خطبة عيدالأضحى 1439ها
"كمباليكن نيلاي اڬامامو "

)(22 Ogos 2018M / 10 Zulhijjah 1439H

اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه
الْ َح ْم ُد.
الْ َح ْم ُد للَّه الَّذ ْي َج َع َل الْ َك ْع َب َة ق ْب َلة للْ ُم ْسلم ْي َنَ ،ون ََص َر
ع َبا َد ُه ال ُمؤْمن ْي َن ف ْي كُ ِّل ح ْينٍ  .لَ َّب ْيكَ اللَّ ُه َم لَ َّب ْيكَ ،
لَ َّب ْيكَ لأ َ شَ ر ْيكَ لَكَ لَ َّب ْيكَ  ،ا َّن الْ َح ْم َد َوال ِّن ْع َم َة لَكَ
َوالْ ُم ْلكَ  ،لأ َ شَ ر ْيكَ لَكَ
اَ ْش َه ُد اَ ْن لأ َ الَ َه الأ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لأ َ شَ ر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
وسلِّ ْم
اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َمدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اللَّ ُه َم َص ِّل َ
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ين َو َتابعى
َعلَى َس ِّيدنَا ُم َح َم ٍد َو َعلَى اله َو َص ْحبه َوال َّتابع َ
ين لَ ُه ْم با ْح َس ٍان الى َيوم ال ِّد ْين.
التَّابع َ
اَ َّما َب ْعدَُ ،ف َيا ع َبا َد اللَّه ،اتَّ ُق ْوا اللَّ َه ،اُوصي ُك ْم َوا َّيا َي
ب َت ْق َوى اللَّه َو َطا َعته لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفل ُح ْونَ.
َقا َل اللَّ ُه َت َعالَى:
اَ ُعو ُذ باللَّه من الشَّ ي َطان ال َرجيم

َ َٰٓ َ ُّ َ ذ َ َ َ ُ ْ ذ ُ ْ ذ َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ا َ ا
يأيها ٱَّلِين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وقولوا قوٗل س ِديدا ٧٠
ُ ۡ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َٰ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ َ ُ ۡ ُ ُ َ ُ
َ
ۡ
َ
يصلِح لكم أعملكم ويغفِر لكم ذنوبكمۗۡ ومن
ولۥ َف َق ۡد فَ َ
يُ ِطعِ ذ َ
از فَ ۡو ًزا َع ِظ ً
ٱّلل َو َر ُس َ ُ
يما ٧١

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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الحمد لله ،دڤاڬي يڠ چريا اين كيت داڤت
بركومڤول منعمتي سجوقڽ هاوا ڤاڬي ،مڠومنداڠكن
تكبير مڠاݢوڠکن الهي ،دراڠكاي دڠن دوا ركعة
عيدالأضحى اونتوق مندكتكن ديري كڤد يڠ مها
اسا .ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن تقوى كڤد
الله سبحانه وتعالى دڠن سڤنوه هاتي .كيت نيتكن
هاري اين سباڬاي لڠكه اول ممولأءي ڤرجالنن
منوجو الهي ،يڠ منجنجيكن بركة دان رحمة،
بيارڤون مڠهاروڠي محنه سرتا فتنة .سڤرتيمان
كطاعتن نبي الله ابراهيم عليه السلام يڠ تابه
منجالني اوجين الله .ڤد ڤاڬي يڠ ڤنوه كبركتن اين،
ماريله كيت مڠحياتي خطبة يڠ برتاجوق:
"كمباليكن نيلاي اڬامامو".
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سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
هاري اين مروڤاكن هاري يڠ ڤنوه برسجاره باڬي
اومت اسلام .بوكنله اي سجاره كوسوڠ ،تتاڤي اي
مروڤاكن سجاره كطاعتن اومت مانسي ترهادڤ الله
سبحانه وتعالى يڠ امت لوار بياس .اوليه كران ايت،
دجاديكن عيدالأضحى سباڬاي سبواه ڤراياءن يڠ
دسمبوت اوليه سموا اومت اسلام دسلوروه دنيا.
