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علماء ڤرمات اومت
( فيبرواري 72م   /جمادي األول 48ﻫ)
ِ ِ
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 ِ

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن
ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت منداڤت
كباءيقن ددنيا دان دأخيرة.
ميمبر ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :علماء ڤرمات
اومت“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سياڤاكه يڠ ساليقڽ دڬلر علماء؟ ابن جرير الطبري مڠوڠكڤكن دالم كتاب
تفسيرڽ ،جامع البيان بهاوا يڠ دمقصودكن دڠن علماء اداله سأورڠ يڠ اهلل جاديكن
سباڬاي ڤميمڤين اتس اومت مأنسي دالم ڤركارا فقه ،علمو ،اڬام دان دنيا .سمنتارا
لامُِالمُوق ِِّع ِّي ِن منترجمهكن علماء سباڬاي اورڠ يڠ ڤاكر دالم حكوم
ايت ،ابنُ القَِّيم دالم إِ ِع ِ
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إسالم ،يڠ برحق برفتوى دتڠه-تڠه مأنسي ،يڠ مڽيبوقكن ديري دڠن ممڤالجري
حكوم٢إسالم كمودين مڽيمڤولكنڽ دان يڠ مروموسكن قاعده٢حالل دان حرام.
علماء اداله سأورڠ يڠ منكوني دان مندالمي اڬام كمودين مڽمڤايكنڽ كڤد اومت.
اهلل سبحانه وتعالى منڬسكن ماللوءي سورة التوبة ،اية :211
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼ ﯽﯾ
برمقصود ” :دان تيدقله ﴿بتول دان ايلوق﴾ اورڠ٢يڠ برإيمان كلوار سمواڽ ﴿ڤرڬي
برڤرڠ﴾ اوليه ايت ،ﻫندقله كلوار سبهاڬين سهاج دري تياڤ٢ڤواق دأنتارا مريك،
سوڤاي اورڠ﴿٢يڠ تيڠڬل﴾ ايت ممڤالجري سچارا مندالم علمو يڠ دتونتوت ددالم أڬام،
دان سوڤاي مريك داڤت مڠاجر قومڽ ﴿يڠ كلوار برجواڠ﴾ اڤابيال اورڠ٢ايت كمبالي
كڤد مريك ،موده-مودﻫن مريك داڤت برجاڬ-جاڬ ﴿دري مالكوكن الرڠن اهلل﴾“.
سچارا عمومڽ ،علماء مميليقي چيري٢كإيستيميواءن ترسنديري يڠ تيدق
دميليقي اوليه مشاركت عوام .انتاراڽ :
ڤرتام :علماء اداله اورڠ يڠ امت تيڠڬي علموڽ ترأوتاماڽ علمو بركاءيتن إسالم
دسمڤيڠ علمو دنياوي .اين كران ڬلرن علماء ايت سنديري برأصل درڤد ڤركاتان
’علمو‛ اتاو ’عالِم‘.
كدوا :علماء مڠعملكن علمو يڠ دميليقيڽ .علماء تيدق ممبياركن علموڽ ﻫاڽ
برليڬر ددالم ميندا دان ليدﻫڽ سهاج ،تتاڤي منترجمهكنڽ دالم ڤرالكوان دان كهيدوڤن
سهارين .اين كران مشاركت سنتياس ممرﻫاتيكن تيندق تندوق مريك يڠ دڬلر علماء
سأوله-أوله ستياڤ لڠكه علماء منجادي حجه دان دليل مريك.
