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حرمتي دان سايڠي ورڬ امس
( ٦اوكتوبر ٧١٠٢م٥١ /محرم ٥٣٤١ﻫ)
ُ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 عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ الم ُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
و َم ِنْ سَي ِ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 وَسَل ِ ْ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 َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،أ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ
ﮄ ﮅﮆﮇ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ دان
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٧يڠ بربهاڬيا
دأخيرة كلق.
اجرن إسالم منيتيق برتكن سوءال كباجيقن كڤد ورڬ يڠ توا دان لمه .اي تنتوڽ
سواتو تڠڬوڠجواب يڠ ڤرلو دالكوكن اوليه ستياڤ ڬينراسي مودا .جوسترو ،تاجوق خطبة
ڤد ﻫاري اين اياله” :حرمتي دان سايڠي ورڬ امس“.
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سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،
كهيدوڤن ددنيا عبارة ڤوترن رودا .ڬينراسي يڠ دﻫولوڽ مودا كيني تله دمامه اوسيا.
سباڬاي اڬام يڠ سارت دڠن نيالي٧كباءيقن ،إسالم مڠنجوركن سوڤاي اومتڽ ممڤوڽاءي
ڤراساءن بلس كاسيهن دان كاسيه سايڠ كڤد سسام مأنسي .ڬولوڠن يڠ توا مڠاسيهي
ڬولوڠن يڠ مودا ،ماناكاال ڬولوڠن مودا ڤوال مڠحرمتي ،مڠاسيهني ،دان بربقتي كڤد ڬولوڠن
توا.
ورڬ امس مروڤاكن ڬولوڠن يڠ لمه .سڬلينتير درڤد مريك ممرلوكن بنتوان دان
سوكوڠن باڬي ممودﻫكن اوروسن ﻫارين .اينيله حقيقة كيترن ﻫيدوڤ مأنسي دمان
اسڤيك فيزيكل جوڬ مروڤاكن كايو اوكور ترﻫادڤ عمور سسأورڠ .سڤرتي مان فرمان
اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورة الروم ،اية :45
ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
برمقصود” :اهلل ،دياله يڠ منچيڤتاكن كامو برموال دڠن كأداءن لمه .كمودين دي
منجاديكن كامو سسوده كأداءن لمه ايت منجادي قوات .كمودين دي منجاديكن كامو
سسوده ايت لمه كمبالي دان برأوبن .دي منچيڤتاكن اڤ يڠ دكهندقيڽ دان دياله يڠ مها
مڠتاﻫوءي الڬي مها بيجقسان“.
برداسركن ايات ترسبوت ،اهلل سبحانه وتعالى منجاديكن فطره كجادين مأنسي اكن
كمبالي لمه ستله دبريكن كقواتن .اين برتوجوان سوڤاي مأنسي ممڤرﻫاتيكن كقواتن يڠ
دبريكن كڤداڽ اڬر تيدق دبذيركن بڬيتو سهاج ،ماله ممبريكن بنتوان دان خدمت بقتي دالم
ممبنتو ڬولوڠن يڠ لمه.
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سيدڠ جماعه درحمتي اهلل ،
بربقتي دان ممبوات كباءيقن كڤد ڬولوڠن يڠ توا دان لمه اداله سواتو كمولياءن
دسيسي إسالم .ماله اياڽ تله دچونتوﻫكن اوليه نبي محمد ﷺ  ،سباڬايمان حديث يڠ
دروايتكن اوليه إمام أبو داءود رحمه اهلل درڤد جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنه :
ف فِي ال ْمَِسِير ِ ،فَيُزْجِي َّ
ِيف
الضع َ
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ يَتَخ ََّل ُ
ك َانَ رَسُو ُ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ

ِف و َي َ ْدع ُو لَه ُ ْم.
و َيُرْد ُ

برمقصود” :رسول اهلل ﷺ برجالن دبالكڠ كتيك دالم ڤرجالنن ،بڬيندا منونتون اورڠ
يڠ لمه ،ممبونچڠكن ،سرتا مڽرو اونتوق ممبنتو مريك“.
جلس منروسي حديث اين ،نبي ﷺ تله مڠنجوركن كڤد اومت إسالم اونتوق
ممبنتو ڬولوڠن يڠ لمه دان يڠ ممرلوكن .ماله اي تله دبوداياكن اوليه بڬيندا ﷺ سنديري دالم
كهيدوڤن .جك ممبنتو ڬولوڠن يڠ لمه دالم اوروسن كهيدوڤن سهارين ڤون بڬيندا ﷺ تله
مڽرو سدمكين روڤا ،اڤاته الڬي ممبنتو مريك دالم اوروسن منونايكن عبادة كڤد اهلل
سبحانه وتعالى .مك ،اڤاكه الڬي السن كيت اونتوق مڠيلق ديري دري ممبريكن بنتوان كڤد
ڬولوڠن يڠ لمه خصوصڽ ورڬ امس؟
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
سدرله بهاوا كيت جوڬ برتڠڬوڠجواب منجاڬ دان منونايكن حق ڬولوڠن ورڬ امس
لبيه ٧الڬي باڬي انق ٧ماله اي برتڤتن دڠن اجرن إسالم .انق ٧مستيله برتڠڬوڠجواب
ممستيكن ايبو باڤ منداڤت ڤنجاڬاءن دان كباجيقن يڠ منچوكوڤي ترأوتاماڽ اڤابيال مريك
تله منچاڤاي اوسيا ورڬ امس .ايڠتله ،تنڤا مريك سياڤاله كيت ڤد ﻫاري اين .انتارا
اسڤيك يڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ اونتوق دبريكن ڤرﻫاتين دالم ممستيكن كسجهتراءن مريك اياله دري
سودوت ڤمبرين نفقه .نفقه يڠ دمقصودكن ترماسوقله مڽدياكن ماكنن ،مينومن ،ڤاكاين،
تمڤت تيڠڬل ،كواڠن ،ڤروبتن دان كڤرلوان٧يڠ الءين.
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سالءين انق ،٧ڤميمڤين جوڬ ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب يڠ اوتام دالم مليندوڠي ورڬ
امس .حال اين كران ،ورڬ امس مروڤاكن سبهاڬين درڤد اورڬانيساسي دالم مشاركت.
مريك جوڬ ڤستي ڤرنه برجاس دڤلباڬاي بيدڠ سام اد ايكونومي ،سوسيال ،بودايا دان اڬام
دالم مماچو ڤمبنتوقن نڬارا اين.
ستياڤ ورڬانڬارا ترأوتام ڬولوڠن مودا ،كمباليكن راس حرمت ترﻫادڤ ورڬ امس
اين .اڬام دان عادة بودايا سميمڠڽ منينتيقبرتكن كسوڤنن دان كسوسيالءن دالم ڤرﻫوبوڠن
برسام مريك .ماله ،ايتيكا اين جوڬ تله ڤون دترڤكن دالم روكون نڬارا .حياتيله دان
عملكنله اي دالم كهيدوڤن كيت.
حاضيرين مسلمين يڠ دمولياكن،
ماللوءي ساتو كاجين يڠ دجالنكن ،منجلڠ تاﻫون  0202بيلڠن رعيت مليسيا يڠ
برعومور لبيه درڤد  02تاﻫون دجڠك مرڠكومي  54ڤراتوس درڤد ڤوڤوالسي رعيت
مليسيا .اين برمعنى سماكين راماي دري ڬولوڠن رعيت مليسيا يڠ اكن ممرلوكن ڤرﻫاتين
دان ڤرليندوڠن خصوص دماس ﻫادڤن.
سالرس دڠن كاجين ترسبوت ،كراجاءن مليسيا جوڬ تله ممڤركنلكن داسر ورڬ
امس نڬارا دان ڤلن تيندقن ورڬ امس ڤد تاﻫون  .0255اي برڤرانن مناڠني ڤلباڬاي ايسو
يڠ بركاءيتن ورڬ امس ڤد ماس اكن داتڠ .سالءين ايت ،داسر ورڬ امس دان ڤلن تيندقن
نڬارا ايت جوڬ ڤنتيڠ اونتوق ممڤروموسي دان مليندوڠي حق مريك دالم منمڤوﻫي
كهيدوڤن سهارين.
ورڬ امس ممڤوڽاءي حق اونتوق منعمتي كسجهتراءن ﻫيدوڤ ،دحرمتي دان تروس
مڽومبڠ كڤد ڤمباڠونن نڬارا .سسأورڠ ورڬ امس ايت برحق كأتس كسالمتن سوسيال
دان بنتوان ڤنداڤتن ،ڤرومهن يڠ باءيق ،ڤنجاڬاءن كصيحتن ،ڤرخدمتن سوسيال ،بيبس
دري سبارڠ بنتوق ديسكريميناسي ،دان بيبس دري ڤندراءن.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي ڤنوتوڤ كڤد خطبة ﻫاري اين ،ميمبر توروت ايڠين مڠمبيل كسمڤتن سمڤنا
ميڠڬو كسدرن ڤندرماءن اورڬن( )organاوليه كمنترين كصيحتن مليسيا ،ماريله كيت
سام٧ممبريكن سوكوڠن دالم منجاياكن كيمڤين اين .مندفترله ديري سباڬاي ڤندرم اورڬن،
كران اي اداله سواتو عمل جارية يڠ ڤرلو دبريكن ڤرﻫاتين ڤنتيڠ خصوصڽ دالم مناڠني
مسئله كصيحتن كونتيمڤوراري( .)kontemporariباڬي ڬولوڠن يڠ ممرلوكن ،مريك
