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توبة سبلوم ترلمبت
( 7جوالي  01 /7107شوال 0311ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْن ُه ُ 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 ُ ،ا َ َّلله َُّم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
َل و َسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى 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
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
تُفْلِحُونَ.

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸﭹ ﭺﭻ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ،ماريله سام7كيت مڠمبيل ڤلواڠ اونتوق ممڤرتيڠكتكن تقوى
كڤد اهلل سبحانه وتعالى .ايوه كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان سوروﻫنڽ،
دان دالم ماس يڠ سام منيڠڬلكن سموا تڬهن دان الرڠن اهلل سبحانه وتعالى .موده-مودﻫن
كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ7يڠ برتقوى ڤد ﻫاري قيامة كلق.
ماللوءي ميمبر يڠ موليا ڤد ﻫاري اين ،خاطب ايڠين ممبيچاراكن خطبة
برتاجوق“،توبة سبلوم ترلمبت“.
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سبلوم مموالكن بيچارا خطبة ﻫاري اين ،ميمبر مڠمبيل كسمڤتن اونتوق مڠيڠتكن
ڤارا جماعه سكالين بركنأن ايسو ڤنيڤوان ڤاكيج عمرة يڠ سريڠ ترجادي دنڬارا اين.
برداسركن ستاتيستيك يڠ دكلواركن اوليه كمنترين ڤلنچوڠن مليسيا ،ترداڤت  ٦٩كيس يڠ
تله دأمبيل تيندقن اوليه ڤيهق بركواس دري تاﻫون  7107ﻫيڠڬ مي  .7107مانكاال
برداسركن الڤورن كمنترين ڤرداڬڠن دالم نڬري كوڤيراسي دان كڤڠڬوناءن ﴿،﴾KPDNKK
سباڽق  1،٩31كيس دالڤوركن دري تاﻫون  7107سهيڠڬ مي  .7107ماله ،ڤوليس
دراج مالسييا توروت مالڤوركن ترداڤت  77٢كيس ڤنيڤوان عمرة جوڬ دري تاﻫون
 7107سهيڠڬ مي  7107يڠ مڽببكن كروڬين كيرا 7ريڠڬيت مليسيا 01جوتا .ڤركارا
اين امت ممبيمبڠكن .جوسترو ،برﻫاتي-ﻫاتيله دالم مميليه ڤاكيج عمرة يڠ دتاوركن.
سليديقيله ترلبيه دﻫولو دڠن ماليري المن سسواڠ كمنترين ڤلنچوڠن دان كبوداياءن ﴿﴾KPK
اتاو مجليس كاول سليا عمرة ﴿ ﴾MKSUاونتوق ممستيكن ليسين شريكت ڤڠندالي عمرة
بركنأن ماسيه صح.
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
اوسيا دنيا اين سوده سماكين ﻫمڤير كڤڠهوجوڠڽ .ڤلباڬاي بنتوق بنچان عالم تله
برالكو .نامون ،سباڬاي اومت إسالم سهاروسڽ كيت مڠمبيل إعتبر دان ڤڠاجرن درڤد
ڤريستيوا 7اين .اينيله انتارا اوجين اونتوق مڽدركن مأنسي اتس كمعصيتن دان كالالين
سالما اين .اين برتڤتن دڠن تڬورن اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الروم اية :30
ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂﰃﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ
ﰋﰌﰍ
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مقصودڽ “ :تله تيمبول برباڬاي كروسقن دان باال بنچان ددارت دان د الءوت دڠن
سبب اڤ يڠ تله دالكوكن اوليه تاڠن مأنسي ﴿تيمبولڽ يڠ دمكين﴾ كران اهلل ﻫندق مراساكن
مريك سبهاڬين دري بالسن ڤربواتن7بوروق يڠ مريك تله الكوكن ،سوڤاي مريك كمبالي
﴿إنصاف دان برتوبة﴾“.
ماس براللو تيدق اكن كمبالي .تنڤا كيت سدري ،دوسا دمي دوسا تله كيت الكوكن
سام اد سچارا سدر اتاو تيدق .معصية دمي معصية مڠحاصيلكن نودا 7ﻫيتم ددالم
ﻫاتي .سأوله-اوله تياد ﻫاري كبڠكيتن ،تيادڽ محكمه ڤمبالسن ،تيادڽ يڠ مها مليهت
سڬاال ڤربواتن.
كرونتوﻫن مورل دكالڠن مشاركت سريڠكالي منجادي توڤيق ڤربينچڠن ﻫاڠت سام
اد دميديا اخبار ماﻫوڤون ميديا ايليكترونيك .دڠن ڤرمسئلهن معصية يڠ تيدق مڠنل اوسيا،
دتمبه ڤوال دڠن ايسو رسواه يڠ سماكين برللواسا .اڤاكه كيت لوڤا ،اهلل سبحانه وتعالى اكن
مڠهيتوڠ ستياڤ ڤربواتن سام اد باءيق اتاو بوروق واالوڤون سبسر ذرة؟ بنر مأنسي تيدق
ترلڤس دري مالكوكن دوسا سام اد بسر اتاو كچيل ،تتاڤي ايت بوكنله السن اونتوق
ملڤسكن ديري .حال اين تله دڽاتاكن منروسي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البلد
اية :01
ﮠﮡ ﮢ
مقصودڽ“ :دان كامي تله منونجوقكن كڤداڽ دوا جالن﴿ ،جالن كباءيقن اونتوق
دجالنيڽ دان جالن كجاﻫتن اونتوق دجاءوﻫي﴾؟“
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ايڠتله! دوسا اداله ڤڠهالڠ اونتوق طاعة كڤد اهلل ،سدڠكن طاعة ايت اداله جامينن
كسالمتن ددنيا دان اخيرة كلق .اهلل سبحانه وتعالى تيدق ڤرنه ممبياركن ﻫمبا-ﻫمباڽ
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برجالن تنڤا دڤيمڤين .ماريله كيت مڠإنصافي كسالهن دان كخاللفن يڠ دالكوكن سالما اين.
جوسترو ،برتوبتله سبلوم ترلمبت ،سالڬي ڤينتو رحمة بلوم ترتوتوڤ راڤت .انتارا
شرط7توبة يڠ دڬاريسكن اوليه ڤارا عاليم علماء سباڬاي ڤندوان اياله:
ڤرتام :مڽسالي ستياڤ ڤربواتن دوسا يڠ ڤرنه دالكوكن.
اين مروڤاكن ساله ساتو شرط توبة دتريما اوليه اهلل سبحانه وتعالى .ماللوءي ڤڽسالن
اين ،اكن مالﻫيركن راس كهمباءن يڠ مڠهيلڠكن ڤراساءن سومبوڠ كڤد توﻫن .جاڠن برتڠڬوه
كران ماس تيدق ڤرنه برﻫنتي منوجو ماتي .إمام ترمذي رحمه اهلل مريوايتكن دري عبداهلل
بن عمر رضي اهلل عنه بهاوا نبي ﷺ برسبدا:
ل تَو ْبَة َ ال ْع َبْدِ م َا ل َ ْم يُغَرْغ ِْر
الله َ يَقْب َ ُ
ِإ َّن َّ