كتيڬ :علماء برڤرانن مڽمڤايكن علموڽ دڠن إخالص كڤد سڬنڤ الڤيسن
مشاركت ماللوءي سالورن٢يڠ اد .دالم سوءال مڽمڤايكن علمو ،علماء امت براني
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مڽاتاكن كبنرن دان تيدق منديامكن ديري ترﻫادڤ كموڠكرن دان كظاليمن يڠ برالكو
ددڤن مات.
كأمڤت :علماء مميليقي اخالق يڠ موليا ڤرسيس ڤريبادي رسول اهلل ﷺ .علماء
سأورڠ يڠ تَوضُ ْع كتيك دجولڠ مشاركت ،سنتون كتيك برأوروسن دڠن مشاركت
سرتا ليدﻫڽ دجاڬ درڤد منوتوركن ڤركاتاءن نيستا دان كجي .ڤينديق كات ،ڤريبادي
رسول اهلل ﷺ سنتيادا دچونتوﻫي.
قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
ﻫاري اين ،چابرن كڤد اومت ماكين ڬتير .نيالي٢يڠ تيدق سالري دڠن إسالم
موال مريبق ددالم سڬنڤ اسڤيك كهيدوڤن .كڤيمڤينن ،ڤنتدبيرن ،سوسيال ،ايكونومي،
ڤنديديقن ،ككلوارڬاءن دان سباڬايڽ ڤرالﻫن-الﻫن منجاءوﻫي داسر٢دان
نيالي٢إسالم .ڤڠخيانتن ،فتنه ،ڤنيندسن ،كتيدق-تلوسن دان سريبو ساتو ڤڽاكيت الڬي
سدڠ ممباﻫم عقل دان نوراني مشاركت .مك سياڤاكه يڠ برتڠڬوڠجواب اونتوق
مڽدركن اومت تنتڠ بهاي اين؟ دسينيله كيت ﻫاروس مڠإنصافي بهاوا ،كيت ممرلوكن
سبواه اينستيتوسي يڠ منجادي تيمبڠ تارا كڤد ڤرجالنن كهيدوڤن كيت اڬر مشاركت
سنتياس ماللوءي جالن يڠ دكهندقي اهلل سبحانه وتعالى .كران ايت ،القرءان مڽارنكن
اڬر سبيلڠن درڤد اومت اين برتيندق مڽلسايكن مسئله مشاركت سباڬايمان تركاندوڠ
ددالم سورة آل عمران  ،اية :201
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ
برمقصود ” :دان ﻫندقله اد دأنتارا كامو سڬولوڠن اومت يڠ مڽرو كڤد
كباجيقن ،مڽوروه كڤد يڠ معروف دان منچڬه دري يڠ منكر ،مريكاله اورڠ٢يڠ
برأونتوڠ“.
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دالم مڽمڤورناكن تونتوتن اين ،مشاركت ﻫندقله مڠهولوركن تاڠن كڤد ڤارا
علماء ،مناوركن بنتوان دان بكرجاسام دالم أمر معروف دان نهي موڠكر .ڬنديڠن باﻫو
انتارا علماء دان مشاركت ڤستي اكن ممبواﻫكن ايمڤق مكسيما كباءيقن كڤد
مشاركت دان نڬارا .انتارا يڠ مشاركت ڤرلو سومبڠكن كڤد ڤارا علماء اياله :
ڤرتام :حرمتي علماء دڠن ڤڠحرمتن يڠ سواجرڽ .سستڠه مشاركت براس
جيڠكيل ترﻫادڤ علماء دڠن ڤلباڬاي السن يڠ تيدق مناسبه ،سدڠكن رسول اهلل ﷺ
ملتقكن كدودوقن علماء دالم كلومڤوق ايستيميوا بربنديڠ مأنسي الءين .الترمذي
ةِالبا ِه ِِّل ِّيِ رضي اهلل عنه :
ام ِ
مروايتكن كالم رسول اهلل ﷺ منروسي أبو أِ ِم ِ

