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هاتي سريڬاال
( مچ 712م   /رجب 48ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
وَسَي ِئ َ ِ

سو ْلُه ُ،
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِد َعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ا َ َّلله َُّم ص ِ

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏﮐﮑ
سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
ماريله كيت ڤنجتكن سڬاال ڤوجي دان شكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى كران
كيت ماسيه دبري ڤلواڠ اونتوق برعبادة ستياڤ وقتو دمي مڠڬاڤاي كريضاءنڽ .ماريله
كيت برأوسها منيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن سبنر-بنر تقوى.
لقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان جاءوهي سڬاال الرڠنڽ .ايڠتله ،كهيدوڤن ددنيا اين
هاڽاله سمنتارا بهكن كهيدوڤن يڠ ككل هاڽاله دأخيرة ننتي.
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ميمبر ڤد هاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :هاتي
سريڬاال”.
مسلمين سيدڠ جماعه يڠ دملياكن،
سبلوم مموالكن خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت ممنجتكن شكور كحضرة اهلل
سبحان وتعالى كران كراجأن كيت تله برجاي ممبوات ڤرونديڠن دان مڠلواركن سمبيلن
ورڬانڬارا مليسيا دري كوريا اوتارا .مريك تله سالمت سمڤاي دتانه اءير ڤد ڤاڬي
اين .كريسيس ديڤلوماتيق دأنتارا دوا نڬارا اين تله براخير .كجايأن اين جوڬ اداله
حاصيل ڤڠليبتن كيت برسام يڠ تله مندعاء دان منونايكن صالة حاجة اونتوق كسالمتن
سموا.
مسلمين سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
إسالم اداله چارا هيدوڤ اونتوق ممبيمبيڠ مأنسي كأره كجاياءن ددنيا دان
اخيرة .نامون ،ترداڤت دكالڠن مأنسي ڤد هاري اين يڠ منجاديكن إسالم هاڽ اونتوق
ممڤرأوليهي كلبيهن ددنيا سمات-مات دان مميڠڬيركن متالمت سبنر اونتوق منداڤتكن
كجاياءن دأخيرة .بهاي ڬولوڠن يڠ مڠڬوناكن إسالم اونتوق كڤنتيڠن دنيا ڤرنه دڽاتاكن
ددالم حديث رواية إمام الترمذي ،درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ
برسبدا :
يخ ْت ِلُونَ ُّ
خر ِ َّ
س ج ُلُود َ
الدن ْيَا ب ِالد ِي ِن ،يلَ ْبَِس ُونَ ل ِ َّلنا ِ
ل َ
ن رِج َا ٌ
الزم َا ِ
يخ ْر ُُج فِي آ ِ
َ

ن م ِنْ اللِينِ ،أَ لِْسِنَتُه ُ ْم أَ حْلَى م ِنْ ُّ
َّ
اب.
وب الذ ِئ َ ِ
الض ْأ ِ
الِس َّكر ِ وَقُلُو بُه ُ ْم قُل ُ ُ

