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كرجا دريضاءي ،حاصيلڽ دبركتي
سمبوتن هاري ڤكرجا 7102
( ٥مي 7102م  8 /شعبان 0418ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَح ْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْن ُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

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

سو ْلُه ُ ،ا َ َّلله َُّم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن م ُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِيِنَا مُح ََّمدٍ وَعَل َى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ص ِ
ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم
صيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْو ِ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،

هاري اين ،دالم كسيبوقن كيت بكرجا ،كيت ماسيه الڬي دبريكن رواڠ دان
كسمڤتن سلواس-لواسڽ اونتوق منونايكن صالة جمعة سباڬاي تندا كإيمانن دان
كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اي ساتو نعمت يڠ چوكوڤ بسر يڠ سهاروسڽ كيت
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شكوري .تيڠكتكنله إيمان دان تقوى سباڬاي بينتيڠ يڠ ممڤرتاهنكن كيت دري سبارڠ
عناصير دورجان .هاڽ كڤد اهلل سبحانه وتعالى جواله تمڤت كيت برليندوڠ دان
برسره .موده-مودهن كبهاڬياءن حقيقي منجادي ميليق كيت سموا.
برتڤتن دڠن كشكورن ايت ،مك ماريله برسام كيت حياتي خطبة برتاجوق“ :كرجا
دريضاءي ،حاصيلڽ دبركتي“ .
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
اداكه كيت ڤرنه مڠعلمي اتاو مڠلوه تنتڠ ڤربلنجاءن هارين ديري دان كلوارڬ يڠ
سريڠ تيدق منچوكوڤي؟ اچڤكالي دهيمڤيت دڠن مسئله كواڠن واالوڤون ماسيه برأد
دأول بولن؟ سريڠ كيت مراساكن تيدق ڤرنه چوكوڤ دڠن اڤ يڠ اد اونتوق منمڤوڠ
ڤربلنجاءن دان كهيدوڤن سهارين ديري دان كلوارڬ .ڬاجي يڠ دتريما هاڽ كليهتن
باڽق ڤد ظاهيرڽ ،تتاڤي دراساكن تراللو كچيل نياليڽ دان مڠهيمڤيت هيدوڤ .هاتي
مراسا ڬونده ڬوالنا دان كهيدوڤن منجادي تيدق تنترم .نامون ،اد ڤوال يڠ كيت ليهت
منريما ڬاجي يڠ نمڤق كچيل جوملهڽ ڤد كيراءن كيت ،تتاڤي منچوكوڤي هيڠڬ
كهوجوڠ بولن .ممڤو منمڤوڠ ڤربلنجاءن ديري دان كلوارڬ سرتا هيدوڤ دڠن امان دان
بهاڬيا .اينيله يڠ دكاتاكن كبركتن دان اي بركاءيت راڤت دڠن ڤكرجاءن يڠ برأد ددالم
ريضا اهلل سبحانه وتعالى .كرجا يڠ كيت الكوكن سهارين اداله ساله ساتو أمانه دري
اهلل سبحانه وتعالى.
ماري كيت رنوڠكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النساء اية :85
ﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
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مقصودڽ“ :سسوڠڬوهڽ اهلل مڽوروه كامو سوڤاي مڽرهكن سڬاال جنيس أمانه
كڤد اهليڽ ﴿يڠ برحق منريماڽ﴾ ،دان اڤابيال كامو منجالنكن حكوم دأنتارا مأنسي،
﴿اهلل مڽوروه﴾ كامو مڠحكوم دڠن عاديل .سسوڠڬوهڽ اهلل دڠن ﴿سوروهنڽ﴾ ايت
ممبري ڤڠاجرن يڠ سباءيق-باءيقڽ كڤد كامو .سسوڠڬوهڽ اهلل سنتياس مندڠر ،الڬي
سنتياس مليهت“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
بكرجا اداله سبهاڬين درڤد تونتوتن اڬام .كرجا يڠ دبركتي اوليه اهلل سبحانه
وتعالى اداله كرجا يڠ دالكوكن سمات-مات منچاري كريضاءن اهلل دان منجونجوڠ
ڤرينتهڽ .ريضا اهلل سبحانه وتعالى ترهادڤ كرجا يڠ كيت الكوكن سوده ڤستي اكن
مڠحاصيلكن نتيجه يڠ دبركتي.
ڤكرجاءن اداله ساتو أمانه درڤد اهلل سبحانه وتعالى .ڤكرجاءن تنڤا مڠيرا اڤ
جوا بنتوقڽ اداله باءيق دان موليا دسيسي اهلل سبحانه وتعالى سالڬي مان اياڽ تيدق
برچڠڬه دڠن شرع .سچارا عمومڽ تياد بيذا دسيسي اهلل سبحانه وتعالى سأورڠ يڠ
برجاوتن تيڠڬي دڠن سأورڠ يڠ برجاوتن رنده ،سباليقڽ يڠ دنيالي اداله كجوجورن،
كإخالصن دان كتكونن دالم كرجا يڠ دالكوكن.
سكيراڽ كيت چواي دالم منونايكن أمانه برمعنى كيت تله ڬاڬل دان خيانة دالم