ساڠت مڠهرڬاءي دان لبيه برشوكور دڠن سومبڠن سدمكين بربنديڠ واڠ ريڠڬيت.
فقه إسالم حقيقتڽ تيدق كتيڠڬالن دالم ايسو اين ،ڤندرماءن دان ڤميندﻫن اورڬن
تله ڤون دبنركن اوليه علماء دڠن إجتهاد جَ َماعي سڤرتي مجليس فتوى كبڠساءن دان فتوى
نڬري٧سأول  5604دڤريڠكت تمڤتن .ماناكاال ڤريڠكت انتارابڠسا ڤوال انتاراڽ ماللوءي
مجمع فقه إسلامي ،لـجنة دائـمة عرب سعودي دان الءين .٧جوسترو سهاروسڽ تياد
كراڬوان دسيسي مسلم منروسكن مندرم اورڬن خصوصڽ دالم ممليهارا مقاصد الشريعة
برﻫوبوڠ ڤمليهاراءن ڽاوا اومت مأنسي .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة المائدة اية
: 00
 ...ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ …
برمقصود ...” :دان سسياڤا يڠ منجاڬ كسالمتن ﻫيدوڤ سأورڠ مأنسي ،مك
سأوله-أوله دي تله منجاڬ كسالمتن ﻫيدوڤ مأنسي سمواڽ…“
سيدڠ حاضيرين يڠ دكاسيهي،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطبة ﻫاري اين اياله:
ڤرتام :مالكوكن كباجيقن دان ممبنتو ڬولوڠن يڠ توا دان لمه اداله سواتو تونتوتن اڬام.
كدوا :انق٧ڤرلو مڠڬالس تڠڬوڠجواب ڤنتيڠ دالم منجاڬ كباجيقن ايبو باڤ مريك
خصوصڽ يڠ تله سمڤاي كأوسيا توا.
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كتيڬ :ڤندرماءن اورڬن اداله سواتو عمل جارية يڠ ڤرلو دبريكن ڤرﻫاتين ڤنتيڠ
خصوصڽ دالم مناڠني مسئله كصيحتن كونتيمڤوراري.
ماريله سام٧كيت حياتي فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة آل عمران  ،اية :60
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ترجمهن” :كامو تيدق سكالي-كالي اكن داڤت منچاڤاي ﴿حقيقة﴾ كباجيقن دان
كبقتين ﴿يڠ سمڤورنا﴾ سبلوم كامو درماكن سبهاڬين دري اڤ يڠ كامو سايڠي .دان سسواتو
اڤ جوا يڠ كامو درماكن مك سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڠتاﻫوءيڽ“.
َات
ن اْلآي ِ
ن ال ْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالقُر ْءَا ِ

ل م ِن ِ ْي و َمِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا
الِسمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات،
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َكُمْ ،وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ

فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ

6

خطبة جمعة

حرمتي دان سايڠي ورڬ امس

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 الْحَق 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 َ ُ
جم َاعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ا ْلجم ُْعَة ِ وَال ْ َ

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 ب ِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
سب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن اللّٰه َ ُ
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 َاه ِي ْم َ وَعَلَى
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 ِ م ُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْب ِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي يڠمها
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

موليا 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 ،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 ل َنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حِسَن َة ً وَفِي الآ ِ
آتنَِا فِي 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 ْك ُمْ ،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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