نامون ،اڤاله معنا سبواه ڤراياءن تنڤا دسرتاءي عبرة
يڠ داڤت دجاديكن ڤڠاجرن.
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه الْ َح ْمدُ.
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بتاڤ ساءورڠ ايه سڠڬوڤ مڽمبليه انق كسايڠنڽ،
باڬي ممبوقتيكن كطاعتن كڤد الله سبحانه وتعالى.
سجاره اين مڠاجر كيت اڬر ملتقكن حق الله
ملبيهي سڬالأ-ڬالأڽ .انق يڠ دايمڤيكن سكين
لأما ،داسوه دان دبلاي منجا ،دري بايي هيڠڬ
رماج ،تيبا ٢الله سبحانه وتعالى مڠوتوسكن وحي
اڬر دچرايكن ڽاوا دري جاسدڽ .اڤبيلا كيت
ملتقكن ديري ڤد سيتواسي نبي ابراهيم ،اڤ يڠ
كيت راس؟ مليهت انق دمم سهاج ،كيت برڬڬس
منچاري ڤناورڽ ،اينيكن ڤولأ دمينتا مڽمبليه سي انق
يڠ دچينتاءي سڤنوه جيوا راڬ .نامون ،كران
كچينتاءن يڠ تياد تولوق بنديڠڽ كڤد الله سبحانه
وتعالى ،نبي ابراهيم عليه السلام قواتكن تيكد
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اونتوق تروس ملقساناكن ڤرينته-ڽ تنڤا ڬنترَ .م َح َّب ْة
كڤد الله دلتق ڤاليڠ تيڠڬي .سبحان الله! اداكه
كيت سموا ممڤو ممباوا َم َو َّد ْة دان َسك ْي َن ْة سبڬيني
كدالم رومهتڠڬ ؟
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله
سمايله دان باجاءيله تقوى ددالم ديري دان كلوارڬ.
كمباليكن کايندهن اسلام يڠ كيان ڤودر دسودوت٢
كديامن دان اهلي كلوارڬ كيت .ان شاء الله تيدق
مستحيل اكن لأهير كلوارڬ هيبت سباڬايمان
كلوارڬ نبي ابراهيم عليه السلام .دالم ڤريستيوا يڠ
سام ،الله سبحانه وتعالى جوڬ ايڠين مڠاجر كيت
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ارتي صفة بلس كاسيهڽ كڤد ماءنسي .مان
موڠكين الله سبحانه وتعالى مريضاءي ڤرتومڤهن
داره ماءنسي سوينڠ -وينڠڽ .دي بربيچارا ملالوءي
قصه اين تنتڠ نيلاي ڽاوا ماءنسي دان سلوروه
مخلوقڽ .اينيله صفة رحيم الله يڠ هاروس كيت
كنڠي .نامون هاري اين ،ماءنسي تله هيلڠ كوارسنڽ
لألو منجاديكن ڽاوا ماءنسي باڬايكن تياد نيلاي.
ڤمبونوهن ،كڬانسن ،ڤندراءن دان كظاليمن
برللواس كسراتا دنيا .اسلام مڠاجر اومتڽ اڬر
بڠكيت مننتڠ ڤنينداسن كاتس ڽاوا بوكن برتيندق
سباليقڽ .سڤرتيمان يڠ دلألوءي اوليه ساودارا٢
كيت دفلسطين.
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اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر َ ،وللَّه الْ َح ْمدُ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
عيدالأضحى اداله ساتو لأمبڠ ڤڠوربانن تراڬوڠ دمي
چينتا كڤد يڠ اسا .اي تيدق لأهير درڤد هاتي يڠ
برڤورا-ڤورا بهكن لأهير دري جيوا يڠ ڤنوه چينتا.
انداي چينتاڽ مڠاره كڤد الله ،اڤ جوا اوجين دان
رينتڠن يڠ منداتڠ سڠڬوڤ دردهي .نامون ،اد جوڬ
يڠ چينتاڽ برڤاءوت ڤد كدنياءن سهيڠڬ كباڽقن
وقتوڽ هابيس باڬي ممنوهي تونتوتن دنياوي .بهكن
لبيه مالڠ لأڬي ،مريك مڠوربانكن نعمت اخيرة يڠ
سڤاتوتڽ داوتاماكن لبيه درڤد حال كدنياءن.