ڤكرجاءن .كچواين كيت دالم منونايكن أمانه دالم ڤكرجاءن اين جوڬ اكن مڽببكن
حاصيل يڠ دڤرأوليه منجادي تيدق بركت.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماري كيت حياتي برسام قيصه سأورڠ خليفه كراجاءن بني أميَّة ياءيت خليفه
عمر بن عبدالعزيز يڠ تركنل دڠن صفة أمانه خصوصڽ دالم ستياڤ كرجا يڠ دالكوكنڽ
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دمي منداڤتكن ريضا اهلل سبحانه وتعالى دان كبركتنڽ.
ڤد سواتو مالم ،خليفه عمر بن عبدالعزيز رحمه اهلل تله دداتڠي اوليه سأورڠ
اوتوسن دري سبواه كاوسن دباوه ڤمرينتهنڽ .بلياو مڽمبوتڽ دڠن ڤنوه ادب سوڤن دان
ممباواڽ دودوق برهمڤيرن دڠن بلياو .كمودين ،بلياو ڤون مڽاالكن سباتڠ ليلين بسر يڠ
منراڠي تمڤت ترسبوت .ستله ايت ،بلياو ڤون بركات كڤد اوتوسن ترسبوت:
“چريتاكنله كڤد كامي واهاي ساودارا تنتڠ كأداءن نڬري كامو ،هرڬ ڤاسرن بارڠ،
كأداءن انق٢دري كالڠن مهاجرين دان انصار ،ابن سبيل دان فقير ميسكين “.اللو
اوتوسن ترسبوت ڤون منچريتاكن كڤد بلياو تنتڠ ستياڤ ڤركارا يڠ دي تاهو بركناءن
اوروسن ڤنتدبيرن نڬريڽ .اڤابيال سلساي منچريتاكن سڬاال ڤرتاڽاءن ،دي ممندڠ
خليفه دان برتاڽ“ :واهاي أمير المؤمنين ،باڬايمان كأداءن كامو؟“ خليفه عمر برجالن
كأره ليلين يڠ بسر ترسبوت دان ممادمڽ .سلڤس ايت بلياو ممڠڬيل بودق سوروهنڽ
دان ممينتاڽ ممباوا سباتڠ ليلين يڠ كچيل اونتوق دڬوناكن مڠڬنتيكن ليلين يڠ بسر
تادي.
مليهت ڤربواتن خليفه ترسبوت اوتوسن ايت ڤون مراس حيران اللو برتاڽ كڤد
بلياو“:واهاي أمير المؤمنين ،كناڤ كامو ممادم ليلين يڠ بسر ايت كتيك اكو برتاڽ
كأداءن ديريمو؟“ بلياو منجواب“ :ليلين بسر ايت اداله دري هرتا اهلل دان هرتا
اورڠ ٢إسالم ،مك سهاروسڽ اي دڬوناكن اونتوق مڠوروسكن اوروسن٢بركاءيتن
مريك .اڤابيال كامو برتاڽ ڤوال كأداءن ديريكو ،مك سهاروسڽ ليلين يڠ دبلي دڠن
هرتا اورڠ٢إسالم ايت دڤادمكن دان اكو سهاروسڽ مڽاالكن ليلين ميليق اكو
سنديري“.
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بڬيتو هيبت تاوالدن يڠ دتونجوقكن دالم ديري سأورڠ ڤميمڤين إسالم اين
هيڠڬاكن ڤركارا يڠ موڠكين كيت اڠڬڤ كچيل دان ريميه ،تتاڤي دڤندڠ دڠن
ڤندڠن يڠ ڤنوه أمانه دان كجوجورن .صفة سبڬينيله يڠ اكن مڽوبوركن كبركتن دالم
ستياڤ كرجا يڠ كيت الكوكن .ممڤوكه كيت اونتوق تيدق مڠڬوناكن ڤين ،كرتس
ماهوڤون تيليفون دڤجابت اونتوق كڬوناءن ڤريبادي كيت؟ ترجامينكه كيت بهاوا
سڤنجڠ تيمڤوه وقتو بكرجا ايت ،تياد لڠسوڠ كيت هابيسكن اونتوق ماليري ميديا
سوسيال اتاو اوروسن ڤريبادي؟ انداي اد ككورڠن دان كسيلڤن ،ايوه كيت برسام
اوبه دان ڤرباءيقي دمي مڠجر ريضا اهلل سبحانه وتعالى.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله ڤرباءيقي نية كيت .بكرجاله دڠن ڤنوه كإخالصن .اورڠ يڠ إخالص
اكن بكرجا اتس دوروڠن تقوى دان برڤڬڠ تڬوه كڤد كونسيڤ بهاوا ستياڤ همبا اهلل
ڤرلو منجالنكن أمانه يڠ دبريكن كڤداڽ سباءيق موڠكين كران كيت اكن
دڤرتڠڬوڠجوابكن دهادڤن اهلل دهاري اخيرة ننتي .بكرجا كران مڠهارڤكن ڤوجين،
سنجوڠن ،ڤڠهرڬاءن دان ڤڠإعترافن دان بوكنڽ منچاري ريضا اهلل اداله چيري مأنسي
يڠ تيدق إخالص دالم بكرجا .اڤابيال اوجين داتڠ منيمڤا ،كيت منجادي تيدق كروان
دان هيلڠ اره.
ايوه كيت منجادي ڤكرجا دان همبا اهلل يڠ سنتياس مراساكن ديري كيت ددالم
ڤمرهاتينڽ .ايڠتله بهاوا كرجا اين داتڠ برسام أمانه دان تڠڬوڠجواب .بيارله اڤ اورڠ
كات تنتڠ كيت ،يڠ ڤنتيڠ اداله اڤ يڠ دنيالي اوليه اهلل سبحانه وتعالى .موده-مودهن
كيت تيدق ترڬولوڠ دكالڠن ڤكرجا يڠ بكرجا سمات-مات اونتوق مڠمبيل هاتي
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ماجيكن اتاو راكن دمي منداڤتكن ڬنجرن دنياوي سمات-مات .إمام احمد رحمه اهلل
مروايتكن حديث درڤد جابر رضي اهلل عنه  ،رسول اهلل ﷺ برسبدا :
س أَ نْف َعُه ُ ْم لِلن َاس.
خَي ْر ُ الن َا ِ

