤْم ِن َ ِ
وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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خطبة كدوا 
الصلاة َُوَ َّ
ىَالظالمي ْنَ،و َّ
َّ
َالصالح ي ْنَ،و َال ْعاقبة ََُلل ْم َُّتقي ْنَ،ولا َعُدْوان َِإ َّ
ا ْلحمْد َُلله َولي َّ
السلامَُ
لا َعل

ىَإمام َال ْمُر ْسلي ْنَ،وقُدْوة َّ
ن َِإلىَيو ْمَ
أصحابه َومنْ َتبعه ُ ْم َب ِإحْ سا ٍ
َالناس َأَ جْمعي ْنَ،وعلىَآله َو ْ
عل ِ
الدينَ.
ك َالْح ُّق َال ْمُبينَُ،وَأَ ش ْهد َّ
اَإل ٓه َِإ َّ
َُأن َسيدناَمُح َّمدًاَ
لا َالل َه َُوحْده َُلا َشر ي ْك َله َُ،ال ْمل ُ
أَ ش ْهد َُأَ ْن َ َّل ِ
عبْد ُهَُورسُولُه َُ،صادقُ َال ْوع ْدَا ْلأَ مين.

َالصادقينَ،وحافظُو ْاَعلى َّ
أَ َّماَبعْد َُ،فياَعبادَاللهَ،ا َّتق ُواَاللهَوكُونُواَمع َّ
ضو ْرَا ْلجم ُ ْعةَ
ح ُ
َالطاعةَو ُ
سب ْحانه َُوتعالى َأَ مرك ُ ْم َبأَ ْمر ٍ َبدأَ َفي ْه َبنفْسه َوث َّنى َبملائكتهَ
ينَ .واع ْلم ُوا َأَ نَ َالله َ ُ
مع َالمُصل َ

مخ ْبر ًاَوآم ًراََبال ْم ُؤمني ْنَ:
ال ْم ُق َّر بينَ.فقالَاللهَُتعالىَ ُ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ا َّلله َُّم َصل َعلى َسيدنَا َمُح َّمدٍ َوعلى َآل َسيدنا َمُح َّمدٍ َكما َص َّلي ْت َعلى َسيدنا َِإ ب ْراهي ْم َوعلى َآلَ
اَإ ب ْراهي ْمَ
اَإ ب ْراهي ْم َو باركَْعلىَسيدناَمُح َّمدٍَوعلىَآل َسيدناَمُح َّمدٍَكماَباركْ ت َعلىَسيدن ِ
سيدن ِ
اَإ ب ْراهي ْمَفيَال ْعالمي ْن َِإ َّنكَحميْدٌَمجيْدٌ.
وعلىَآلََسيدن ِ
َالله َُّم َعن َالأَ ْر بعة َالخل ُفاء َّ
ارض َّ
َالراشدين َساداتنا َأَ بى َبكْر ٍ َوع ُمر َوعُث ْمان َوعليَ ،وعنََْ
و ْ

َالصحابةَو َّ
أَ زْواجَنبيناَالمُط َّهراتَوعنْ َأَ ه ْلَبي ْتَهَوقرابتهَوسا ئر َّ
التابعين َومنْ َتبعهُمَْب ِإحْ سانٍَ
ارضَع َّناَبرحْمتكَياَأَ ْرحم َّ
َالراحمينَ .
ِإلىَيو ْمَالدي ْنَ.و ْ
َّ
الله َُّمَاغْفر َْلل ْمُسْلمينَوالمُسْلماتَوالمُؤ ْمنينَوالمُؤ ْمناتَالأَ حْ يَاءَمنْهُمَْوالأَ مْوات.
و َأَ يِّدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُدَب ّ ِر َ هَذِه ِ ال ْب ِ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 لِلْم ُو ََّظّ ف ِيْنَ و َ َّ
َّ
الر ّشَادِ.
لد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الر ّع َِّي ّة ِ وَال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِّ غْ مَق َا ِ
َّ
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 ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ن َوحيْنٍَ،وان ْصُرَْمنْ َنصر َالدينَ،واخْذ ُلْ َمنْ َ
الله َُّم َأَ ع َّز َاَْل ِإسْ لام َوال ْمُسْلمي ْن َف ْي َك ُل َمكا ٍ
خذلَال ْمُسْلمي ْنَ،وأَ ع ْلَكلمتك َِإلىَيو ْمَالدي ْنَ،ودم ْرَأَ ع ْداءكَأَ ع ْداءَالدين.

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.
ابَ.ر َّبنَاَآتناَفيَ
ب َلناَمنَلَّدُنك َرحْمة ًَِإ َّنك َأَ ن ْت َال ْو َّه ُ
ر َّبناَلا َت ُز ْغ َقُلُوبناَبعْد َِإذَْهدي ْتناَوه ْ

ُّ
الدن ْياَحسنة ًَوفيَالآخرةَحسنة ًَوقناَعذاب َّ
َالنارَ.
عبادَالله،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فا ْذك ُر ُوا الله َال ْعظي ْم َي ْذكُر ْكُمَْ،واشْ ك ُر ُوه َُعلىَنعمه َيزدْكُمَْ،واسْ أَ لُوه َُمنْ َفضْ له َيُعْطك ُ ْم َولذك ْر َُ

اللهَأَ كْ بر َُ،واللهَُيعْلم َُماَتصْ نع ُون.
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