جوسترو ،الله سبحانه وتعالى منونتوت اڬر كيت
برقربان اڤ سهاج سماد هرتا ،ماس بهكن ڽاوا دمي
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منچاڤاي چينتا كڤداڽ .سڤرتيمان نبي ابراهيم
سڠڬوڤ مڠوربانكن اڤ سهاج دمي سبواه
كطاعتن.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
دالم ملقساناكن عبادة قربان ،كيت مڠتهوءي بهوا
داڬيڠ دان داره حيوان ترسبوت ،بوكنله اونتوق الله
سبحانه وتعالى تتاڤي اي اداله لمبڠ كتقواءن مريك
يڠ ملقساناكن عبادة اين .اينله حقيقة سبنر ڤڽمبليهن
حيوان قربان سباڬايمان يڠ دجلسكن الله سبحانه
وتعالى منروسي سورة الحج ،ايات :37
َ ُ ُ
َ ذ
ْ
َ
ذ
جي ِم
أعوذ بِاّللِ مِن الشيط ِ
ان الر ِ
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َ َ َ َ ذ َ ُُ ُ َ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ
كن َي َن ُ ُ
ال ٱتلذ ۡق َوىَٰ
َٰ
لن ينال ٱّلل ُلومها وٗل دِماؤها ول ِ
ُ ۡ َ َ َٰ َ َ ذ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
ّبوا ْ ذ َ
كُِ
ٱّلل َ َ َٰ
لَع َما
مِنك ۚۡم كذل ِك سخرها لكم تلِ ِ
َ َ َٰ ُ
ك ۡم َوب َ ِ ۡ ۡ
سن َ
ي ٣٧
ّش ٱل ُمح ِ ِ
هدى ۗۡ ِ ِ

برمقصود:

”داڬيڠ ٢بيناتڠ سمبليهن دان دارهڽ ايت سكالي
كالي تيدق داڤت سمڤاي كڤد الله ،تتاڤي كتقواءن
دري كاموله يڠ داڤت منچاڤايڽ .دميكينله الله تله
منوندوقنڽ اونتوق كامو سوڤاي كامو مڠاݢوڠکن الله
ترهادڤ هدايهڽ كڤد كامو .دان بريله خبر ڬمبيرا
كڤد اورڠ ٢يڠ بربوات باءيق“.
اين منونجوقكن بهوا الله سبحانه وتعالى تيدقله
مڠهندقي اتاو ممينتا رزقي درڤد همباڽ ،بهكن دياله
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يڠ ممبري رزقي ترسبوت .اڤ يڠ دتونتوت اوليه
الله اياله تقوى ددالم هاتي مريك يڠ برقربان.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
عيدالأضحى جوڬ مروڤاکن ڤراياءن يڠ دسرتاءي
سماڠت ڤرڤادوان ،کاخلاصن دان كرجاسام سموا
ڤيهق .ماس دان تناڬ کيت دڤرونتوقکن دالم
ڤروسيس ڤڽمبليهن سهيڠڬاله ڤڽدياءن هيدڠن دان
ڤمبريان کڤد مريک يڠ ممرلوکن .باڬي مريك يڠ
مڽرتاءي دالم بهاڬين حيوان قربان مريك مڠلوارکن
واڠ دڠن کريلاءن دمي مڠهارڤ ريضا الله سبحانه
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وتعالى .اينله بوقتي کباءيقن باڬي مريك يڠ
ملاکوکن قربان ڤد عيدالأضحى يڠ ڤنوە برکة اين.
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه الْ َح ْم ُد.
تتامو ٢الله يڠ دكاسيهي،
اسلام اداله اڬام يڠ دريضاءي اوليه الله سبحانه
وتعالى .نامون اين تيدق برمعنا اڬام ترسبوت تيدق
مڠهادڤي چابرن دان تنتڠن .بهکن اسلام سريڠكالي
منجادي سرڠن َغ ْز َو ُة الأ ْي َمان ﴿ڤرڠ کايمانن﴾،
َغ ْز َو ُة الف ْك ْر ﴿ڤرڠ ميندا﴾ دان َغ ْز َو ُة ال َع َم ْل ﴿ڤرڠ
تيندقن﴾.
