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 كيت؟ ڤڠوربانن دماناكه: األضحى عيد

 ه0441األضحى  عيد هخطب

 (ه0441 ذوالحجة 01)

 

ْكبَرُ، أَ الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ 
َمْدُ.  الل  هُ َأْكبَرُ، وَلل  هِ اْلح

هِ ال َّذِي أَ  َمْدُ لِل َّ ْ الح َ ن َ  مَ ع َ ع َ ى عِ ل ِ ادِ ب ِ  ه ِ ب َ ن ِ كَ  م  ع َ ث َ  ة  ير ُ ل َ ا ت َ  د   ع َ و ْ ا تُ ل َ ح َ ص َ جَ ى، و ِ  لَ ع ُ لْ ل ِ ؤْ م ِ م َ  ينِ ن َ م ِ و َ اس  م
 َ َ مَ و ُ  ات  ط َّ ح َ ت ُ ك ِ ذ ُ ر ِ  مْ ه ِ مْ أَ ب َ آخِ الْ  ر ِ ر َ  ة َ أ  الْ و َ عْ أَ ، وََجعََل الْ ولى َ ي َ  اد َ م ِ و ِ  مَ اس ْ ل َ ل َ ف َ  حِ ر ِ ل َّ الص ِ و  ة
 َ َ كْ الذ ِ و َ ر َى، و َ ي َّ ز َ ن َ ا بِ ه َ ح َ ل ِ او َ  رِ كْ الذ ِ  ة ْ و ِ ال َ ع َ ب ِ اد َ  ة َ قْ الت َّ و  .ىو

َمْدَ وَالن ِعْمَةَ لَكَ  يَْك، ِإن َّ اْلح يَْك لََك لَب َّ يَْك لاَ شَرِ يَْك، لَب َّ هُم َّ لَب َّ يَْك الل َّ َ  لَب َّ يَْك و ، لاَ شَرِ ََ ْ اُُْْْ
 .لَكَ 

ُ َأْن ل َّ  َ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَد ُ ه هُم َّ  ا الل  ه َلل َّ ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ وَحْدَه
ِ وََسل ِمْ  د  وَعَلَى َسي ِدِ عَلَى  َصل   د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آنَا مُحَم َّ

ا  كُْم تُْفلُِحوْنَ.َأم َّ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ اَي ب وِصيْكُْم وَِإي َّ قُوا الل  هَ، أ   بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ے  ۓ  ۓ  ڭ    ےۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ

ۋ   ۅ     ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭڭ

 ۅ  ۉ  ۉ  ې  
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  ،اهللدرحمتي  مسلمين دان مسلمات يڠ 

ب ايڠين برڤسن اڬر يضحى ڤد ڤاڬي اين، خطاأل هاري راي عيد همموالكن خطب

سوڠڬوه -ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن برسوڠڬوهءاسام كيت تيڠكتكن كتقو-برسام

ممباڠونكن شريعة دسڬنڤ رواڠ كهيدوڤن، منجونجوڠ تيڠڬي ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى 

مودهن دڠن كسوڠڬوهن ممباڠونكن تقوى ددالم جيوا، -مودهوهي سڬاال الرڠن. ءدان منجا

كهيدوڤن كيت ددنيا،  يوڠءن اهلل سبحانه وتعالى يڠ مناءيه كاسيه دان كريضاءكيت اكن مرا

   خيرة سان.أن ابادي دءاسرتا ممباوا كسجهتر

طب اكن ممبيچاراكن اضحى ڤد ڤاڬي اين، خاأل برسمڤنا دڠن هاري راي عيد

 “.كه ڤڠوربانن كيت؟اضحى، دمانعيداأل”برتاجوق  هخطب
َلل  هُ َأْكبَرُ، َلل  هُ َأْكبَرُ،  ا َلل  هُ َأْكبَرُ،  ا َمْدُ، ا   وَلل  هِ  اْلح

