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سمنتارا برڽاوا

سمنتارا برڽاوا
( أڤريل 12م   /رجب 18ﻫ)
ُ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 ي ُضْ 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 َع َا بِدَعْوَتِه ِ ِ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.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال
تيته ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠن دان تڬهنڽ .موده-مودﻫن كيت برأوليه
كجاياءن دان كبهاڬياءن ددنيا دان دأخيرة.
توڤيق بيچارا ميمبر كيت ڤد ﻫاري اين اياله” :سمنتارا برڽاوا“.
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سبلوم مموالكن خطبة ،ميمبر مڠمبيل كسمڤتن سمڤنا سمبوتن جوبلي ڤيرق
اينستيتوت ڤروفيسيونل بيت المال مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان ﴿ ﴾MAIWPيڠ
اكن دسمبوت ڤد  ٣٢اڤريل  ،٣١٠٢ماريله كيت سام٣ممبري سوكوڠن دان دعاء
سوڤاي اينستيتوسي ڤنديديقن اين داڤت تروس ماجو دالم مماچو ڤنديديقن برترسكن
مقاصد شريعة دواليه ڤرسكوتوان دان مليسيا.
سيدڠ حاضيرين ڤارا تتامو اهلل،
بيالكه كالي ترأخير كيت مناتڤ وجه ايبو دان باڤ كيت؟ ماسيهكه كيت ايڠت
اڤ ڤركاتاءن ترأخير دأوڠكڤكن اوليه مريك؟ ﻫاري اين كيت موڠكين تله منجادي
سأورڠ اوسهاون يڠ برجاي ،ڤنشرح يڠ ﻫيبت ،ڤميمڤين مشاركت يڠ دسڬني ،ڤكرجا
يڠ بردديكاسي اتاو ڤالجر يڠ چمرلڠ .الحمدهلل ،سڬاال رزقي دان نعمت اين اداله
درڤد اهلل .نامون اڤ يڠ ڤرلو كيت ايڠتكن ،كواجيڤن ڤاليڠ بسر سباڬاي ﻫمبا اهلل
سلڤس كطاعتن كڤد اهلل دان رسولڽ اداله كواجيڤن ممنوﻫي حق كدوا ايبو باڤ.
فرمان اهلل ددالم سورة النساء ،اية ك :٢٣

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ارتيڽ” :دان ﻫندقله كامو برعبادة كڤد اهلل دان جاڠنله كامو سكوتوكن دي دڠن
سسواتو اڤ جوا دان ﻫندقله كامو بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو باڤ“.
درڤد ايات تادي ،اهلل سبحانه وتعالى منجلسكن كواجيڤن انق اونتوق بربقتي
كڤد كدوا ايبو باڤ ستله دڬامبركن بتاڤ بسرڽ ڤڠوربنن دان جاس كدوا-دوا مريك
ترأوتام سي ايبو يڠ تله ماللوءي سڬاال كڤايهن دان جريه ڤريه سڤنجڠ تيمڤوه مڠاندوڠ
دان مالﻫيركن .مك ،إنسان يڠ برعقل تيدق موڠكين ملوڤاكن كباءيقن اورڠ الءين
ترﻫادڤڽ ،اڤاته الڬي كباءيقن كدوا ايبو باڤاڽ سنديري يڠ منجادي سبب كوجودنڽ
دعالم دنيا.
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حاضيرين يڠ درحمتي اهلل،
رسول اهلل ﷺ سنديري ڤرنه مڽبوتكن بتاڤ بسرڽ كأوتاماءن بربقتي كڤد كدوا
ايبو باڤ .بهكن ،اي لبيه بسر درڤد جهاد دجالن اهلل .حال اين دروايتكن اوليه إمام
البخاري رحمه اهلل درڤد عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه ،كاتاڽ:
ل أَ ح َُّب ِإلَى اللّٰهِ؟ قَالََّ :
سَأَ ل ْتُ َّ
الصلاَة ُ
النب ِ َّي صَلَّى اللّٰه ُ عَليْه ِ وَس ََّلم َ :أَ ُّي ال ْعَم َ ِ

ل
عَلَى وَقْتِهَا .قَالَ :ث َُّم أَ ُّي؟ قَالَ :ث َُّم ب ُِّر ال ْوَالِدَيْنِ .قَالَ :ث َُّم أَ ُّي؟ قَالَ :الْجِه َاد ُ فِي سَب ِي ِ

اللّٰه ِ.