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کايمانن اومت اسلام دسرڠ دڠن چارا منجاءوهکن
اومت اين درڤد ڤتونجوق الله دان رسولڽ.
کمونچولن ايديا يڠ دبايڠي ڤميکيرن جاهيلية
سماکين منداڤت تمڤت دالم ميندا اومت اسلام.
مثلڽ سيکولريسمى ) (Sekularismeيڠ مميسهکن
اڬام درڤد اوروسن سهارين .بڬيتو جوڬ
ليبراليسمى ) (Liberalismeياءيت ممبيبسكن
ڤميكيرن دان عمالن دري روح اڬام دان جوڬ
ڤلوراليسمى ) (Pluralismeياءيت مڽاماراتاكن دان
منچمڤورادوقكن سموا اڬام يڠ وجود ددنيا.
نتيجهڽ ،اومت اسلام تيدق لأڬي دڤندو اوليه اسلام
تتاڤي ڤميکيرن ٢جاهيلية ممندو مريك دالم مڠوروس
کهيدوڤن اين.
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بوکن ايت سهاج ،ڬولوڠن اين جوڬ منچيڤتا
ڤلباڬاي چارا باڬي مموسنهکن اخلاق اومت اسلام
سڤرتي مڠڬالقکن ڤنددهن عورة ،ڤرݢاءولن بيباس،
هيبورن يڠ ملالأيکن دان ملمڤاو دان ڤلباڬاي لأڬي
كبجاتن يڠ ملمهکن اومت اسلام.
جوسترو ،منبر ايڠين ملاءوڠکن سماڠت ڤڠربانن
باڬي ممبواڠ ڤميکيرن ٢جاهيلية ترسبوت .تيكدكن
عزم اونتوق برقربان تناڬ ،ماس ،دان هرتا دمي
مندالمي دان منيڠکتکن کفهمن ترهادڤ اسلام يڠ
سبنر .عملكنله اجرن اسلام سڤنوهڽ دان سرلهكنله
اخلاق اسلام يڠ ڤاليڠ باءيق.
مڠاخيري خطبة ،ماريله كيت سمارقكن سماڠت
قربان دالم ديري كيت .قربانكنله کسرونوقن مڠجر
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هاوا نفسو دنيا يڠ تيدق بركسودهن سباڬاي لأمبڠ
ڤڠابدين كيت كڤد الله .جاديكنله عيدالأضحى
كالي اين سباڬاي تيتيق ڤروبهن اونتوق كيت
سيڠكيركن ڤميكيرن ٢يڠ مروسقكن عقيدة دان
كهيدوڤن كيت سباڬاي مسلم دان مؤمن يڠ
سجاتي.
َبا َر َك اللَّ ُه ل ْى َولَ ُك ْم فى ال ُق ْر َءان الْ َعظ ْيمَ ،ونَ َف َعنى
َوا َّياكُ ْم ب َما ف ْيه م َن اْلأ َيات َوال ِّذ ْكر الْ َحك ْيمَ ،و َت َق َّب َل
السم ْي ُع الْ َعلي ُم .اَقُ ْو ُل َق ْولى
م ِّنى َوم ْن ُكم تل ََاو َت ُه ،انَّ ُه ُه َو َّ
َه َذا َواَ ْس َتغْف ُر اللَّ َه الْ َعظ ْي َم لى َولَ ُك ْمَ ،ول َسائر الْ ُم ْسلم ْي َن
َوالْ ُم ْسل َماتَ ،والْ ُمؤْمن ْين َوالْ ُمؤْم َناتَ ،ف ْاس َتغْف ُر ْو ُه انَّ ُه
ُه َو الْ َغ ُف ْو ُر ال َّرح ْي ُم.
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اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
َوللَّه الْ َح ْمدُ.
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خطبة عيدالأضحى كدوا 1439ها
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه
الْ َح ْم ُد.