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

كن ڤوجين دان كشكورن كڤد اهلل ظضحى اين جوڬ، ماريله كيت ملفدڤاڬي عيداأل

منروسكن هيدوڤ دالم سواسان  ينكن كيت اونتوق برنفسذياسبحانه وتعالى يڠ ماسيه مڠ

سموڬ  ءرت، كيت بردعاييڠ دڬڠڬم ا إسالميمان دان إن ءيڠ ڽامن دان هرموني. برسام كورنيا

سڬاال نعمت اين داڤت مموجوق جيوا كيت منشكوري مها ڤڠورنيا، دڠن ڬيڬيه مالزيمي 

رن.له بوقتي سبنر سبواه كشكووكطاعتن دان تابه مڠهيندري كموڠكرن. سسوڠڬوهڽ، ايت

  

ر ممباوا سريبو رحمة دان كلبيهن. برسام قيصه يڠ يضحى حاضسدرله، عيداأل

 مڤونن دانأيڠ منيتيڤ ك ةبرعن، اي ممبكلكن ءامماڤركن تيڠڬيڽ نيالي ڤڠوربانن دان كهمب

   رحمن.ال باُدعكاسيه اهلل كڤد ڤارا 

ن. اي سجاجر دڠن قيصه اربقضحى جوڬ دكنلي سباڬاي هاري راي األ عيد

ن. ءادالم ممبوقتيكن كطاعتن دان كهمب المسال ماعليهسماعيل إڤڠوربانن اڬوڠ نبي إبراهيم دان 

سمڤنا كن اوليه قوم مسلمين بران يڠ ڤرلو دجايقن بيناتڠ ترناربق هدري سيتوله داتڠ شريعة عباد
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له يڠ منجاديكن هاري ين ايناربقهاري راي اين. ڬابوڠن سجاره ڤڠوربانن دان تونتوتن بر

  نسان يڠ مڠحياتيڽ.اضحى ممڤو ممبري كسن يڠ مندالم ڤد جيوا األ راي عيد

له ارتيڽ سجاره اڬوڠ ڤڠوربانن اين كيت بيچاراكن، جك كيت تتڤ انامون، اڤ

  نجوركن، سدڠكن كيت بركممڤوان؟أن يڠ سابن تاهون داربق هبرسيكڤ ديڠين دڠن عباد

َلل  هُ  َلل  هُ َأْكبَرُ،  ا َلل  هُ َأْكبَرُ،ا َمْدُ، َأْكبَرُ،  ا  وَلل  هِ  اْلح
 دكاسيهي، يڠ  دان مسلمات قوم مسلمين

ن توهن ءمبڠ كسوڠڬوهن همبا منچاري كريضاضحى اداله الاأل سسوڠڬوهڽ، عيد

د، كيت سواجرڽ داڤت أدڠن ملقساناكن ڤلباڬاي بنتوق ڤڠوربانن. واالو دمان كيت بر

  شعار هاري راي اين.نجادي مڠحياتي روح ڤڠوربانن يڠ م

هرتا، ماس دان  ناربقن اومت إسالم برءجوتا ةالمكرم ةنون دسان، دبومي برتواه مك

ه ين سلوروءحاج يڠ دشريعتكن. دسان سيني، قوم مسلمين يڠ ال عبادهتناڬ دمي مڽمڤورناكن 

ن اربقن. كيت دتونتوت اونتوق براربق عبادهنكن سبهاڬين هرتا اونتوق مڽمڤورناكن ادنيا مڠورب

ضحى سباڬاي لڠكه األ كن عيدامنجاي اونتوق يقبرموال دري ڤڠوربانن هرتا يڠ كيت ميلي

  كطاعتن.ن يڠ لبيه بسر ستله مڽمڤورناكن اربقموال سبلوم ممڤرسمبهكن 

كد دان بسر ڬنجرن مؤن اداله سنة اربق عبادهجمهور علماء برڤنداڤت بهاوا حكوم 

الڽ. بڬيتوله سينونيمڽ اڬام اين دڠن ڤڠوربانن. ليهتله بتاڤ سريوسڽ رسول اهلل مڽارنكن اڤه