برمقصود ” :اكن مونچول دأخير زمان ،مأنسي٢يڠ منچاري دنيا دڠن اڬام.
دهادڤن مأنسي مريك مماكاي باجو دري بولو كمبيڠ اونتوق ممبري كسن كرندهن هاتي
مريك ،ليسان مريك لبيه مانيس دري ڬوال نامون هاتي مريك اداله هاتي سريڬاال“.
مسلمين يڠ دكاسيهي،
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بارو٢اين ،هيبوه دڤركاتاكن مڠناءي ڤرنياڬاءن يڠ تولر دميديا سوسيال ياءيت
ڤرخدمتن مڠمبيل اوڤه ممباچاكن دعاء دتانه سوچي مكه .ڤيهق شريكت مڠمبيل
كسمڤتن دڠن مڠڬوناكن دليل درڤد حديث٢رسول اهلل ﷺ بركناءن تمڤت٢مقبول دتانه
حرام سڤرتي كلبيهن بردعاء دحجر األسود دان ملتزم .قدر بايرن دتتڤكن مڠيكوت
ڤاكيج٢يڠ دسدياكن اوليه شريكت .برداسركن المن سوسيال شريكت ،ڤاكيج يڠ
ماهل منجامينكن دعاء دان حاجة ڤلڠڬن ڤستي اكن دمقبولكن اوليه اهلل سبحانه
وتعالى .مسكيڤون تله منريما تڬورن ،ڤڠندالي شريكت تتڤ بردڬيل اونتوق منروسكن
ڤرخدمتن اين دڠن السن٢يڠ ترتنتو.
مروجوق كڽاتاءن مفتي واليه ڤرسكوتوان ددالم بَيَان ََللنَاسَ َسيري ك ،58
ڤرخدمتن اين اداله سام سكالي تيدق منڤتي شريعة إسالم كران منياڬاكن كمقبولن
دعاء سدڠكن ڤمقبولن دعاء اداله حق مطلق دسيسي اهلل سبحانه وتعالى .كيت
سواجرڽ منجاءوهي دان تيدق ترڤداي دڠن ڤرخدمتن سبڬيني اڬر ترهيندر درڤد
فتنه٢دان ايكسڤلويتاسي( )eksploitasiعبادة .ايڠتله بهاوا اهلل سبحانه وتعالى
سنتياس همڤير كڤد ستياڤ همباڽ دان ممقبولكن دعاء ٢يڠ دكهندقيڽ.
ساودارا-ساوداراكو سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي،
إسالم تيدق مڠهالڠ كيت اونتوق برجاي ددالم ڤرنياڬاءن .واالو باڬايماناڤون ڤرلوله
دإيڠت بهاوا متالمت تيدق مڠحاللكن چارا .مڠڬوناكن اڬام سچارا
كومرسيال) (komersialباڬي مالريسكن ڤرنياڬاءن كيان برللواسا ددالم مشاركت ڤد
هاري اين .باڽق جوڬ ڤميليق٢كداي ،واروڠ دان ريستورن يڠ مڠڬنتوڠ ايات٢القرءان
دڠن توجوان مناريق ڤلڠڬن دان مالريسكن جوالن مريك .سدڠكن ايات٢ترسبوت
بوكنله اونتوق دجاديكن عملن تتاڤي ديقيني منجادي تڠكل ڤالريس سمات-مات.
سدڠكن اجرن إسالم يڠ منونتوت سوڤاي جوجور دالم ڤرنياڬاءن ،ممليهارا كبرسيهن
كتيك مڽدياكن ماكنن دان سنتياس ممليهارا كواجيڤن صالة تيدق ڤوال دعملكن .ماله
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لبيه ممبيمبڠكن الڬي ،اد جوڬ يڠ مڠڬوناكن سيجيل حالل ڤلسو باڬي مڠابوري ڤلڠڬن
إسالم.
بڬيتو جوڬ ،اڬام توروت دإيكسڤلويتاسي اونتوق مڠاءوت كأونتوڠن ملمڤاو .ستله
دباچاكن ايات القرءان ،صلوات دان دعاء ،سبوتول اءير مينرال يڠ اصلڽ برهرڬ ساتو
ريڠڬيت منجادي سڤولوه ريڠڬيت .بڬيتو جوڬ مادو ،كيسميس دان كورما تله ملمبوڠ
هرڬاڽ اڤابيال دباچاكن ايات دان دعاء ترتنتو .ڤرودوك٢اين ددعوا ممڤو مڽلسايكن
مسئله رومهتڠڬ ،منيڠكتكن كيقينن ديري ،مڠهاالو جين ،مڠهيلڠكن تكنن ،منمبه
رزقي دان سباڬايڽ .ماله ايم يڠ دتراڤي دڠن ايات القرءان ڤوال دكاتاكن ممڤو
مناجمكن ميندا اورڠ يڠ مماكنڽ.
سباڬاي لڠكه ڤنچڬهن كڤد عنصور٢ڤنيڤوان دان ڤڽالهڬوناءن ايات٢القرءان
