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ڬورو ڤمبينا نڬارا بڠسا
سمڤنا سمبوتن هاري ڬورو ٧١٠٢
 ٠٧مي  ٠١ /٧١٠٢شعبان ٠٣٤١ه
ِنَّسَي ِئَاتََِّّ
ِنَّش ُر ُو َّرَِّأَ نْفُسِنَاَّوَم َّْ
ُوبَّ ِإلَيْه َِّ،وَنَع ُو َّذ َُّب ِالل َّّٰه َِّم َّْ
ِإنََّّالحم َ ْ َّد ََّلِلّٰهَِّ،نَحْمَد َُّه َُّوَنَسْت َعِي ْن َُّه َُّوَنَسْتَغْف ِر َُّه َُّوَنَت َُّ

شد ًا.
تج ِ َّد ََّل ََّه َُّوَل ًِّياَّم ُ ْر ِ
نَّ َ
لَّفلَ َ َّْ
َنَّيُضْ ل ِ َّْ
َنَّيَه ْ َّدَِّالل َّّٰه َُّفَه َُّو ََّالمُهْت ََّدَِّوَم َّْ
أَ عْمَالِنَاَّ،م َّْ

َلَّوَسَل ِ َّْمَّ
اَّإلََٰه َ َِّإلَّاَّالل َّّٰه َُّوَحْد َهَُّل َاَّشَرِيْكََّلَه َُّ،وَأَ شْهَدَُّأَ نَّمُحَمدًاَّعَبْد ُهَُّوَر َ ُ
سو ْلُه َُّ،اَلله ُمَّص ِ
أَ شْهَدَُّأَ نَّْلَّ ِ

عَلَىَّنَب ِيِنَاَّمُحَمدٍَّوَعَلَىَّآلِهَِّوَصَ ح ْبِهَِّوَم َنْ َّد َعَاَّبِدَعْوَتِهََِِّّإلَىَّيَو ْ ِمَّالد ِيْنَِّ .

َّْت ُفْلُُِونَ.
يَّبتَِقْو َىَّاللّٰهَِّوَطَاع َتِهَِّلَعَل كُم َّ
صيْكُمَّْوَن َ ْفس ِ َّْ
أَ ماَّبَعْد َُّ،فَيَاَّعِبَادََّالل َّّٰه َِّ،اِتق َُّو ْاَّاللّٰهََّ،ا ُ ْو ِ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
دساعت يڠ موليا اين ،ماريله برسام-سام كيت برأوسها ممڤرباءيقي ديري دڠن منيڠكتكن
كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى .برأوسهاله ملقساناكن ستياڤ ڤرينته اهلل سبحانه
وتعالى سرتا منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ .موده-مودهن رحمة دان ريضا اهلل سبحانه وتعالى
سنتياس مڠإيريڠي مريك يڠ برأوسها منيڠكتكن كتقواءن .برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري ڬورو يڠ
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اكن دسمبوت ڤد  ٠١مي ننتي ،ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق “ :ڬورو ڤمبينا
نڬارا بڠسا“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي اهلل،
اڤابيال بربيچارا تنتڠ ڬورو ،ڤستي كيت داڤت مڠيمباو ساعت٧برسام مريك .تيدق
كيرا ساعت ترسبوت دالم سوك اتاو دوك ،ڤستي اد كنڠن يڠ تيدق داڤت كيت لوڤاكن .جريه
ڤايه ،تڠيس دان تاو مريك مڠيريڠي كجاياءن كيت ڤد هاري اين .تنڤا مريك ،موڠكين كيت
ماسيه منجادي سأورڠ يڠ بوتا حروف دان تيدق مڠنلي ڤلباڬاي ڤركارا دالم كهيدوڤن اين .ڤد
ستياڤ زمان ،ڤستي اد ڬورو يڠ برجاس دان برقوربن منديديق انق بڠساڽ .منلوسوري ليڤتن
سجاره ،ڬورو سنتياس دكنلي سباڬاي اورڠ يڠ مماءينكن ڤرانن ڤنتيڠ دالم سسبواه تمدون .دالم
تمدون إسالم راماي چندكياون يڠ منراجوءي دان مڽمارقكن علمو سواتو كتيك دهولو سڤرتي
الغزالي ،البخاري ،النووي ،السيوطي دان الءين ٧الڬي .مريك برجاي سباڬاي ڬورو دالم بيدڠ
ماسيڠ ٧دان مڠلواركن اومت درڤد كجاهيلن كڤد كڬميلڠن .بهكن كريا مريك ككل منجادي
رجوكن ڬينراسي ڤد زمان مودين اين.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
جك كيت ممڤركاتاكن تنتڠ ڬورو ايدوال سڤنجڠ زمان ،مك رسول اهلل ﷺ مروڤاكن