ضي ر ةهرير يبأحمد درڤد أمام ان سباڬايمان حديث رواية اربق عبادهاڬر كيت ملقساناكن 

  ، بڬيندا برسبدا:اهلل عنه

انَا َبَن َّ مَُصل َّ  مَْن وَجَدَ َسعَةً فَلَْم يَُضح ِ فَلَا يَْقر

، ناربق عبادهكممڤوان تتاڤي دي تيدق مالكوكن ي ءسسياڤا يڠ ممڤوڽا”دڽ : مقصو

  “كالي دي دكتي تمڤت صالة كامي اين.-مك جاڠن سكالي

ين ا عبادهن ساڠت ڤنتيڠ دان بسر ڤراننڽ. اربق عبادهمبرن بهاوا احديث اين ممبري ڬ

تس اومت إسالم يڠ بركممڤوان يڠ تله دليمڤهكن دڠن رزقي كڤد أم كاوتاامت دتونتوت، تر
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بهاڬين درڤد اڤ يڠ اهلل نكن سامريك. سدرله، سالڬي كيت بلوم برسديا اونتوق مڠورب

ن. جك سديكيت ءايمانن دان كتقوأك٢وه دري جالنء، كيت سبنرڽ ماسيه جاكورنياكن

نكن جيوا اممڤو اونتوق مڠوربكن، باڬايمان موڠكين كيت ناربقهرتا ڤون بلوم ممڤو كيت 

 دجالن اهلل سبحانه وتعالى.

َلل  هُ َأْكبَرُ، َلل  هُ َأْكبَرُ،  ا َلل  هُ َأْكبَرُ،  ا َمْدُ، ا   وَلل  هِ  اْلح

  لياكن،ودم ساوداراكو يڠ -ساودارا

ن مڠاندوڠي حكمه يڠ بڬيتو لواس يڠ ڤرلو دفهمي اوليه ستياڤ اربق عبادهسسوڠڬوهڽ 

له يڠ اكن منجادي ڤندوروڠ دان ممبنتوق كعزمن اونتوق مڽمڤورناكن ياين ٢اومت إسالم. حكمه

  :نتاراڽ أن. داربق عباده

وتاماكن كطاعتن دان چينتا كڤد اهلل سبحانه ادڠن مڠ ن كدالم ديريءامڽماي كتقو ڤرتام:

 ةري فرمانڽ ددالم سوءله يڠ دجلسكن اوليه اهلل ماللويينڽ. اينءوتعالى مڠاتسي چينتا كڤد سال

 :73 اتج ايحال

  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ    ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

   ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ       ۆئ  ۆئ

دارهڽ، -داڬيڠڽ دان تيدق ڤوال داره-ي كڤد اهلل داڬيڠاتيدق اكن سمڤ”برمقصود: 

كڤد كامو ٢ناربقن دري كامو. دمكينله دڤرمودهكنڽ ءاي كڤد اهلل اياله كتقواتتاڤي اكن سمڤ

يڠ بربوات ٢اورڠ لهامو. دان ڬمبيراكنڬوڠكن اهلل ترهادڤ هدايهڽ كڤداسوڤاي كامو مڠ

  “ن.قكباجي

له يڠ دمقصودكن اوليه حديث يڠ ي. ايناين اڬوڠ  عبادهيه ڬنجرن ءمڠحياتي دان مرا: كدوا

 رقم، دي بركات:أبو داود درڤد زيد بن أمام ادروايتكن اوليه 
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 ِ ِ الَأَضاِحي ؟ قَالَ  قَالُوا: يا رَُسوَل الل  هِ ، مَا هَذِه ةُ َأب بْرَاهِيمَ، : ُسن َّ َ يكُْم ِإ : مَا لَنَا الُواق
 ُ وِف ؟ قَالَ : يَا رَسُ ِل  َشعْرَة  َحسَنَةٌ، قِيلَ فِيهَا ؟ قَاَل : بِك ِ  : وَل الل  هِ ، فَالص   ِ شَ ل عْرَة  كُل 

 ٌ وِف َحسَنَة  .مَِن الص  
سول ن اين؟ راربقبرتاڽ: يا رسول اهلل، اڤاكه ارتيڽ سمبليهن  صحابة ڤارا”برمقصود: 

 وليهاباڤ كامو إبراهيم. مريك برتاڽ: اڤ يڠ اكن كامي ڤر ةمنجواب: اي سن ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