اونتوق توجوان كومرسيال ،مذاكرة جاوتنكواس فتوى مجليس كبڠساءن باڬي حال
إحوال أڬام مليسيا كالي ك 805-يڠ برسيدڠ ڤد  2دان  3نوۏيمبر  2088تله
مموتوسكن بهاوا ڤڠڬوناءن رُ ْقَية دان ايستيله ‘ماكنن سنة' سچارا تيدق برتڠڬوڠجواب
اونتوق توجوان مڠاءوت كأونتوڠن دان مالريسكن ڤرودوك ڤرلو دهنتيكن كران دبيمبڠي
اي ترماسوق دالم ڤربواتن ممڤرداڬڠكن ايات٢القرءان يڠ دتڬه اوليه اجرن إسالم.
كڤوتوسن اين برتڤتن دڠن الرڠن اهلل سبحانه وتعالى ترهادڤ ڬولوڠن يڠ مڠڬوناكن
ايات٢القرءان اونتوق منداڤتكن كأونتوڠن .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة
اية : 18
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎﮏﮐﮑ
برمقصود” :دان برإيمانله كامو دڠن اڤ يڠ اكو تورونكن ﴿القرءان﴾ يڠ مڠصحكن
بنرڽ كتاب يڠ اد ڤد كامو ،دان جاڠنله كامو منجادي اورڠ٢يڠ موال٢كافير ﴿ايڠكر﴾
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اكن دي دان جاڠنله ڤوال كامو منجاديكن ايات-اياتكو ﴿سباڬاي هرڬ اونتوق﴾ ممبلي
كلبيهن٢يڠ سديكيت فاءيدهڽ دان كڤد اكوله سهاج هندقله كامو برتقوى“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كيت سريڠ برهادڤن دڠن ڤڠوتيڤ٢درما دمسجد ،سوراو ،ريستورن ،هنتين
ريحت ،دتڤي جالن دان ستيسين ميڽق .مريك مڠمبيل كسمڤتن دأتس كمورهن هاتي
مشاركت دڠن برڤاكاين اال ‘اورڠ اڬام' دان ممبري السن توجوان درما اداله اونتوق
ممبينا مسجد ،واقف القرءان ،واقف تانه ،دانا معهد تحفيظ ،بنتوان كباجيقن سرتا
درما انق يتيم .برداسركن الڤورن ميديا ،حاصيل سياستن منداڤتي سبهاڬين بسر
درڤد مريك اداله ڤلسو .اد يڠ مڠوتيڤ درما اونتوق مڽارا كهيدوڤن سهارين سدڠكن
توبوه بادن صيحت دان ممڤو اونتوق بركرجا .ماله اد ڤيهق يڠ سڠڬوڤ مڠڬوناكن
انق٢يتيم اونتوق مراءيه سيمڤاتي دڠن السن إسالم مڠڬالقكن كيت مڽنتوني انق يتيم.
ترداڤت جوڬ يڠ منيڤو دڠن مملسوكن سورت درڤد جابتن اڬام إسالم دان مجليس اڬام
إسالم اونتوق توجوان ترسبوت.
اوليه يڠ دمكين ،ميمبر مڽارنكن اڬر كيت لبيه برهاتي-هاتي دان سباءيقڽ
مڽالوركن درما كڤد مسجد ،سوراو ،ڤوست ڤوڠوتن زكاة دان بادن٢كباجيقن يڠ
دكنل ڤستي كصحيحنڽ .موده-مودهن كڤريهتينن كيت اكن داڤت مڠهنتيكن اكتيۏيتي
مڠوتيڤ درما سچارا تيدق صح يڠ ممڤرڬوناكن اڬام دري تروس برللواسا دان
ستروسڽ ممليهارا نام باءيق اومت إسالم.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دمولياكن اهلل سبحانه وتعالى،
ڬولوڠن يڠ ممڤرڬوناكن اڬام اونتوق اوروسن دنيا اكن براس تيدق ڤرنه چوكوڤ
دڠن اڤ يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى ددالم كهيدوڤن .حديث يڠ دروايتكن
اوليه ابن ماجه ،درڤد زيد بن ثابت رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا :
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م َنْ ك َان َْت ُّ
ل فَقْر َه ُ بَيْنَ عَي ْنَيْه ِ وَل َ ْم ي َْأتِه ِ
جع َ َ
الله ُ عَلَيْه ِ أَ ْمرَه ُ و َ َ
الدن ْيَا ه ََّمه ُ ف ََّرقَ َّ