چونتوه تالدن يڠ ڤاليڠ اوڠڬول .اهلل سبحانه وتعالى ممبريكن ڤڠحرمتن كڤد بڬيندا منروسي فرمانڽ
ددالم سورة الجمعة ،اية :٧
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱﭲﭳ
برمقصود  :دياله يڠ مڠوتوس كڤد قوم يڠ بوتا حروف سأورڠ رسول دأنتارا مريك ،يڠ
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ممباچاكن ايات-اياتڽ كڤد مريك ،منسوچيكن مريك دان مڠاجركن مريك كتاب دان حكمه
﴿السنة﴾ .دان سسوڠڬوهڽ مريك سبلومڽ بنر٧دالم كسستن يڠ ڽات.
نبي محمد ﷺ تربوقتي تله مڠوبه بڠسا عرب جاهلية درڤد بوتا حروف ،كجم ،موندور

دان برڤواق-ڤواق كڤد منجادي بڠسا يڠ ماجو ،برتامدون دان برساتو ڤادو .اينيله ڬورو ايدوال يڠ
برجاي دالم سموا اسڤيك .بهكن سنتوهن ديديقن بڬيندا منجادي رجوكن اونتوق ممباڠونكن
كتامادونن ڬينراسي منداتڠ .ڤرسوءالنڽ ،اڤاكه كونچي كجاياءن بڬيندا ﷺ يڠ بڬيتو منعجوبكن؟