مريك برتاڽ الڬي  ن.قرسول اهلل منجواب: باڬي ستياڤ هالي رمبوت ساتو كباجي ڽ؟ادرڤد

رسول اهلل منجواب : باڬي ستياڤ هالي  ڤوال دڠن بولوڽ واهاي رسول اهلل؟ : باڬايمان

 “ن.قرمبوت دان بولو هالوسڽ ساتو كباجي

اين كيت داڤت ممبري  عباده. دڠن ينءنسان الاي هن دان مڠاسياربقممبنتوق جيوا بر كتيڬ:

شافعي مڠنجوركن اڬر لمام ااين يڠ سربا ككورڠن. ءنسان الاڬيهكن نعمت كڤد ا-ڬيهادان مڠ

تو ڤرتيڬ ن ترسبوت، سااربقن تيدق مڠمبيل لبيه دري ساتو ڤرتيڬ داڬيڠ اربقاورڠ يڠ مڽمبليه 

ير ميسكين. اوليه ايت دالم ڤروسيس قدان ساتو ڤرتيڬ اونتوق ف ةرابقدأڬيهكن كڤد قوم 

ناراي وتاماكن دالم سأريه كيت دقير ميسكين دقن ڤرلوله دڤستيكن سموا فاربقڬيهن داڬيڠ اڤڠ

 :82 اتيج احال ةن اين. فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سوراربقڤنريما اڬيهن داڬيڠ 

  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ 

   ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ

ده كڤد مريك ئسوڤاي مريك مڽقسيكن برباڬاي ڤركارا يڠ منداتڠكن فا”برمقصود: 

نڽ كڤد مريك دڠن ءيڠ ترتنتو، كران ڤڠورنيا٢يڠتي دان مڽبوت نام اهلل، ڤد هارياسرتا ممڤر

 ٢دڠن يڠ دمكين ماكنله كامو دري ﴿داڬيڠ﴾ بيناتڠ .ن﴾اربقترنق ﴿اونتوق دجاديكن  ٢بيناتڠ

 ير ميسكين.قن ايت دان بريله ماكن كڤد اورڠ يڠ سوسه، يڠ فاربق

  درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 
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راي يڠ منونتوت ڤڠوربانن دري ستياڤ  ضحى، هارياأل له حقيقة سبنر عيدياين

اومت إسالم، سهاروسڽ مڠمبيل سيكڤ ڤريهاتين دان برسديا ديري اومت إسالم. ستياڤ 

 ٢لبيه .ن دالم مڠهولوركن بنتوان كڤد سلوروه اومت إسالم يڠ هيدوڤ دالم كسوسهناربقبر

ن دان ممبنتو اربقن دسراتا دنيا. برقم كيت يڠ سدڠ مڠهادڤي ڤرڬولسإسال ٢الڬي ساودارا

. سموڬ ءدعادان  تناڬ، بواه فيكيرنمريك مڠيكوت كممڤوان سام اد دڠن واڠ ريڠڬيت، 

دڠن سچبيس ڤڠوربانن يڠ كيت هولوركن، اي تتڤ دنيالي سباڬاي عمل صالح دان سباڬاي 

 يمان كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى.ابوقتي كجوجورن 

نصافن دجيوا كيت سموا. انتارا إق كسدرن دان كياين داڤت مڽونت هسموڬ خطب

  هاري اين اياله : هڤڠاجرن يڠ داڤت دأمبيل دري خطب

ن راي اي ضحى اداله المبڠ ڤڠوربانن ستياڤ همبا كڤد توهنڽ. سمبوتله هارياأل عيد ڤرتام:

  كممڤوان. تويكڠمدڠن اڤ جوا بنتوق ڤڠوربانن 

وسهاله مالهيركن كشكورن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ترهادڤ نعمت رزقي يڠ تله ابر كدوا:

  يڠ ممرلوكن. ٢نساناڽ دڠن ادرڤدن ءادكورنياكنڽ. كوڠسيكنله سبهاڬي

يمان اضحى اين. سسوڠڬوهڽ تاهڤ كجوجورن األ حياتيله روح دان شعار عيد كتيڬ:

ن كيت اونتوق ءوه مان كسدياءوكور دڠن سجاأكيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى داڤت د

  ن.اربقبر

 : 74 اتج ايحال ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

 گ   گ  گ    کڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژژ

ن﴾، سوڤاي اربقكن ڤڽمبليهن ﴿تاومت تله كامي شريع٢دان باڬي تياڤ”برمقصود : 

مريك مڽبوت نام اهلل ترهادڤ بيناتڠ ترنق يڠ تله درزقيكن اهلل كڤد مريك، مك توهنمو اياله 
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يڠ ٢بر ڬمبيرا كڤد اورڠخن ايت برسره ديريله كامو كڤداڽ. دان بريله اتوهن يڠ مها اسا، كر

 “توندوق ڤاتوه ﴿كڤد اهلل﴾.

ِ با ِ وَل َكُْم  يرَكَ الل  ه ل اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْ ب رِ الْقُرْءَآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِى وَِإي َّ
  ِ َل مِن ْ  يْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ مِي هُ هُوَ الس َّ ِ وَمِنْكُْم تِلاَوَتَهُ،  ِإن َّ ْستَغْفِرُ هَذَا، وَأَ  يُع الْعَلِيْمُ، َأقُوُْل قَوْل

 ِ ِ  يالل  هَ الْعَظِيْمَ ل ئِرِ اُُْْْسلِمِيْنَ وَاُُْْْسلِمَاِت، وَاُُْْؤْمِنِيْنَ وَاُُْْؤْمِنَاِت، فَاْستَغْف رُْوهُ وَل َكُْم، وَلِسَا
هُ هُوَ الْغَفُوْ  ِحيْمُ.ِإن َّ  رُ الر َّ

 ُ ِ الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَر َمْدل َّ ، لاَ ِإلَهَ ِإلا َّ الل  هُ وَالل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ وَل  هِ اْلح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كيت؟ ڤڠوربانن دماناكه: األضحى عيد األضحى عيد هخطب                                                                                             

8 

 

 

 خطبة كدوا

 

بَرُ، لاَ ِإلَهَ ِإلا َّ َأْكبَرُ، الل  هُ َأكْ الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ 
َمْدُ.  الل  هُ وَالل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ وَلل  هِ اْلح

 ِ ِ وَل َمْدُ ِلل  ه ْ  ي ِ اْلح اِلح ِيْنَ، وَال ِ الص َّ ُ ل َ عَاقِبَة قِيْنَ، وَل ْ ا عُْدوَانَ ِإل َّ لْمُت َّ اُِِْي َ ا عَلَى الظ َّ ل اةُ نَ، وَالص َّ
 َ ل اِس َأْجمَعِيْنَ، وَالس َّ ِ الن َّ ُ عَلَى ِإمَاِم اُُْْرَْسلِيْنَ، وَقُْدوَة ِ وَأَ ام َ وَعَلَى آله ِ وَمَْن ت ِبِعَهُْم ْصحَابِه

 .بِِإْحسَان  ِإلَى يَوِْم الد ِينِ 
ُ َأْن  َ َأشْهَد ا ِإل ُ َٰل َّ َ ِإلا َّ الل  ه َ  ه َُ اْلحَق   اُُْْبِينُ، وََأشْه ِ يَْك لَهُ، اَُْْْ َ شَرِ ُ لا ُ أن َّ سَ وَحْدَه ي ِدَنَا د

دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْ  ْ اللُهُ، مُحَم َّ  َأمِينِ.الْ  دُ َصادُِق الْوَع
ا قُوْ  َأم َّ ُ ا الل  هَ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ كُْم ت ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ اَي ب وِصيْكُْم وَِإي َّ  ْفلُِحوْنَ.أ 