مقصودڽ“ :سسوڠڬوﻫڽ اهلل منريما توبة سأورڠ ﻫمبا سالما ڽاواڽ بلوم سمڤاي
ككروڠكوڠ“
كدوا :برتيكد اڬر تيدق مڠولڠي ڤربواتن دوسا.
سالءين برﻫنتي دري ڤربواتن دوسا ايت ،سسأورڠ يڠ ايڠين برتوبة جوڬ ﻫاروس
برتيكد اونتوق تيدق مڠولڠيڽ الڬي دماس يڠ اكن داتڠ .دوسا أومڤام ڤوكوق يڠ تومبوه ددالم
ﻫاتي .سماكين الما دوسا ايت دبياركن تنڤا دچابوت كلوار ،سماكين كوات چڠكمن اكر
دوسا ددالم جيوا سسأورڠ .سسأورڠ ايت ﻫاروس ممڤو منانم دالم ﻫاتيڽ بهاوا دي تيدق
اكن مڠولڠي ڤربواتن معصية ايت دان برتوبة دريڽ .إمام مسلم رحمه اهلل مروايتكن دري أبو
موسى األشعري رضي اهلل عنه ،نبي ﷺ برسبدا:

ُوب مُس ِيء َّ
ُط يَد َه ُ ب َِّالنهَارِ
النهَارِ و َيَبِْس ُ
الله َ ع ََّز وَج ََّل يَبِْس ُ
ُط يَد َه ُ ب َِّاللي ْ ِ
ِإ َّن َّ
ل لِيَت َ
ُ

ل ح ََّتى تَطْل ُ َع َّ
ُوب مُس ِيء َّ
ْس م ِنْ مَغْرِ بِهَا
اللي ْ ِ
الشم ُ
لِيَت َ
ُ
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مقصودڽ“ :اهلل عز وجلى اكن سنتياس ممبوك سلواس-لواسڽ ڤينتو توبة ڤد مالم
ﻫاري اونتوق منريما توبة اورڠ يڠ بربوات دوسا ڤد سياڠ ﻫاري دان اهلل سنتياس ممبوك
سلواس-لواسڽ ڤينتو توبة ڤد سياڠ ﻫاري اونتوق منريما توبة اورڠ يڠ بربوات دوسا ڤد مالم
ﻫاري .دان يڠ دمكين تروس برالكو ﻫيڠڬ ماتاﻫاري تربيت دري بارت ﴿قيامة﴾“.
كتيڬ :إخالص مموﻫون كأمڤونن اهلل سبحانه وتعالى.
برتوبتله سمات-مات كران اهلل دان بوكن اونتوق رياء .جاءوه سكالي كران مخلوق
الءين ماﻫوڤون اوروسن دنياوي .توبة يڠ إخالص ،اكن مندوروڠ اينديۏيدو برتقوى كڤد اهلل،
تاكوت اكن سيقساءنڽ دان مڠهارڤكن كأمڤونن دريڽ.
سبواه قيصه يڠ مشهور دان سسواي اونتوق دجاديكن رنوڠن برسام ياءيت قيصه
َو ْحشي بن حرب يڠ تله ممبونوه باڤ ساودارا رسول اهلل ﷺ ياءيت سيدنا ﻫمزة رضي اهلل
عنه دالم ڤڤراڠن أحُد .سواتو كتيك ،رسول اهلل ﷺ تله مڠوتوس واكيل برتمو وحشي اونتوق
مڠاجق بلياو مملوق إسالم .اللو ،وحشي منموءي رسول اهلل ﷺ دان مڽواراكن كبيمبڠن
اونتوق مملوق إسالم كران رسول اهلل ﷺ مڽاتاكن اورڠ يڠ ڤرنه ممبونوه ،ممڤرسكوتوكن اهلل
دڠن سسواتو اتاوڤون برزنا ،مك اورڠ ايت بردوسا دان دڬنداكن باڬيڽ عذاب ڤد ﻫاري
قيامة سرتا ككل ددالم نراك دالم كأداءن ﻫينا .لنتس ،اهلل سبحانه وتعالى منورونكن اية
 ٢1سورة الزمر:
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
مقصودڽ“ :كاتاكنله ﴿واﻫاي محمد﴾ ،واﻫاي ﻫمبا-ﻫمباكو يڠ ملمڤاوي باتس
ترﻫادڤ ديري مريك سنديري ،جاڠنله كامو برڤوتوس اسا درڤد مڠهارڤكن كاسيه سايڠ
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اهلل ،سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڠأمڤونكن سموا دوسا .سسوڠڬوﻫڽ ،دياله يڠ مها ڤڠمڤون الڬي مها
ڤڽايڠ“.
نامون ،ﻫدايه دان كأمڤونن ايت ميليق يڠ مها اسا ،اخيرڽ ستله مندڠر ايات اين،
وحشي ڤون مملوق إسالم .مها سوچي اهلل…مأنسي مالكوكن دوسا كڤداڽ ،نامون ڤينتو
توبة دبوك سلواس-لواسڽ .ڤلواڠ دان رواڠ دبريكن كڤد ڤارا ﻫمباڽ اونتوق مموﻫون كأمڤونن
كران صفة كاسيه دان سايڠ اهلل .سدرله ،تيدق ماﻫو برتوبة مڠڬامبركن بتاڤ صفة دڬيل
دان سومبوڠ تله مڠواساءي ديري .سياڤاكه كيت يڠ ايڠين برصفة اڠكوه دان سومبوڠ
دسيسي اهلل مها ڤنريما توبة؟
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
برسام-ساماله كيت مڠهيتوڠ ديري ترﻫادڤ ستياڤ كسالهن دان كخالفن يڠ دالكوكن
سالما اين .كيت بوكنله مأنسي معصوم يڠ ترلڤس دري سڬاال دوسا .جاڠنله سسكالي
كيت ڤرنه برﻫنتي مموﻫون توبة كڤد اهلل كران كيت تيدق تاﻫو بيالكه كيت اكن كمبالي
