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وانيتا دمرتبت ،اومت بردرجت
سمڤنا سمبوتن هاري وانيتا ٧١٠٢
( 81اوڬوس ٧١٠٢م  52 /ذو القعدة ٠٣٤١ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِن َا ،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 عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِن َا 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
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬ
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
ڤد هاري يڠ موليا اين ،ماريله سام٧كيت برمجاهده اونتوق ممڤرتيڠكت تقوى كڤد
اهلل سبحانه وتعالى .برسام كيت برعزم اونتوق ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان سوروهنڽ دان
منيڠڬلكن سموا تڬهن دان الرڠنڽ .موده-مودهن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٧
يڠ برتقوى ڤد هاري قيامة كلق.
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برسمڤنا سمبوتن هاري وانيتا كبڠساءن ڤد
ممبينچڠكن تاجوق” :وانيتا دمرتبت ،اومة بردرجت“.
مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
سواتو ماس دهولو ،كتيك زمان جاهيلية ،قوم وانيتا تله دڤندڠ رنده دان هينا ددالم
مشاركت .سموا حق مريك دهاڤوسكن ترماسوقله حق مڠموكاكن ڤنداڤت سكاليڤون
بركاءيتن ديري مريك ،حق ڤواريثن هرتا دان سباڬايڽ .لبيه مالڠ الڬي ،بايي٧ڤرمڤوان يڠ
الهير سڠڬوڤ دبونوه اوليه ايبو باڤاڽ سنديري لنترن دأڠڬڤ ممباوا كهيناءن كڤد كلوارڬ.
رحمة اهلل سبحانه وتعالى مها لواس ،سجاره تله مڽقسيكن بهاوا إسالم مونچول كتيك
سبهاڬين مأنسي منولق كإنسانن وانيتا ،كتيك سبهاڬين مأنسي ماسيه راڬو٧مڠناءيڽ دان
كتيك مان سبهاڬين يڠ الءين هاڽ مڠڠڬڤ وانيتا هاڽ سباڬاي مخلوق يڠ دجاديكن
سمات-مات اونتوق برخدمت كڤد لالكي.
إسالم مڠڠكت مرتبت قوم وانيتا بهكن تيدق ممبيذاكنڽ دڠن قوم لالكي .كدواڽ
ساليڠ ممرلوكن دان ممبنتو انتارا ساتو سام الءين .اينيله مفهوم فرمان اهلل سبحانه وتعالى يڠ
دباچاكن ڤد اول خطبة تادي دري سورة التوبة ،اية :17
برمقصود” :دان اورڠ٧يڠ برإيمان ،لالكي دان ڤرمڤوان ،سبهاڬين مريك اداله منجادي
ڤنولوڠ باڬي سبهاڬين يڠ الءين .مريك مڽوروه مڠرجاكن يڠ معروف ،منچڬه دري يڠ
موڠكر ،منديريكن صالة ،منونايكن زكاة ،دان مريك طاعة كڤد اهلل .سسوڠڬوهڽ اهلل مها
ڤركاس الڬي مها بيجقسان“.
انتارا كلبيهن إسالم اياله مڠحرمتي حق وانيتا ،مڠإعتراف كإنسانن سرتا كأوڤاياءنڽ
اونتوق مميكول تونتوتن اڬام ،تڠڬوڠجواب ،كسقسماءن حكومن دان ڤلواڠ مماسوقي شرڬ.
إسالم مڠڠڬڤ وانيتا سباڬاي إنسان يڠ موليا .وانيتا ممڤوڽاءي حق٧كإنسانن يڠ سطرف
دڠن لالكي ،سطرف دري اسڤيك اصل-اصول كجادين ،سطرف دري اسڤيك تكليف
تونتوتن اڬام دان سطرف دري اسڤيك ڤمبالسن دان تمڤت كمبالي ستله كماتين.
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حاضيرين مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