 بربهاڬيا، قوم مسلمين يڠ 

وڠكن دهاري راي اين اداله مانيفيستاسي كشكورن ءيڠ كيت ال تكبير دان تحميد

همبا كڤد توهنڽ. ماريله كيت مڠحياتيڽ اونتوق مڽماي راس شكور كڤد اهلل سبحانه وتعالى 

مانن دان كهرمونين أيڠ سابن هاري مڠورنياكن ڤلباڬاي نعمت كڤد كيت، خصوصڽ نعمت ك

له، كيت داڤت برهيمڤون ڤد ڤاڬي اين ييڠ دكچڤي سهيڠڬ هاري اين. دڠن سموا نعمت اين

ضحى. األ وڠكن تكبير عيدءمال٢مسجد دان سوراو دسلوروه نڬارا، اونتوق سام-دمسجد

ن، سلوروه اومت إسالم دتونتوت اونتوق اربق عبادهجوسترو، دسمڤيڠ مڽمڤورناكن تونتوتن 

 كريشي تهار-تروس برتكبير ممبسركن اهلل سبحانه وتعالى سڤنجڠ هاري اين دان دهاري

 ننتي. ةذوالحج 07سهيڠڬ منجلڠ مغرب 
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تس بڬيندا أڤد هاري اين جوڬ، ماريله كيت ممڤرباڽقكن اوچڤن صلوات دان سالم ك

  :65 اتب ايااألحز ة. اهلل سبحانه وتعالى برفرمان دالم سورملسو هيلع هللا ىلصنبي محمد 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  

 ڇ  ڇ

ڽ برصلوات ﴿ممبري سڬاال توتعالى دان مالئكسسوڠڬوهڽ اهلل سبحانه ”مقصودڽ: 

يمان، برصلواتله كامو إيڠ بر٢واهاي اورڠ .﴾ملسو هيلع هللا ىلصن﴾ كڤد نبي ﴿محمد قيءڤڠحرمتن دان كبا

 “كڤداڽ سرتا اوچڤكنله سالم سجهترا دڠن ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ.

د  وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي د  َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
د  وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ و بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي د  َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِ دِنَا آِإ َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَاْ  ِإ

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  وَاْرَض الل َّ َ و َ  نْ ع ِ ب ِ ي َّ ق حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ة َ  الص َّ َ و ِ الت َّ  نِ ع ِ اب َ  ينَ ع َ و ِ ت ِ اب ي ع
ِ الت َّ  ِ اب ا وَاْرَض وَمَْن تَِبِعَهُْم بِِإْحسَان  ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن  ينَ ع َ  عَن َّ َ م ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أَ ي َ ر َ كْ أَ الْ  م ِ ر  .ينَ م

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَاْمُْسلِمَاِت وَاْمُؤْمِنِينَ وَاْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ  ِ  َأي ِدْ الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ دُولِي يك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ ڠ م ُ ه ليا وا م
 ى بِالل  ه ، السُلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَةُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا 

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  اْمرحوم َشاه ا

 َ َ  دُولِيكَذلَِك ك باوه و َ يڠ م ُ ه سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو ْ ِإْسكَنْدَرِ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَة

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح
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 ُ هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَه ُ  الل َّ الَهُ وَرَعَايَاه َ  وَعُم َّ ِ مَِن اُُْْؤْمِنِينَ و رَْحمَتَِك اُُْْؤْمِنَاِت ب
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ ، اآمِناً مُْطمَئِن   مَالِيزِ ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدل  وَِإيمَان ، وََأْمن  وََأمَان 
ئِرَ بِلَادِ   .الْ مُْسلِمِينَ وََسا

هُم َّ َأعِز َّ  َ وَاُُْْْسلِمِيْنَ  الل َّ َ الد ِينِ ، اْلِإْسلَام َ َأعْدَاء َ الد ِيَن،  وَدَم ِْر َأعْدَاءَك وانْصُرْ مَْن نَصَر
َ وَاخْذُْل   .لِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيْنِ مَْن خَذََل اُُْْْسلِمِيْنَ، وََأعِْل ك

نْيَا  ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ ارِ ر  .َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  فَاذْكُرُوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ َ الْعَظِيْم الل  ه
 نَعُونَ.وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَصْ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم 

َ لاَ ِإلَهَ ِإلا َّ الل  هُ وَالل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ، الل  هُ َأْكبَرُ،  َمْدُ.و  لل  هِ اْلح
 

 