اَ ْش َه ُد اَ ْن لأ َ الَ َه الأ َّ اللَّ ُه َو ْح َد ُه لأ َ شَ ر ْيكَ لَ ُهَ ،واَ ْش َه ُد
اَ َّن َس ِّي َدنَا ُم َح َمدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْولُ ُه .اللَّ ُه َم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َعلَى َس ِّيدنَا ُم َح َم ٍد َو َعلَى اله َو َص ْحبه اَ ْج َمع ْي َن.
اَ َّما َب ْعدُ ،فَ َيا ع َبا َد اللَّه اتَّ ُق ْوا اللَّ َه ،اُ ْوص ْي ُك ْم َونَ ْفس ْي
ب َت ْق َوى اللَّه فَ َق ْد فَا َز ال ُمتَّ ُق ْونَ.
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه الْ َح ْم ُد.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله،
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نڬارا يڠ کيت چينتاءي اين بلوم ڤرنه بيبس درڤد
ڤلباڬاي کريسيس كبجاتن سوسيال ،کڤميمڤينن،
ايکونومي ،کاڬاماٴن ،اينتڬريتي دان سباڬايڽ.
نمڤقڽ تياد ماس لأڬي اونتوق کيت برڤلوق توبوه
درڤد براوسها سداي اوڤاي اونتوق ممبيبسكن اومت
اين درڤد کريسيس يڠ تيدق برکسودهن .اينله
ماساڽ روح ڤڠوربانن نبي ابراهيم ڤرلو دسراڤكن
کدالم جيوا ستياڤ درڤد کيت .روح يڠ امت
مڠيڠينکن تربيبسڽ اومت دري ڤلباڬاي ماچم
کروسقن .منچاري کبنرن دسباليق کسامرن
سهيڠڬاله برديري کوکوە حق داتس رونتوهن
کباطيلن .چيتا ٢يڠ بسر اين منونتوت ڤڠربانن يڠ
بسر جوا .ايوە ،کيت اتوركن لڠکه برسام منمڤوە
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سڬالأ چابرن دمي منچاڤاي نڬارا يڠ سجهترا دان
دناءوڠي کامڤونن الهي :
لڠکه ڤرتام :سموا اوروسن ڤرلو کمبالي مروجوع
کڤد القرءان دان السنة .ماءنسي تيدق داڤت لأري
درڤد ڤرسليسيهن .نامون اڤابيلا برلأكوڽ
ڤرسليسيهن ،مك هندقله ماسيڠ-ماسيڠ مروجوق
القرءان دان السنة سباڬاي ڤڽلساين .قربانكن
ايديولوڬي سرتا جالن يڠ برتنتڠن دڠن القرءان دان
السنة ،نسچاي کيت اکن منداڤت كريضاءن الهي.
لڠکه کدوا :مڠڬمبليڠ سموا اوسها دان کڤاکرن
سرتا کماهيرن يڠ دميليکي .جاڠن سيا-سياكن
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کلبيهن يڠ کيت اد تنڤا برقربان باڬي منيڠڬيکن
شعار اسلام دان کلمة الله .هرتا ،جاوتن ،علمو،
ماس ،تناڬ ،کڤاکرن دان سباڬايڽ ممڤو دجاناکن
دڠن ترسوسون دان برڤادو دمي منجاياکن اڬيندا
ڤراوبهن مشارکت کڤد کباٴيقن .بڬيتوله يڠ
دکهندقي الله سبحانه وتعالى ملالوءي سورة الأنفال
ايات : 60
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يڠ برمقصود:

”دان سياڤكنله اونتوق مڠهادڤي مريك کقواتن اڤ
ساج يڠ کامو سڠڬوڤي دان دري كودا ٢يڠ دتمبت
اونتوق برڤرڠ ﴿يڠ دڠن ڤرسياڤن ايت﴾ کامو
مڠڬنترکن موسوه الله دان موسوهمو دان اورڠ٢
سلاٴين مريك يڠ کامو تيدق مڠتهوءيڽ؛ سدڠ الله
مڠتهوءيڽ .اڤ ساج يڠ کامو نفقهكن ڤد جالن الله
نسچاي اکن دبالسي دڠن چوکوڤ كڤدامو دان
کامو تيدق اکن دانياي اتاو دروڬيکن “.