سدركه كيت بهاوا سواتو حقيقة يڠ كيت تيدق بوليه نافيكن ڤد هاري اين اياله
وانيتا مروڤاكن توڠڬق دالم سسبواه كلوارڬ .اين كران ڤرانن دان تڠڬوڠجواب وانيتا اداله
امت بسر دالم سسبواه اينستيتوسي كلوارڬ .دالم ماس يڠ سام ،تڠڬوڠجواب وانيتا
سباڬاي انق ،استري دان ايبو مروڤاكن توڬس يڠ ڤرلو دڬالس سرنتق باڬي ممستيكن
كلوارڬ برأد دتاهڤ يڠ ترباءيق .حقيقتڽ ،مريكاله ڤلڠكڤ كهيدوڤن كيت ،بڬيتوله
سباليقڽ.
قوم هاوا اداله بوقتي كبسرن اهلل سبحانه وتعالى .مريك برڤرانن منجادي تولڠ بالكڠ
دان توڠڬق كهرمونين سسبواه كلوارڬ .مريك مڠڬالس ڤرانن سباڬاي ڤڽوكوڠ كڤد سوامي،
سنتياس برأد دسيسي دالم كأداءن سوسه دان سنڠ سرتا سباڬاي ايبو يڠ برتڠڬوڠجواب
دالم ممبري سنتوهن ڤرتام دالم ڤنديديقن كڤد انق .٧سموا اين دالكوكن باڬي ممستيكن
انق٧برسديا مڠهادڤي چابرن كهيدوڤن .ايبو جوڬاله يڠ اكن منجادي سوري تاوالدن كڤد
انق .٧سهوبوڠن ايت ،اهلل سبحانه وتعالى تله برفرمان منروسي سورة الروم ،اية :57
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
برمقصود” :دان دأنتارا ككواساءنڽ اياله ،دي منچيڤتاكن اونتوقمو استري٧دري
جنيسمو سنديري سوڤاي كامو چندروڠ دان مراسا تنترام كڤداڽ ،دان دجاديكنڽ
دأنتارامو راس كاسيه دان سايڠ .سسوڠڬوهڽ ڤد يڠ دمكين ايت بنر٧ترداڤت تندا٧باڬي
قوم يڠ برفيكير“.
ايات ترسبوت منولق سكرس-كرسڽ ڤنداڠن دان كڤرچاياءن ڤيهق يڠ مڠڠڬڤ وانيتا
اتاو استري هاڽ سباڬاي اورڠ يڠ برخدمت اونتوق لالكي .ماله إسالم مڠڠڬڤ استري يڠ
صالحة ايت سباڬاي اسيت يڠ ڤاليڠ برهرڬ يڠ دڤرأوليهي ددنيا دان مڠڠڬڤڽ سباڬاي ساله
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ساتو فكتور كبهاڬياءن .لبيه درڤد ايت ،إسالم مڠڠكت نيالي وانيتا سباڬاي استري دان
منجاديكن كرجا٧مريك سباڬاي جهاد دجالن اهلل سبحانه وتعالى.
حاضيرين مؤمنين يڠ دمولياكن،
ماس دڠن ڤانتس براللو دان مروبه سواسان .جك دهولو ڤارا وانيتا دليهت منجالنكن
ڤرانن دالم رومه تڠڬ يڠ برصفة ترس دان اساس ،كيني اي تيدق الڬي سقدر ايت.
سجاجر دڠن ڤركمبڠن كأوڤاياءن وانيتا دالم ڤنديديقن دان ايكونومي ،مريك كيني جوڬ
سباڬاي اسيت سومبر مأنسي اتاو تناڬ ڬونا ماهير نڬارا .وانيتا هاري اين موال بركچيمڤوڠ
دالم الڤڠن ڤكرجاءن يڠ لبيه تيڠڬي دان منچابر سڤرتي منجاوت جاوتن منتري دالم
كراجاءن ،منجادي واكيل رعيت ،دوتا دكمنترين ،ڤڬاواي تنترا ،جوروتربڠ ،دان
سباڬايڽ .ڤڠليبتن وانيتا هاري اين داڤت دليهت دالم ڤلباڬاي بيدڠ سام اد دڤريڠكت
سوكوڠن سهيڠڬاله كڤريڠكت ڤمبوات كڤوتوسن .اي ڤد حقيقتڽ تيدق برچڠڬه دڠن فطره
كجادين دان اجرن إسالم ايت سنديري .إمام الطبراني رحمه اهلل تله مروايتكن حديث
درڤد يحي بن سُليَم رضي اهلل عنه ،بلياو بركات:
َت َّ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ :عَلَيْهَا
رَأَ ي ْتُ سَم ْرَاء َ بنتَ نَهِيكٍ  ،وَك َان َْت ق َ ْد أَ دْرَك ِ
النب ِ َّي صَلَّى َّ