سوده ڤستي كجاياءن بڬيندا ﷺ دسببكن اجرن يڠ بڬيندا سمڤايكن اداله اجرن يڠ داتڠ دري

سيسي اهلل سبحانه وتعالى .سالءين ايت ،كسوڠڬوهن دان كإخالصن دالم منديديق منجادي
تونجڠ كجاياءن دالم ستياڤ اوسها بڬيندا.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سستڠه درڤد كيت مڽڠك بهاوا ڤرانن سأورڠ ڬورو ترهنتي ستاكت ددالم كلس .سبنرڽ
سڠكاءن ترسبوت جاءوه درڤد رياليتي توڬسن سأورڠ ڬورو .جك كيت منيالي دڠن تليتي،
ڤرانن ڬورو مرڠكومي سموا اسڤيك .دري سودوت تڠڬوڠجواب ،ڬورو تله دتوڬسكن اونتوق
منديديق ،مڠاجر علمو ڤڠتاهوان دان مالتيه موريد-موريدڽ مڠعملكن اڤ يڠ دڤالجري .ڬورو
جوڬ عبارة ايبو دان باڤ كڤد ڤارا ڤالجر .بهكن كادڠ كاال ،ڬورو توروت ترليبت ممبنتو مڽلساي
مسئله ڤريبادي ڤالجر-ڤالجرڽ .اين باڬي منجامين اڬر اڤ جوا مسئله يڠ دهادڤي اوليه ڤالجرڽ
ايت تيدق مڠڬڠڬو اكتيۏيتي ڤمبالجرن .دالم مشاركت ڤوال ،ڬورو منجادي ڤينچيتوس
ڤالڤيس٧كڤيمڤينن يڠ اكن منراجوءي دان ممباڠونكن اڬام ،بڠسا دان نڬارا.
نامون ،مليهت رياليتي ڤد هاري اين كيت مراسا تركيلن اڤابيال ڬورو سريڠ منجادي
ساسرن توهمهن سبيلڠن ايبو باڤ يڠ كورڠ سينسيتيف .تودوهن ليار موده دليمڤركن كڤد ڬورو
دان ڤيهق سكوله اڤابيال انق مريك دبريكن دندا ترتنتو .ڤرلو دإيڠت بهاوا دسكوله ،ڬورو تله
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مڠمبيل تڠڬوڠجواب سباڬاي ايبو باڤ كڤد ڤارا ڤالجرڽ .مك واجرله سكيراڽ ڤارا ڤالجر
منداڤت دندا اتس كسالهن يڠ مريك الكوكن دمي كباءيقن مريك جوا .تيدق داڤت دنافيكن
ترداڤت كيس ترڤنچيل سڬلينتير ڬورو يڠ مڽالهڬوناكن كدودوكنڽ سباڬاي ڬورو .ڤڤته ماليو اد
مڽبوت كران نيال ستيتيق ،روسق سوسو سبالڠا .نامون اي تيدق بوليه دجاديكن سباڬاي حجه
اونتوق مڽالهكن ڬورو٧يڠ الءين .اين كران ،كباڽقن ڬورو٧إخالص منجالنكن تڠڬوڠجواب دمي
انق ديديق مريك .ڤڠوربنن ماس يڠ مريك هابيسكن سياڠ دان مالم ترماسوقله هوجوڠ ميڠڬو
منجادي بوقتي كڬيڬيهن مريك بربقتي كڤد انق٧بڠسا.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي سكالين،
اد ڬورو٧كيت يڠ ماسيه هيدوڤ دان اد يڠ تله ڤرڬي منيڠڬلكن كيت .نامون جاساڽ
تيدق اكن لونتور دتلن ماس .كيت يڠ كيني تله برجاي ماسيه مڠهارڤكن ڤارا ڬورو اونتوق
منديديق انق٧كيت ڤوال .مك ،خاطب ايڠين برڤسن كڤد كيت سموا اكن ببراڤ ڤركارا
باڬي مڠهرڬاءي جاس دان ڤڠوربانن ڤارا ڬورو:
ڤرتام :برڤسن كڤد انق٧اڬر مڠحرمتي ڬورو .جاڬاله توتور كات دان ڤريالكو اڤابيال برسام
ڬورو .اوچڤكنله سالم سباڬاي تندا حرمت اڤابيال برجومڤا دڠن ڬورو .تومڤوكن سڤنوه ڤرهاتين
كتيك بالجر دان جاڬاله ادب دمي منداڤت كبركتن علمو .ڤربواتن٧يڠ منونجوقكن تيدق حرمت
سڤرتي تيدور ،برسيمبڠ دان برماءين كتيك ڬورو مڠاجر اكن مڽببكن هيلڠڽ كبركتن دالم علمو يڠ
دڤالجري .بوكنكه اورڠ٧يڠ برأوسها اونتوق منونتوت علمو ايت اكن دڤرمودهكن باڬيڽ كشرڬ؟
رسول اهلل ﷺ ڤرنه برسبدا سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل ،درڤد
أبو هريرة رضي اهلل عنه ،رسول اهلل ﷺ تله برسبدا:
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ًاَّإلَىَّالْجنَ َّة ِ
ِسَّف ِيهَِّع ِلْمًاَّس َهلََّاللهَُّلَهَُّبِهَِّ َ
وَم َنْ َّسَلَكََّ َ
طرِ يق ِ
طرِ يق ًاَّيلَ ْتَم ُ

برمقصود“ :دان سسياڤا يڠ منمڤوه سواتو جالن باڬي ممڤرأوليه سواتو علمو ،مك اهلل اكن ڤرمودهكن
باڬيڽ منمڤوه جالن كشرڬ“.
كدوا :ممستيكن انق٧سنتياس برديسڤلين دان مماتوهي ڤراتورن سكوله .كيت ڤرلو ممنتاو
اڬر انق٧داتڠ اول كسكوله ،تيدق ترليبت دالم ڬجاال ڬڠستريسم) (gangsterismeدان
ۏنداليسمى) ،(vandalismeبرڤاكاين كمس دان تيدق ملڠڬر ڤراتورن يڠ تله دتتڤكن اوليه ڤيهق
سكوله.
كتيڬ  :ڤالجر ڤوال ڤرلو ڤريهاتين دان منونجوقكن كاسيه سايڠ ترهادڤ ڬورو .سكيراڽ
ڬورو ممرلوكن بنتوان ،مك برسڬراله ممبريكن بنتوان .سالءين ايت ،راعيكنله سمبوتن هاري
ڬورو ڤد تڠڬل  ٠١مي ستياڤ تاهون .بريكنله اوچڤن ڤڠهرڬاءن دان ڤڠحرمتن كڤد مريك.
سكيراڽ اد دكالڠن ڬورو يڠ مڠهادڤي مصيبة ريڠنكن لڠكه كيت منزيارهي مريك دان ممبريكن
كات٧سماڠت كڤد مريك .بوات ڬورو٧يڠ تله منيڠڬلكن كيت ،دعاءكنله اڬر مريك دبريكن
ڬنجرن ستيمڤل دأتس جاس يڠ تيدق ترنيالي بوات كيت .منفعتكنله سڬاال علمو يڠ دچورهكن
كران ايتوله ڤاهال يڠ سنتياس مڠالير بوات مريك سباڬايمان حديث درڤد أبو هريرة رضي اهلل
عنه يڠ دروايتكن اوليه الترمذي ،سبدا رسول اهلل ﷺ:
صد َقَة ٌَّج َارِ يَة ٌَّوَعِلْم ٌَّيُن ْتَفَعَُّبِه َِّوَوَلَد ٌَّصَالِ حٌَّ
اث َّ َ
ِإذ َاَّم َاتَ َّال ِْإنْس َانَُّانْقَطَعََّعَمَلُه ُ َِّإلاَّم ِنْ َّثَل َ ٍ