الل ّه ُ عَلَيْه ِ
الل ّه ِ َ
ل رَسُو ُ
كف َضْ ل ِي عَلَى أَ دْن َاكُمْ ،ث َُّم ّ قَا َ
 ِ الْع َال ِ ِم عَلَى الْع َابِدِ َ
ف َضْ ُ
للَّ ّى َّ
ل َّ

ات وَالْأَ رَضِينَ ح ََّت ّى َّ
النمّْلَة َ فِي جُ حْرِه َا ،وَح ََّت ّى الْح ُوتَ
سم َو َ ِ
 ِ ال َّ ّ
الل ّه َ وَم َلَائِكَت َه ُ وَأَ ه ْ َ
س َّل ّم َِ :إ َّ ّ
وَ َ
ن َّ

لَيُص َُّل ّونَ عَلَى مُعَل ِ ّم ِ َّ
س الْخ َيْر َ.
الن ّا ِ

مقصودڽ ” :كلبيهن اورڠ عالم ملبيهي كلبيهن اﻫلي عبادة سڤرتي كلبيهنكو
كأتس اورڠ يڠ ڤاليڠ باوه دكالڠن كامو .سسوڠڬوﻫڽ اهلل ،مالئكتڽ سرتا ڤڠهوني الڠيت
دان بومي سهيڠڬ سموت ددالم سارڠڽ دان ايكن٢ددالم اءير مندعاءكن اورڠ عالم يڠ
مڠاجركن كباءيقن كڤد مأنسي“.
كدوا  :تڬورله علماء دڠن تڬورن يڠ باءيق سرتا برحكمه .علماء جوڬ سأورڠ
مأنسي يڠ تيدق ترلڤس مالكوكن كسالهن .مريك جوڬ مميليقي جيوا دان ڤراساءن
اونتوق دبريكن إحسان دالم تڬورن .سيدنا أبو بكر دان سيدنا عمر رضي اهلل عنهما
كتيك دالنتيق منجادي خليفه تله مڽرو اڬر اومت اين منڬور كڤيمڤينن مريك سأندايڽ
كڤيمڤينن مريك تيدق منوروت شريعة يڠ دتتڤكن اهلل سبحانه وتعالى دان لندسن سنة
رسول اهلل ﷺ .كادڠكاال ،ميديا سوسيال دجاديكن سنجات تاجم يڠ دﻫونوسكن
كڤد علماء دالم منڬور دان منصيحتي مريك .يقينله ،ايت ﻫاڽ اكن ممواسكن نفسو
سي ڤنڬور ،سدڠكن مسئله يڠ لبيه بسر اكن تيمبول ياءيت فتنه كڤد اينستيتوسي
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علماء سچارا عمومڽ اكن ممباره .اخيرڽ ،اينستيتوسي علماء تيدق الڬي دحرمتي
سچارا عاديلڽ.
كتيڬ :مڽوكوڠ علماء دالم ممبنترس كموڠكرن سرتا منڬقكن كعاديلن .سورة
التوبة اية  12مڽاتاكن سوكوڠن اين :
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
برمقصود ” :دان اورڠ٢يڠ برإيمان ،لالكي دان ڤرمڤوان ،ستڠهڽ منجادي ڤنولوڠ
باڬي ستڠهڽ يڠ الءين ،مريك مڽوروه بربوات كباءيقن ،دان مالرڠ درڤد بربوات كجاﻫتن
دان مريك منديريكن صالة دان ممبري زكاة ،سرتا طاعة كڤد اهلل دان رسولڽ .مريك
ايت اكن دبري رحمة اوليه اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها كواس ،الڬي مها بيجقسان“.
سجق اخير٢اين ،ترداڤت مريك يڠ مڠكريتيك سستڠه علماء تنڤا ادب .مريك
ممبوك عيب علماء سهيڠڬ دليهت باڬايكن تياد كباءيقن لڠسوڠ درڤد علماء ترسبوت.
بهكن دتونجولكن ڤوال سباڬاي سأورڠ يڠ بربهاي يڠ واجب دجاءوﻫي .الڠكه باءيقڽ
جك تڬورن سبڬيني دبوات سچارا ترتوتوڤ اتاو ماللوءي سالورن يڠ بتول اونتوق
ممليهارا كهرمونيان دان كحرمتن اينستيتوسي اڬام دمات مشاركت .بوكنكه ڤارا علماء
اداله ڬولوڠن يڠ دملياكن اهلل؟ مك سواجرڽ كيت جوڬ ممولياكن دان لبيه برأدب دڠن
مريك.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
كسيمڤولن يڠ داڤت دڤتيق درڤد خطبة اين اياله :
ڤرتام :علماء مروڤاكن مريك يڠ برعلمو ،برعمل دان مڽمڤايكن علمو مريك دڠن
ڤنوه كبرانين برترسكن كبنرن دان كعاديلن.
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كدوا :مشاركت ڤرلو ميقيني دان مڠحرمتي اينستيتوسي علماء كران اي
مروڤاكن اينستيتوسي يڠ مڽمبوڠ ڤرجواڠن رسول اهلل ﷺ.
كتيڬ :تيدق مڠحرمتي دان تيدق مڠيكوتي علماء مڽببكن مأنسي سماكين
مڽيمڤڠ درڤد جالن كبنرن.
مڠأخيري خطبة اين ،ماريله كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
النمل ،اية : 21
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ
برمقصود ” :دان سسوڠڬوﻫڽ كامي تله مڠورنياكن علمو ڤڠتاﻫوان كڤد نبي
داءود دان نبي سليمان دان مريك بردوا برشكور دڠن بركات“ :سڬاال ڤوجي ترتنتو
باڬي اهلل يڠ دڠن ليمڤه كورنياڽ ممبري كامي كلبيهن مڠاتسي كباڽقن ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ
برإيمان“.
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 َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم
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 فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّن ّه ُ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَلِس َا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ّ ِ
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خطبة كدوا 
الصلاة ُِو َّ
ىِالظالِّمِّينِ،و َّ
َّ
ِالصالِّ ح ِّينِ،والِعاق ِّبة ُِِل ِّلم َُّتق ِّينِِ،ولا ِع ُدوان ِإ َّ
الحمدُِِّلله ِِّول ِِّّي َّ
السلامُِ
لا ِعل

علىِإما ِّم ِالم ُرسلِّينِ،وقُدوة َّ
ن ِإلىِيو ِّمِ
س ِأَ جمعِّينِ،وعلىِآله ِِّوأصحابِّه ِِّومن ِتبِّعه ُم ِب ِّإحسا ٍ
ِِّالنا ِّ
ن.
الد ِّي ِِّ
ك ِالحق ِالمُبِّينُِ،وأَ شهد َّ
أَ شهد ُِأَ ن ِ َّلاِإل ٓه ِإ َّ
ُِأن ِسي ِّدناِمُح َّمدًاِ
لا ِالل ِه ُِوحده ُِلا ِشرِّيك ِله ُِ،المل ِّ ُ
عبد ُهُِورسُولُه ُِ،صادِّقُ ِالوعدِِّالأَ م ِّينِّ.