لڠکه کتيڬ :ممبينا ڬنراسي مودا يڠ براوڤاي
مميمڤين .چابرن کيني امت ڬتير دان مروسقکن
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ايمان دان تقوى .کيت تيدق هاروس ممبيارکن
ڤرکارا اين برتروسن .مريك له ڬنراسي ڤواريث يڠ
اکن ممڬڠ تمڤوق ڤيمڤينن ماس هادڤن .جوسترو،
کيت ڤرلو ممبنتوق ڬنراسي مودا يڠ کنتل ،بيجقسان
دان برايمان دمي کلڠسوڠن اومت دبومي برتواه
مليسيا اين.
لڠکه ٢ڤڠربانن اين ڤرلوله دجايکن سچارا برسام
دمي ممستيکن اسلام کمبالي بردولت .سموڬ
سڬالأ اوسها مورني کيت اين دبنتو اوليه الله
سبحانه وتعالى.
اللّ ُه اَ ْك َب ُر  ،اللّ ُه اَ ْك َب ُر  ،اللّ ُه اَ ْك َب ُر َ ،وللَّه الْ َح ْمد،
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ا َّن الل َه َو َملاَئ َك َت ُه ُي َصلُّ ْو َن َع َلى ال َّنب ِّىَ ،يااَ ُّي َها الَّذ ْي َن
ا َم ُن ْوا َصلُّ ْوا َعلَ ْيه َو َسلِّ ُم ْوا َت ْسل ْيما .اَللَّ ُه َّم َص ِّل َو َسلِّ ْم
َو َبار ْك َعلَى َع ْبد َك َو َر ُس ْولكَ َس ِّيدنَا ُم َح َّم ٍد َصلَّى اللَّ ُه
ض اللَّ ُه َّم َعن الأ َ ْر َب َعة الْ ُخ َلفَاء
َعلَ ْيه َو َسلَّ ْمَ .وا ْر َ
ال َّراشد ْي َن َو َع ْن اله َواَ ْص َحابه اَ ْج َمع ْي َنَ .و َعن التَّابع ْي َن
َو َتابع ْيه ْم با ْح َس ٍان الَى َي ْوم ال ِّد ْينَ ،و َع َّنا َم َع ُه ْم ب َع ْفو َك
َوا ْح َسانكَ َيااَ ْر َح َم ال َّراحم ْي َن.
الل ّ ُه َّم ا ْك ُتب ال َّس َلا َم َة َعلَي ْناَ َو َع َلى َعب ْيد َك الْ ُح َّجاج
َوال ُز َّوار َوالْ ُمق ْيم ْي َن َوالْ ُم َسافر ْي َن فى َالب ِّر َواْ َلب ْحر م َن
الْ ُم ْسلمي َن .الَلّ ُه َّم ا ْر ُز ْق ُه ْم َحجا َم ْب ُر ْورا َو َس ْعيا َمشْ ُك ْورا
َو َذنْبا َم ْغ ُف ْورا َوتجاَ َرة لَ ْن َت ُبو َر .الَلَّ ُه َم اَرناَ الْ َح َّق َحقا
َوا ْر ُز ْق َنا اتِّ َبا َع ُهَ ،واَرنَا الْ َباط َل َباطلا َوا ْر ُز ْق َنا ْاجت َنا َب ُه.
السف ََه ُاء منَّاَ ،و َلأ َت ْحر ْم
الَلَّ ُه َم َلأ تُ َؤاخ ْذناَ ب َما فَ َع َل ُّ
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َعلَ َي ْناَ ب ُذنُوب َنا َفضْ لَكَ َ ،و َلأ تُ َسلِّ ْط َعلَ ْي َنا ب ُذنُوب َنا َم ْن َلأ
َي َخافُكَ َو َلأ َي ْر َح ُم َنا.