ي َ ْدع ُوَّل ََّه ُ

برمقصود “ :اڤابيال سسأورڠ منيڠڬل ،ڤهاال عملنڽ ترڤوتوس كچوالي تيڬ عملن ياءيت
صدقه جارية ،علمو يڠ برمنفعة دان انق صالح يڠ مندعاءكنڽ“.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،

5

ڬورو ڤمبينا نڬارا بڠسا

خطبة جمعة

مڠأخيري خطبة ڤد هاري يڠ بربهاڬيا اين ،ماريله كيت مڠحياتي كسيمڤولن درڤد اڤ يڠ
تله دسمڤايكن:
ڤرتام  :ڬورو مروڤاكن اينديۏيدو يڠ سنتياس برقوربن دمي كباءيقن ڤارا ڤالجرڽ .تڠيس
دان تاواڽ مڠإيريڠي كجاياءن كيت ڤد هاري اين.
كدوا  :توڬس ڬورو بوكن سهاج ددالم كلس ،اكن تتاڤي اي ملڠكاوي اسڤيك ڤروفيسيونل
دان كمأنسيأن بهكن سهيڠڬ مليبتكن مشاركت دان تامدون.
كتيڬ  :بريله ڤڠحرمتن يڠ سواجرڽ كڤد ڬورو دڠن مڽنتونيڽ دسمڤيڠ تيدق مالكوكن ڤركارا
يڠ ممببنكن ڬورو.
فرمان اهلل ددالم سورة األنبياء ،اية :٢
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
برمقصود :كامي تياد مڠوتوس رسول رسول سبلوم كامو ﴿محمد﴾ ،مالءينكن ببراڤ اورڠ
لالكي يڠ كامي بري وحيو كڤد مريك ،مك تاڽاكنله اوليهمو كڤد اورڠ٧يڠ برعلمو ،جك كامو تياد
مڠتاهوءي.
كي ِْم َّوَتَق َبلََّ
َات َّوَالذِكْر َِّالْح ََِّ
ب َارَك ََّاللّٰه َُّلِيَّْوَل َكُمَّْفِىَّالْقُر ْآنَِّال ْعَظِي ِْمَّوَنَف َعَنِيَّو َِإياكُمَّْبِمَاَّفِيْه َِّمِنََّالآي ِ

م ِنِيَّوَمِنْكُمَّْتِلاوَتَه ُ َِّإنهَُّه ُو ََّالسمِيعَُّال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُوْلَُّقَو ْلِيَّْهَذ َاَّوَأَ سْ تَغْف ِر َُّاللّٰه ََّال ْعَظِي ْم ََّلِيَّْوَل َكُمَّْوَلِسَا ئِرَِّ
ات َّالأَ حْ يَاء ِ َّمِنْه ُ ْم َّوَالأَ مْوَاتَّفَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ َِّإنَّ َّه َُّه ُو ََّال ْغَفُو ْرَُّ
ات َّوَال ْمُؤْم ِنِيْنََّوَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنََّوَال ْمُسْل ِم َ ِ
حيَّْم ُ.
الر ِ
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خطبة كدوا 
ا ْلحم َْدَُِّللّٰهَِّوَل ِِيَّالصالِ ح ِيْنََّ،و َ َّال ْع َاق ِب َة ََُّّل ِل ْمُتق ِيْنََّ،وَل َاَّعُدْوَان ََِّإلاَّعَلَىَّالظالِمِيْنََّ،وَالصلَا َّة َُّوَالسلَامَُّ
صحَابِهَِّوَم َنْ َّتَبِعَهُمَّْب ِِإحْ سَان ٍَِّإلَىَّيَو ْ ِمَّ
ىَّإم َا ِمَّال ْمُرْسَلِيْنََّ،وَقُدْوَةَِّالناسَِّأَ جْم َع ِيْنََّ،وَعَلَىَّآلهَِّوَأَ ْ
عَل َ ِ