ِالصادِّقِّينِ،وحافِّظ ُواِعلى َّ
أَ َّماِبعد ُِ،فياِعِّبادِاللهِِّ،ا َِّّتق ُواِاللهِوكُونُواِمع َّ
حضُورِِّالجم ُعة ِِّ
ِالطاعة ِِّو ُ
سه ِّ ِوث َّنى ِبِّملائ ِّكتِّه ِِّ
ينِ .واعلم ُوا ِأَ ن ِالله ِسُبحانه ُِوتعالى ِأَ مركُم ِب ِّأَ مر ٍ ِبدأَ ِف ِّيه ِّ ِبنِّف ِّ
مع ِالمُصل ِّ ِ
مخ بِّر ًاِوآم ًِّراِِب ِّالم ُؤم ِّنِّينِ:
الم ُق َّر بِّينِ.فقالِاللهُِتعالىِ ُ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ل ِسي ِّدِّنا ِمُح َّمدٍ ِكما ِص َّليت ِعلى ِسي ِّدِّنا ِإ براه ِّيم ِوعلى ِآلِِّ
ل ِعلى ِسي ِّدِّنا ِمُح َّمدٍ ِوعلى ِآ ِّ
ا َّلله َُّم ِص ِّ
ل ِسي ِّدِّناِمُحَِّمدٍِكماِباركت ِعلىِسي ِّدِّناِإ براه ِّيمِ
سي ِّدِّناِإ براه ِّيم ِو بارِّك ِعلىِسي ِّدِّناِمُح َّمدٍِوعلىِآ ِّ
وعلىِآلِِّسي ِّدِّناِإ براه ِّيمِفِّيِالعالمي ِّنِإ َّنكِحم ِّيدٌِمج ِّيدٌ.
ن ِالأَ ر بعة ِِّالخل ُفاء ِّ َّ
وارض َّ
شدِّين ِساداتنِّا ِأَ بِّى ِبكر ٍ ِوع ُمر ِوع ُثمان ِوعل ِِّّيِ ،وِعنِ
ِالرا ِّ
ِالله َُّم ِع ِّ
ِِّالصحابة ِِّو َّ
لِبيتِّه ِِّوقرابتِّه ِِّوسا ئِّر َّ
التاب ِّعِّين ِومنِتبِّعِه ُمِب ِّإحسانٍِ
اجِنب ِّي ِّناِالمُط َّهر ِّ
اتِوعنِأَ ه ِّ
أَ زو ِّ

إلىِيو ِّمِالد ِّينِِّ.وارضِع َّناِب ِّرحمت ِّكِياِأَ رحم َّ
ِالرا ِّحم ِّينِ .

َّ
ات.
اتِالأَ حياءِِّم ِّنه ُمِوالأَ مو ِّ
اتِوالمُؤم ِّنِّينِوالمُؤم ِّن ِّ
الله َُّمِاغف ِّرِل ِّلم ُسِل ِّمِّينِوالمُسل ِّم ِّ
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 ِ
َّ
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 ِوحِّينٍِ،وانص ُر ِمن ِنصر ِالد ِّينِ،واخذ ُل ِمنِ
الله َُّم ِأَ ع َِّّز ِالإسلام ِوالم ُسل ِّمِّين ِفِّي ِك ُِّل ِمكا ٍ
لِكل ِّمتكِإلىِيو ِّمِالد ِّينِِّ،ودم ِّرِأَ عداءكِأَِعداءِالد ِّينِّ.
خذلِالم ُسل ِّمِّينِ،وأَ ع ِّ

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.
ابِ.ر َّبنِاِآتنِّاِفِّيِ
ر َّبناِلا ِتُز ِّغ ِقُلُوبناِبعد ِإذ ِهديتناِوهب ِلناِم ِّنِلَّدُنك ِرحمة ًِإ َّنك ِأَ نت ِالو َّه ُ

الدنياِحسنة ًِوفِّيِالآخِّرة ِِّحسِنة ًِوق ِّناِعذاب َّ
ِالنارِِّ.
عِّبادِاللهِّ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فاذك ُر ُوا الله ِالعظ ِّيم ِيذك ُركُمِ،واشك ُر ُوه ُِعلىِن ِّعمِّه ِِّيز ِّدكُمِ،واسأَ لُوه ُِم ِّن ِفضلِّه ِِّيُعطِّك ُم ِولذِّكر ُِ

اللهِِّأَ كبر ُِ،والل ِه ُِيعلم ُِماِتصنع ُون.
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