اَللَّ ُه َّم ا ْغف ْر للْ ُم ْسلم ْي َن َوالْ ُم ْسل َمات َوالْ ُمؤْمن ْي َن
َوالْ ُمؤْم َنات الأ َ ْح َياء م ْن ُه ْم َوالأ َ ْم َوات .اَللَّ ُه َّم ا ْهدنَا
ات َب ْين َنا
َو َوفِّ ْق َنا ل َما تُح ُّب ُه َو َت ْر َضا ُه .اَللَّ ُه َّم اَ ْصل ْح َذ َ
السلاَم.
َواَلَّ َ
ف َب ْي َن قُلُ ْوب َنا َوا ْهدنَا ُس ُب َل َّ
السلا َ َم َة َوالْ َعاف َي َة َع َلى
السك ْي َن َة َو َّ
اَللَّ ُه َّم اَنْزل ال َّر ْح َم َة َو َّ
السلاَط ْين الك َرامَ ،و ُولأَة الْ ُم ْسلم ْي َن الْع َظام الَّذ ْي َن
َّ
َق َض ْوا بالْ َح ِّق َوبه كَانُ ْوا َي ْعدلُ ْو َن ُخ ُص ْوصا َعلَى سري
ڤادوك باڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ،السلطان ُم َح َّمد
لخامس  ،وكذلك مولأنا توان يڠ تراوتاما تون داتوء
اَ َ
سري اوتاما دكتور حاج عبد الرحمن بن حاج عباس
يڠ دڤرتوا نكري ڤولأو ڤينڠ.
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اَللَّ ُه َّم ْاج َع ْل َمال ْيز َيا َو َسائ َر بلاَد الْ ُم ْسلم ْي َن َط ِّي َبة ام َنة
ُم ْط َمئ ِّنة َرخ َّية.
اَللَّ ُه َّم ا ْرفَ ْع َم ْق َتكَ َو َغ َض َبكَ َع َّنا َولأ َ تُؤاخ ْذنَا ب َما فَ َع َل
السائل ْي َنَ .واخْ ت ْم لَ َنا
السف ََه ُاء م َّنا َوا ْقض َح َوائ َج َّ
ُّ
الس َعا َدة اَ ْج َمع ْي َنَ .ربَّ َنا ا ْغف ْرلَ َنا َولأخْ َوان َنا
ب َخات َمة َّ
الَّذ ْي َن َس َب ُق ْونَا بالأ ْي َمان َولأ َ َت ْج َع ْل فى قُلُ ْوب َنا غلا للَّذ ْي َن
ف َّرح ْي ٌم .انَّكَ َسم ْي ٌع َقر ْي ٌب
ا َم ُن ْوا َر َّب َنا انَّكَ َرؤ ُْو ٌ
اجاتَ .ر َّب َنا ات َنا فى
ُمج ْي ٌب ال َّد َع َوات ياَ َقاض َى الْ َح َ
اب ال َّنار.
ال ُّدنْ َيا َح َس َنة َوفى الأَخ َرة َح َس َنة َوق َنا َع َذ َ
عباَ َد الل ّه ،ا َّن الل ّ َه َيا ْ ُم ُر بالْ َع ْدل َوا ْلأ ْح َسان َواي َتاء ذي
الْ ُق ْر َبى َو َي ْن َهى َعن ال َف ْحشَ اء َوالْ ُم ْن َكر َوالْ َبغْي َيع ُظ ُك ْم
لَ َعلَّ ُك ْم َت َذكَّ ُرو َنَ .فا ْذكُ ُر اللّ َه ال َعظ ْي َم َي ْذكُ ْركُ ْم،
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َو ْاش ُك ُرو ُه َع َلى ن َعمه َيز ْدكُ ُمَ ،و ْاساَلُو ُه م ْن فَضْ له
ُي ْعط ُك ْم َولَذ ْك ُر اللّه اَ ْك ُبرَ ،واللّ ُه َي ْعلَ ُم َما َت ْص َن ُعو َن.
اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر ،اللَّه اَ ْك َب ُر،
لأ َ الَ َه الأ َّ اللَّ ُه َواللَّه اَ ْك َب ُرَ ،وللَّه الْ َح ْم ُد.
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