مڠهادڤ إلهي .سموڬ دڠن كسوڠڬوﻫن برتوبة كڤداڽ ،كيت سنتياس برأد دباوه ناءوڠن
رحمة دان كريضاءن اهلل.
كسيمڤولن يڠ داڤت كيت امبيل منروسي خطبة ڤد ﻫاري اين اياله:
ڤرتام :ستياڤ مأنسي تيدق ڤرنه الري دري كسيلڤن دان كخالفن .ستياڤ دوسا
سام اد كچيل اتاو بسر اكن دﻫيتوڠ اوليه اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق.
كدوا :عذاب اهلل سبحانه وتعالى مننتي باڬي مريك يڠ ايڠكر دان سريڠ مالكوكن
كروسقن د موك بومي.
كتيڬ :ڤينتو توبة اهلل سبحانه وتعالى سنتياس تربوك لواس اونتوق ﻫمبا-ﻫمباڽ يڠ
بنر7ايڠين برتوبة .ايڠتله بتاڤ رحمة اهلل ايت سنتياس مندﻫولوءي كموركاءنڽ.
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رنوڠيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة السجدة اية :07
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡ
مقصودڽ“ :الڠكه ڠريڽ ،جك سكيراڽ كامو مليهت اورڠ7يڠ بردوسا ايت
منوندوقكن كڤاالڽ دﻫادڤن توﻫنڽ﴿ ،مريك بركات﴾“ ،يا توﻫن كامي ،كامي تله مليهت دان
مندڠر ،مك كمباليقنله كامي ﴿كدنيا﴾ ،نسچاي كامي اكن مڠرجاكن عمل صالح سوڠڬوه،
كامي اداله اورڠ7يڠ يقين“.
َ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 وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
الِسمِي ُع ال ْع َلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِ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 َّ
ا ْلحم َْد ُ ِللّٰه ِ وَل ِِي َّ
الصلَاة ُ

الِسلَام ُ 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 ِإلََٰه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ الْأَ م ِينِ.
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 َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ7يڠ دسدياكن باڬي توجوان
ملقساناكن اكتيۏيتي 7ڤڠعمارﻫن 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 وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

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

ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِنَا
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَم ِيْدٌ َ

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 ْ ِ
و َع َ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 ِنِيْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُِسْل ِمِيْنَ 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 يڠمها
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

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 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 ِيَا 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 نَص َر َ الد ِينَ ،وَاخْذ ُلْ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُِسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُِل مَك َا ٍ

ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.
ل كَل ِمَت َ َ
م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُِسْل ِمِيْنَ ،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 ڤميمڤين7كامي،
كوكوﻫكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي7كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودﻫكنله سڬاال
9

توبة سبلوم ترلمبت

خطبة جمعة

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 .ر َ َّبن َا
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 ُ

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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