ن.
الد ِي َِّ

كَّالْح َُّقَّال ْمُبِينَُّ،وَأَ شْهَد َُّأنَّسَيِد َنَاَّمُحَمدًاَّ
كَّلَه َُّ،ال ْمَل ِ ُ
اَّإلََٰه َ َِّإلاَّالل َّّٰه َُّوَحْد َهَُّلاََّشَر ِي ْ َ
أَ شْهَد َُّأَ ْنَّل ِ
سو ْلُه َُّ،صَادِقُ َّال ْوَعْدَِّالْأَ م ِينِ.
عَبْد ُهَُّوَر َ ُ

ضوْرَِّا ْلمم ُْعَةَِّ
ح ُ
نََّ،وَح َافِظُو ْاَّعَلىََّالطَّاعَةَِّو َ ُ
أَ ماَّبَعْد َُّ،فَيَاَّعِبَادََّاللّٰهَِّ،اِتقُو ْاَّاللّٰهََّوَكُونُو ْاَّمَعََّالصادِق ِي ْ َّ
نَ.
مَعََّالمُصَل ِي َّ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ٧يڠ دسدياكن باڬي توجوان
ملقساناكن اكتيۏيتي ٧ڤڠعمارهن رومه اهلل سبحان وتعالى اين .سموڬ صدقه كيت ايت دهيتوڠ
اوليه اهلل سباڬاي سبهاڬين صدقه جارية يڠ ڤرنه كيت الكوكن سماس حياة.
سهَِّوَثَنىَّبِمَلائ َِكَتِهَِّال ْم َُّق َرَّبِينََّ.فَق َالََّاللّٰهَُّ
وَاع ْلَمُو ْاَّأَ نَّاللّٰهََّسُب ْح َانَهَُّوَتَع َالَىَّأَ مَرَكُمَّْب ِأَ ْمرٍَّبَد َأََّف ِيْهَِّبنِ َ ْف ِ

تَع َالَىَّمُخ ْبِر ًاَّوَآم ِرًاََّّب ِال ْمُؤْم ِنِيْنََّ:

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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َاَّإ ب ْر َاهِي ْم ََّوَع ََّل َىَّآلَِّ
اَلله ُم َّ َ
ص ِ
ل َّعَلَىَّسَي ِدِن َاَّمُحَمدٍَّوَعَلَىَّآلَِّسَي ِدِن َاَّمُحَمدٍَّكَمَاَّصَلي ْتَ َّعَلَىَّسَي ِدِن ِ

اَّإ ب ْر َاهِي ْمََّ
سَي ِدِن َِاَّإ ب ْر َاهِي ْمََّو َب َارِكَّْعَلَىَّسَي ِدِنَاَّمُحَمدٍَّوَعَلَىَّآلَِّسَي ِدِن َاَّمُحَمدٍَّكَمَاَّب َارَكْ تَ َّعَلَىَّسَي ِ َّدِن َ ِ

مج ِيْدٌ.
وَعَلَىَّآلَِّسَي ِدِن َِاَّإ ب ْر َاهِي ْمََّفِيَّالْع َالم َي ِْن ََِّإنكََّحَمِيْدٌَّ َ