م ِنْ ُّ
جع َ َ
الله ُ لَه ُ أَ ْمرَه ُ و َ َ
ِب لَه ُ ،وَم َنْ ك َان َِت الْآ ِ
خرَة ُ ن َِّيت َه ُ جَم َ َع َّ
ل غِنَاه ُ
الدن ْيَا ِإ َّلا م َا كُت َ
فِي ق َل ْبِه ِ وَأَ تَت ْه ُ ُّ
الدن ْيَا وَهِي َ رَاغِم َة ٌ.

برمقصود ” :سسياڤا منجاديكن دنيا متالمت هيدوڤڽ مك اهلل اكن ممڤورق-
ڤرنداكن اوروسنڽ دان منجاديكن ڤراساءن تيدق ڤرنه مراس چوكوڤ دهادڤنڽ ،ڤدحال
دي تيدق اكن منداڤتكن هابوان دنياوي ملبيهي دري اڤ يڠ اهلل تله تتڤكن اونتوقڽ .دان
سسياڤا منجاديكن اخيرة متالمتڽ ،مك اهلل اكن ممڤرمودهكن اوروسنڽ ،منجاديكن
كچوكوڤن دالم هاتيڽ دان دنيا اكن داتڠ كڤداڽ دالم كأداءن تيدق ممڤسوناكنڽ“.
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله برسام-سام كيت مڠحياتي ببراڤ
كسيمڤولن سڤرتي برإيكوت :
ڤرتام :ڤستيكن سڬاال اوروسن دالم كهيدوڤن كيت تيدق مڽالهڬوناكن اڬام
اونتوق مڠاءوت كأونتوڠن ڤريبادي .برتوبتله اڬر كيت ترڤليهارا درڤد كموركأن اهلل
سبحانه وتعالى.
كدوا :برهاتي-هاتيله درڤد منجادي مڠسا كڤد ڤيهق٢يڠ مڠمبيل كسمڤتن دأتس
نام اڬام .موده-مودهن كڤريهتينان كيت اكن داڤت منجاءوهكن اومت إسالم درڤد
تروس دفتنه اوليه تيندقن ڤيهق٢يڠ تيدق برتڠڬوڠجواب اين.
كتيڬ :سإيمبڠكن اوروسن دنيا دان اخيرة اڬر كيت سنتياس برشكور ترهادڤ
سڬاال رزقي يڠ دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى .برلبيه-لبيهن دالم اوروسن دنيا
اكن منجاديكن هيدوڤ كيت تيدق تنترام دان مراس تيدق چوكوڤ دڠن نعمت يڠ
دتريما.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الشورى اية : 20
ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫﮬ
مقصودڽ ” :سسياڤا يڠ مڠهندقي ﴿دڠن عمل اوسهاڽ﴾ منداڤت فائده دأخيرة،
كامي اكن ممبريڽ منداڤت تمبهن ڤد فائده يڠ دكهندقيڽ دان سسياڤا يڠ مڠهندقي
﴿دڠن عمل اوسهاڽ﴾ كباءيقن ددنيا سمات-مات ،كامي بري كڤداڽ دري كباءيقن دنيا
ايت ﴿سقدر يڠ كامي تنتوكن﴾ ،دان اي تيدق اكن برأوليه سسواتو بهاڬين ڤون دأخيرة
كلق“.
ات
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ْم ِ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا
الِسمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،و َلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ

خطبة كدوا 
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الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَل َا عُدْوَانَ ِإ َّلا عَلَى َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

السل َام ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ وَأَ ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل َٰـه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.
سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ

الصادِق ِي ْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا الله َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ح ُ
وَ ُ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه سكالين مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ ٢يڠ
دسدياكن باڬي توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٢ڤڠعمارهن رومه اهلل سبحان وتعالى اين.
سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
سب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن الله َ ُ
ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
وَعَلَى آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
عَلَى سَي ِدِن َا ِ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 ب ِ ْي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَعُثْم َ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 يَا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِي ْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِي ْنَ وَالمُسْل ِم َ ِ

و َأَ ي ِدِ َّ
ك نَا ك باوه
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْبِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِ َ
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

دولي يڠمها مليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك 51-سلطان
محمد ك.1-
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ
صد َه ُ

الرشَادَِّ .
ق ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً
لِطَرِ ي ْ ِ

ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً َّرخ َِّية ً ،ي َا رَؤ ٌ

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ،
ل مَك َا ٍ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُ ِ

ل كَل ِمَت َ َ
وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ
ك ِإلَى يَو ْ ِم 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 يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي،
9
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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.
يا اهلل ،بوكاكنله هاتي ٢كامي اونتوق ملقساناكن عبادة زكاة .بركتيله هيدوڤ اورڠ٢
يڠ ملقساناكن عبادة زكاة ،مڽايڠي فقير ميسكين ،انق ٢يتيم سرتا اورڠ يڠ مڠهولوركن
صدقه كتابوڠ-تابوڠ مسجد دان سوراو.
اب.
ك ر َحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ
ر َ َّبنَا 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 ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ ع َلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ 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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