برمقصود “ :سباءيق-باءيق مأنسي اداله يڠ ڤاليڠ برمنفعة باڬي مأنسي“.
حاضيرين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
ايڠتله ،سسوڠڬوهڽ كرجا يڠ دالكوكن دڠن ڤنوه كإخالصن ،ڤستي اكن
توروت برساماڽ كريضاءن .اخيرڽ ممبواهكن حاصيل تواين ڤنوه كبركتن .بڬيتوله
ايمڤين هيدوڤ كيت يڠ برڬلر إنسان .موڬ تيدق تروس هاڽوت دتلن زمان.
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،برإيكوت دڽاتاكن ببراڤ ڤڠاجرن يڠ بوليه كيت
جاديكن ڤڬڠن :
ڤرتام  :كرجا يڠ دالكوكن دڠن ڤنوه كجوجورن دان أمانه اكن منجاديكن
كهيدوڤن كيت دريضاءي دان درحمتي اوليه اهلل دسمڤيڠ هاتي يڠ سنتياس تنڠ سرتا
ممڤرأوليه رزقي يڠ بركت
كدوا :اوسه چمڤور ادوقكن اوروسن كرجا دڠن اوروسن ڤريبادي يڠ
موڠكين بوليه مڽببكن كيت مڠخيانتي أمانه اهلل سبحانه وتعالى.
كتيڬ :ڤربتولكنله نية كيت بكرجا كران اهلل سبحانه وتعالى .جاڠنله كيت
مڠهمباكن ديري اونتوق مڠجر ڤڠكت دان ككاياءن دنيا سمات-مات سباليقڽ كجرله
ريضا اهلل سبحانه وتعالى.
ماريله كيت رنوڠي برسام فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة القصص اية
:77
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
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برمقصود “ :دان تونتوتله دڠن هرتا ككاياءن يڠ تله دكورنياكن اهلل كڤدامو اكن
ڤهاال دان كبهاڬياءن هاري اخيرة دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو ﴿كڤرلوان دان
بكلنمو﴾ دري دنيا دان بربوات باءيقله ﴿كڤد همبا٢اهلل﴾ سباڬايمان اهلل بربوات باءيق
كڤدامو ﴿دڠن ڤمبرين نعمتڽ يڠ مليمڤه-ليمڤه﴾ دان جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروسقن
دموك بومي ،سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ٢يڠ بربوات كروسقن“.
ات وَالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
الِسمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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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 َّ
الْحم َْد ُ ِللّٰه ِ وَل ِِي َّ
الصلَاة ُ

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

ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ

سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ الْأَ م ِينِ.
سيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ
َ

الصادِق ِيْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰه َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ الْجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ح ُ
وَ ُ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ٢يڠ دسدياكن باڬي
توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٢ڤڠعمارهن 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 ِ
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن اللّٰه َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ م َرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
ل اللّٰه ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤْم ِنِيْنَ :
ال ْمُق ََّر بِينَ .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 ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
وَعَلَى آ ِ
مجِيْدٌ.
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 الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ ب ِ ْي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ
شدِي ْ َ
الرا ِ
ار َ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ

ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
الصح َابَة ِ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَعَل ِِي ،وَع َنْ أَ زْو َ ِ
و َ َّ
حم َ
ك يَا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ ِسَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

َّ
الرا ِحم ِينَ.

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِيْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُِسْل ِمِيْنَ وَالمُِسْل ِم َ ِ
و َأَ يِدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْبِلَادِ 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 ٥١-سلطان محمد ك.١-

الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق
صد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الرع َِّية ِ و َال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً

ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
َّرخ َِّية ً ،ي َا 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.
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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.
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 َ الْعَظِي ْ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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