ن َّسَاد َاتنَِاَّأَ ب ِ ْي َّبَكْر ٍَّوَع ُم َر ََّو َ َّع ُثْم َانََّو َ َّع َل َِِِّّ،وَع َنْ َّ
شدِي ْ َ
ن َّالأَ ْر بَعَة َِّالخل َُف َاء َِّالرا ِ
ار َ
ض َّالله ُم َّع َ ِ
وَ ْ
لَّبَي ْتِهَِّوَق َرَابَتِهَِّوَسَا ئِرَِّالصح َابَةَِّوَالتاب ِع ِينََّوَم َنْ َّتَب َِّع ََّه ُمَّْب ِِإحْ سَانٍَّ
اجَّنَب ِي ِنَاَّالمُطَهر َ ِ
اتَّوَع َنْ َّأَ ه ْ ِ
أَ زْو َ ِ
حم ََّالرا ِحم ِينَ.
ضَّع َناَّب ِرَحْمَتِكََّيَاَّأَ ْر َ
ار َ
ِإلَىَّيَو ْ ِمَّالد ِيْنَِّ.و َ ْ

ات.
اتَّالأَ حْ يَاءَِّمِنْهُمَّْوَالأَ مْو َ ِ
اتَّوَالمُؤْم ِنِيْنََّوَالمُؤْم ِن َ ِ
الل َّه ُمَّاغْفِرَّْلِل ْمُسْل ِمِيْنََّوَالمُسْل ِم َ ِ
َّ َّو َأَ يِدَِّالله ُمَّب ِالتو ْف ِيْقَِّوَال ْهِد َايَة َِّمُد َب ِرََّهَذِه َِّال ْب ِلَادَِّال ِْإسْ لَام ِية َِّم َل ِكَ نَاَّك باوهَّدوليَّيڠمهاَّملياَّ
سريَّڤدوكَّبڬينداَّيڠَّدڤرتوانَّاڬوڠَّكَّ٥١-سلطانَّمحمدَّكَّ .١-

صد َهَُّلِطَرِ يْقَِّال ْهُد َىَّ َّو َالرشَادَِّ.
الله ُمَّأَ طِلَّْعُم ْر َهَُّم ُصْ لِح ًاَّلِل ْم ُو َظف ِيْنََّوَالرعِيةَِّوَال ْب ِلَادَِّ،و َبلَ ِ غَّْمَق َا ِ

ُوفَّب َِّال ْع ِبَادِ.
الله ُمَّاجْ ع َلْ َّم َالِيْز ِي َاَّوَسَا ئ ِرََّبِلاَدَِّال ْمُسْل ِمِيْنََّطَيَِّب َةًَّآم ِن َةًَّم ُ ْطم َئ ِنةًَّرخِية ًَّ،يَاَّرَؤ ٌ

َّالله ُمَّأَ عِزَّال ِْإسْ لَامََّوَال ْمُسْل ِمِيْنََّفِيَّْك ُِلَّمَك َانٍَّوَحِيْنٍَّ،وان ْصُرَّْم َنْ َّنَصَرََّالد ِينََّ،وَاخْذ ُلْ َّم َنْ َّ
نَّ،وَد َم ِْرَّأَ عْد َاءَكََّأَ عْد َاءََّالد ِينِ.
لَّكَل ِمَتَك ََِّإلَىَّيَو ْ ِمَّالد ِي ْ َِّ
خَذَلََّال ْمُسْل ِمِيْنََّ،وَأَ 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 ڤميمڤين٧كامي ،كوكوهكنله
ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله هاتي٧كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودهكنله سڬاال اوروسن كامي،
تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي
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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.
ابَّ.ر َبَّن َاَّآتنَِاَّفِيَّ
ر َبنَاَّلاََّتُزِغَّْقُلُوبَنَاَّبَعْد ََِّإذَّْهَد َي ْتَنَاَّوَه َْبَّلَنَاَّم ِنَّلدُنكََّرَحْم َة ً َِّإنكََّأَ ن ْتَ َّال ْو َه ُ

ُّ
َابَّالنارَِّ .
خرَةَِّ َ
حسَن َةًَّوَفِيَّالآ ِ
الدن ْيَاَّ ََّ
حسَن َةًَّوَق ِنَاَّعَذ َ
عِبَادََّاللّٰهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا اللّٰه ََّال ْعَظِي ْمََّي َ ْذكُر ْكُمَّْ،وَاشْ ك ُر ُوه َُّعَلَىَّن ِعَمِه َِّيَزِدْكُمَّْ،وَاسْ أَ لُو ْه َُّم ِنْ َّف َضْ لِه َِّيُعْطِكُمَّْ َّو َلَذِك ْرَُّ
اللّٰهَِّأَ كْ ب َر َُّ،وَاللّٰهَُّيَعْلَمَُّم َاَّتَصْ ن َع ُونَ.
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