ارتيڽ” :اكو برتاڽ كڤد نبي ﷺ :عملن اڤاكه يڠ ڤاليڠ دچينتاءي اوليه اهلل
سبحانه وتعالى؟ بڬيندا ﷺ منجواب :صالة ڤد وقتوڽ .اكو برتاڽ الڬي :كمودين اڤ؟
نبي ﷺ منجواب :بربقتي كڤد ايبو باڤ .اكو تروس برتاڽ :كمودين اڤ ڤوال؟ بڬيندا
ﷺ منجواب :كمودين ،جهاد دجالن اهلل“.
كواجبن اونتوق بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو باڤ تيدق ترباتس كڤد وقتو دان
تمڤت ،كتيك سوسه اتاو سنڠ .بهكن اهلل سبحانه وتعالى ممرينتهكن ﻫمباڽ اونتوق
تتڤ بربوات باءيق كڤد ايبو باڤ مسكيڤون سأندايڽ كدوا-دوا مريك ماسيه بلوم إسالم
سالڬي مان مريك تيدق ممقسا سي انق اونتوق بربوات شريك كڤد اهلل .ايات ٠١
سورة لقمان منجلسكن سيتواسي اين .فرمان اهلل:
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ
ﮗ ﮘ ﮙﮚ
ارتيڽ” :دان جك مريك بردوا مندسقمو سوڤاي اڠكاو ممڤرسكوتوكن دڠنكو
سسواتو ،سدڠكن دڠن كسدرنمو بهاوا اي تياد ،مك جاڠنله اڠكاو طاعة كڤد
مريك ،دان برڬاءول له دڠن مريك ددنيا دڠن چارا يڠ باءيق“.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ڤد حقيقتڽ ،سأورڠ انق يڠ برإيمان بوليه بربقتي كڤد ايبو باڤاڽ دڠن ڤلباڬاي
چارا .الڠكه ايندﻫڽ جك كيت ممڤو مريڠنكن ببن ايبو باڤ كيت دڠن ممبنتو مڽياڤكن
كرجا رومه اتاو اڤ جوا كڤرلوان مريك ،برتوتور ڤوال دڠن بهاس يڠ اينده دان
مڽجوقكن جيوا .بڬيتو جوڬ ممينتا ايذين مريك سبلوم مالكوكن سسواتو ڤكرجاءن دان
ساللو ممندڠ مريك دڠن وجه يڠ مانيس دان مننڠكن.
بربوات باءيق كڤد ايبو باڤ جوڬ تيدقله ترباتس كتيك كدوا-دواڽ ماسيه
ﻫيدوڤ ،بهكن ستله مريك منيڠڬل دنيا ،سي انق ماسيه بوليه منروسكن عمل
كباجيقن بوات كدوا ايبو باڤاڽ دڠن سنتياس برصدقه ،ممبنتو اورڠ سوسه دان
بردعاء سڤنوه جيوا.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت سام٣مڠإنصافي ديري دان برمحاسبة ترﻫادڤ ڤريستيوا٣يڠ برالكو
دالم مشاركت كيت ڤد ﻫاري اين .اد انتارا كيت يڠ سڠڬوڤ مڠهنتر ايبو باڤ يڠ
سوده عذور كرومه-رومه كباجيقن دان رومه اورڠ توا .السن انق٣درﻫاك اين اياله
مريك تياد ماس اونتوق منجاڬ اورڠ توا دان تراللو سيبوق دڠن اوروسن كرجاي دان
كلوارڬ .برإيڠتله كيت سموا! سدڠكن ڤڠڬيلن دڠن بهاس كاسر ڤون تيدق دبوليهكن،
اينيكن ڤوال تيندقن يڠ ملمڤاوي باتسن اڬام دان عادة بيبس دالكوكن تنڤا كاولن .ايڠتله
كڤد فرمان اهلل ددالم سورة اإلسراء ،اية :٣٢
ﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯ ﮰﮱ
ارتيڽ” :جك ساله سأورڠ دري كدواڽ ،اتاو كدوا-دواڽ سكالي ،سمڤاي
كڤد عمور توا دالم جاڬاءن دان ڤليهاراءنمو ،مك جاڠنله اڠكاو بركات كڤد مريك
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﴿سبارڠ ڤركاتاءن كاسر﴾ سكاليڤون ڤركاتان "اه!" ،دان جاڠنله اڠكاو منڠكيڠ مريك،
تتاڤي كاتاكنله كڤد مريك ڤركاتاءن يڠ موليا ﴿يڠ برسوڤن سنتون﴾“.
ميمبر ايڠين بركوڠسي قيصه تلدان سأورڠ لالكي عابد ﴿اﻫلي عبادة﴾ ڤد زمان
بني إسرائيل برنام جُ َريج يڠ ڤرالكوانڽ ڤرنه مڠهيريس ﻫاتي ايبوڽ .أبو ﻫريرة رضي اهلل
عنه بركات ،رسول اهلل ﷺ منچريتاكن بهاوا ڤد سواتو ﻫاري ايبو كڤد ُج َريج تله داتڠ
كتمڤت بلياو برعبادة دان ممڠڬيل ناماڽ بركالي-كالي سوڤاي بلياو كلوار مناتڤ وجه
ايبوڽ دان بربيچارا دڠنڽ .نامونُ ،ج َريج تتڤ ايڠين منروسكن صالتڽ تنڤا ممڤدوليكن
ڤڠڬيلن ايبوڽ .ساتو ﻫاري ،سأورڠ وانيتا يڠ برزنا تله مندعوا بهاوا انق يڠ دالﻫيركنڽ
اداله درڤد ڤربواتن كجي ُج َريج .اللو اورڠ راماي منڠكڤ ُج َريج اونتوق مڠحكومڽ.
اخيرڽ ،اڤابيال جريج ملتقكن تاڠنڽ ڤد كڤاال بايي دان برتاڽ” ،واﻫاي انق ،سياڤاكه
ايهمو؟“ بايي ايت منجواب” ،ايهكو سي ڤڠمباال كمبيڠ!“ ترسالمتله ُج َريج دڠن ايذين
اهلل ،مسكيڤون رومهڽ دموسنهكن دان ناماڽ سديكيت ترچمر دڠن تودوﻫن برزنا .اين
اداله حديث رواية البخاري دان مسلم.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
ايڠتله بهاوا ساله ساتو كونچي اونتوق كيت كشرڬ اهلل اياله دڠن بربقتي كڤد
كدوا ايبو باڤ دان تيدق مندرﻫاكاءي مريك .جاڠن سكالي-كالي مڽببكن مريك
بركچيل ﻫاتي سديكيت ڤون دڠن كيت .بنرله ،ايبو باڤ بوليه ممليهارا سڤولوه اورڠ
انق دڠن ڤنوه كتابهن ﻫيڠڬ ديواس دان برجاي .تتاڤي بلوم تنتو سڤولوه انق ايت بوليه
ممليهارا مريك دڠن ڤنوه كصبرن دان كتابهن .موڠكينكه كيت ساللو ممبواتكن ايبو دان
باڤ كيت برسديه ﻫاتي دان مناڠيس؟ اداكه كيت سنتياس ملقساناكن ڤرينته مريك؟
ڤرنه اتاو تيدق كيت منيڤو مريك؟ برسڬراله مموﻫون كمعافن كڤد مريك لبيه ٣الڬي
سمنتارا مريك ماسيه برڽاوا .دعاءكنله مريك ڤد ستياڤ كتيك .ايڠتله ،ريضا اهلل
كڤد كيت برڬنتوڠ كڤد ريضا ايبو باڤ.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن بيچارا ميمبر جمعة كيت ڤد ﻫاري اين:
ڤرتام  :إسالم ممندڠ تيڠڬي كدودوقن ايبو باڤ يڠ ساڠت موليا.
كدوا  :منجادي كواجيڤن انق اونتوق منجاڬ دان مڠحرمتي ايبو باڤ لبيه ٣الڬي
يڠ تيدق صيحت دان لمه.
كتيڬ :ڤليهاراله توتور كات ،تيڠكه الكو دان سيكڤ كيت ترﻫادڤ ايبو باڤ
كران ريضا اهلل سبحانه وتعالى كڤد كيت برڬنتوڠ كڤد ريضا مريك.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة لقمان ،اية :٠١
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅﮆﮇ
ارتيڽ” :دان كامي واجبكن مأنسي بربوات باءيق كڤد كدوا ايبو باڤاڽ ،ايبوڽ
تله مڠاندوڠڽ دڠن منڠڬوڠ كلمهن دمي كلمهن ﴿دري اول مڠاندوڠ ﻫيڠڬ اخير
مڽوسوڽ﴾ ،دان تيمڤوه منچرايكن سوسوڽ اياله دالم ماس دوا تاﻫون﴿ ،دڠن يڠ دمكين﴾
برشكورله كڤداكو دان كڤد كدوا ايبوباڤامو دان ﴿ايڠتله﴾ ،كڤد اكوله جوا تمڤت كمبالي
﴿اونتوق منريما بالسن﴾“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْ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 ،وَلِِسَا 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 َ ِ
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَل َا عُدْوَانَ ِإ َّلا عَلَى َّ
ا ْلحم َْد ُ ِللّٰه ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