ِب َّ
ن
اس ،وَت َْأمُرُ ب ِال ْمَعْر ِ
يظ ،بيَِدِه َا َ
يظ ،وَخِمَار ٌ غَل ِ ٌ
ع غَل ِ ٌ
ُوف ،وَت َ ْنهَى ع َ ِ
الن َ
سو ْ ٌط تُؤ َد ُ
د ِْر ٌ
ال ْمُن ْكَر ِ.

برمقصود” :اكو مليهت سَ ْم َراء بنت نَ ِهيك ،بلياو سمڤت دڠن نبي ﷺ بلياو مماكاي
باجو بسي يڠ كوكوه دان ڤنوتوڤ موك يڠ تبل .ڤد تاڠنڽ ترداڤت چمتي يڠ دڬوناكن اونتوق
مموكول ﴿باڬي توجوان منديديق﴾ اورڠ راماي .بلياو مڠاجق كڤد يڠ معروف دان منچڬه
درڤد موڠكر“.
سالءين سمراء بنت نهيك رضي اهلل عنه ،راماي الڬي توكوه٧وانيتا ڤد زمان نبي
ﷺ يڠ توروت مڽومبڠ دالم ڤلباڬاي الڤڠن سڤرتي ڤنديديقن ،ڤروبتن ،كتنتراءن ،ڤڠوروسن،
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ڤنتدبيرن ،ڤرنياڬاءن دان سباڬايڽ .جوسترو ،سومبڠن مريك حقيقتڽ ستنديڠ دڠن لالكي،
بهكن موڠكين لبيه .اين كران اي تيدق ترتعلوق كڤد فكتور جنتينا ،سباليقڽ كأوڤاياءن دالم
ڤميكيرن ،ڤنديديقن دان باكت.
ڤارا تتامو اهلل سبحانه وتعالى سكالين،
مڠامتي رياليتي هاري اين ،كيت ماسيه داڤت مليهت سڬلينتير مشاركت يڠ
ماسيه ترڤرڠكڤ دالم فميكيرن جاهيلية .مريك سباڬاي سوامي يڠ دايوس سڠڬوڤ
مموكول استري اتس كسالهن يڠ كچيل ،سباڬاي باڤ يڠ مندرا انق٧ڤرمڤوان ،سباڬاي
جيران سرتا اڠڬوتا مشاركت يڠ ممڤرألت قوم وانيتا ،مڽكت كبيبسن مريك ،منافيكن حق
مريك اونتوق منونتوت علمو ،بركرجا دان سباڬايڽ .ڤركارا اين جك تيدق دبندوڠ اكن
مڽببكن ڤنوالرن ۏيروس جاهيلية ،كظاليمن دان ڤنينداسن كڤد قوم وانيتا .برللواساڽ جنايه
سڤرتي روڬول ،زنا ،ڬڠڬوان سيكسوال دان سأومڤاماڽ دالم مشاركت منونجوقكن كلمهن
كيت دالم ممبيال نصيب قوم وانيتا .كيت لوڤا بهاوا مرواه مريك سبنرڽ اداله مرواه كيت
جوڬ .كيت لوڤا بهاوا مريك سبنرڽ اداله ڤارا ايبو باڬي ڬينراسي كيت ماس اكن داتڠ.
جوسترو ،دالم منيڠكتكن درجت اومت ،وانيتا هندقله دمرتبت بوكن دڤرألت.
قوم مسلمين يڠ دكاسيهي سكالين،
ماجوڽ نڬارا ڤد هاري اين تيدق ڤرنه مليهت اڤاكه جنتينا ڤمباڠونڽ .بركمبڠڽ
نڬارا ڤد هاري اين حقيقتڽ دلقساناكن اوليه سلوروه رعيت سام اد لالكي اتاو ڤون وانيتا.
ماسيڠ ٧ممڤوڽاءي رواڠ ليڠكوڤ يڠ ترسنديري دالم ممبريكن سومبڠن كڤد نڬارا.
جوسترو ،ڤڠنجورن سمبوتن هاري وانيتا كبڠساءن دأداكن سباڬاي مڠهرڬاءي دان
مڠإعتراف كڤد ڬولوڠن وانيتا يڠ تله ممبريكن سومبڠن كڤد ڤمباڠونن نڬارا .اي جوڬ
سباڬاي ڤلتفوم ( )platformڤارا وانيتا بركوڠسي ڤنداڠن دان ايسو دالم اڬيندا ڤمباڠونن
وانيتا.
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حاضيرين مؤمنين سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب ايڠين مڠموكاكن ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي
رنوڠن كيت برسام:
ڤرتام :إسالم اداله اڬام يڠ ممبيال دان مڠڠكت مرتبت ڬولوڠن وانيتا.
كدوا :كيت هندقله مڠإعتراف دان مڠهرڬاءي ڬولوڠن وانيتا يڠ تله ممبري سومبڠن
دالم ڤمباڠونن مشاركت دان نڬارا.
كتيڬ :كيت هندقله ممبيال دان مڠڠكت درجت قوم وانيتا سباڬاي سواتو
تڠڬوڠجواب اومت.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة األحزاب ،اية :52
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
مقصودڽ” :سسوڠڬوهڽ لالكي دان ڤرمڤوان يڠ مسلم ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ
مؤمين ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ تتڤ دالم كطاعتنڽ ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ بنر ،لالكي دان
ڤرمڤوان يڠ صبر ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ خشوع ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ برصدقه ،لالكي
دان ڤرمڤوان يڠ برڤواسا ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ ممليهارا كهورمتنڽ ،لالكي دان ڤرمڤوان يڠ
باڽق مڽبوت نام اهلل ،اهلل اكن مڽدياكن كأمڤونن دان ڤهاال يڠ بسر اونتوق مريك“.
َات
ن اْلآي ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَن ِ ْى و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْى وَل َك ُ ْم ب ِالقُر ْءَا ِ

ل م ِن ِ ْى وَمِنْك ُ ْم تِلا َوَتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْى هَذ َا
الِسمِي ْ ُع ال ْع َل ِيم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
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ات،
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْى وَل َكُمْ ،وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ

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 َّ
الصل َاة ُ

الِسل َام ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَع َلَى 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 سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.
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 َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.

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.
ِسه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَت ِه ِ 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 ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

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

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِن َا
ك عَلَى سَي ِدِن َا 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 الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِ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 َ 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 ي َا 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 َ ه َذِه ِ 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 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 ِ

شادَِّ .
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
الر َ
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ 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 ڤميمڤين٧كامي،
كوكوهكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله هاتي٧كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودهكنله
سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن
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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 َ َّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن ل َّدُن َ
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.

10