الِسل َ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 ََٰه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا اللّٰه ُ 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 َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰه َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ح ُ
وَ ُ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ٣يڠ دسدياكن باڬي
توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٣ڤڠعمارﻫن رومه اهلل سبحان وتعالى اين .سموڬ صدقه
كيت ايت دﻫيتوڠ اوليه اهلل سباڬاي سبهاڬين صدقه جارية يڠ ڤرنه كيت الكوكن
سماس حياة.
ِسه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن اللّٰه َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
ل اللّٰه ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا و َآم ِرًا ب ِال ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
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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 َ

ن ال َأ ْ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 ِعِينَ 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 اغْفِر ْ لِل ْمُِسْل ِمِي ْنَ وَالمُِسْل ِم َ ِ
و َأَ يِدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْب ِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

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 َ َّ
َّ
ق ال ْهُد َى
صد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً َّرخ َِّية ً ،يَا
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ

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

ل كَل ِمَت َ َ
وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُِسْل ِ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
ڤميمڤين٣كامي ،كوكوﻫكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي٣كامي دأتس
8

خطبة جمعة

سمنتارا برڽاوا

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.
اب.
ك رَحْم َ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 ِ َ
حِسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حِسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللّٰهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ
يُعْطِك ُ ْم وَلَذِك ْر ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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