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 ماننأهلڽ سبواه كام 

 (ه٠٤٤١رجب ٨/ م٩١٠٢ مچ ٠١)

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف ِسنَا وَمِْن ِإن َّ الح
ا مُْرِشدًا.َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ   وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ُ َ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  دٍ وَعَلَى  َصل  َ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  د ِيِْن.لَى يَوِْم الإِ مَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ لِهِ وََصحْبِهِ و

 ِ ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰه قُوْ َأم َّ ِ  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَت ُُونَ.ب ِ كُْم تُْفل    هِ لَعَلك َّ

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ۈئ   

 بركتي،د ڤارا تتامو اهلل يڠ 

ماريله كيت سوبوركن جيوا دڠن نيالي تقوى يڠ تيڠڬي كڤد اهلل سبحانه وتعالى، 

اوڤاي ملقسانا ستياڤ ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ. سسوڠڬوهڽ -وسها سداياأبر

برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى ڤستي سنتياس ممليهارا ديريڽ دان اورڠ ٩يڠ بنر ٩اورڠ

كالڠن مريك يڠ  دالممودهن كيت ترڬولوڠ -ن. مودهقن دان كبوروقين دري سبارڠ كروسءال

 ن هيدوڤ ددنيا ماهوڤون اخيرة.ءامانن دان كبهڬيأوليهي كتنڠن، كءاممڤر

هلڽ سبواه ام”: يڠ برتاجوق  هبربهاڬيا اين اكن ممبيچاراكن خطببر ڤد هاري يڠ نم

  “.ماننأك

 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 
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را تيدق بركسودهن، هاد دالم سيتواسي ڤڤرڠن، هورو أجك بر بايڠكنله، بتاڤ سوكر

كن ڬلڤ دان هيلڠ اره اڽ دراسڬاال-ن، سڬاالءن ترتكن ڤنوه ڤندريتاءادأهيدوڤ دالم ك

نڬارا يڠ برڬولق. منيتيس -كيت دنڬارا٩توجوان. بڬيتوله سيتواسي يڠ دهادڤي اوليه ساودارا

نوباري منونتوت كيت اڬر سادري  ير مات مليهت نصيب مريك. سيمڤاتي يڠ الهيرءا

ن بوات مريك سرتا ممبنتو مريك سداي يڠ ترممڤو. سباليقڽ دسيني، كيت قيءكن كباعاءمند

ن يڠ امت ءامانن دان كسجهترأليسيا تله دكورنياكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى، نعمت كمد

 . يق اينءسباد دالم سيتواسي أبرنيالي باڬي كهيدوڤن رعيت. بوكن موده اونتوق كيت بر

نسي. اهلل ءااوليه ستياڤ م كنمانن اداله ساتو نعمت يڠ امت برهرڬ دان ددمباأك

ر اسبحانه وتعالى منجاديكن نعمت اين سباڬاي ميديوم اونتوق كيت برفيكير دان مڠمبيل اعتب

نتوق سڬاال ب ڤدمانن برارتي كيت بيبس درأيمان كيت كڤداڽ سماكين برتمبه. كإاڬر دڠنڽ 

د دالم أڠ مڠڬوڬت كهرمونين. الحمدهلل، كيت امت برشكور بهاوا نڬارا كيت برانچمن ي

  سواسان امان دان داماي.

مانن، كسالمتن اكن تروس ترڤليهارا، كهرمونين تربينا دان يڠ ڤاليڠ اوتام إسالم أدڠن ك

م، مانن اداله اساس اوتام دالم اوسها اونتوق منڬقكن اڬام إسالأ. كمرتبتكنڤستي اكن تروس د

نسي، ءامانن دالم كهيدوڤن مأمماجو دان ممعموركن سسبواه نڬارا. سدرله، بتاڤ ڤنتيڠڽ ك

 ةكڤد اهلل سبحانه وتعالى اڬر بومي مك ءڤرنه بردعاعليه السالم سهيڠڬ نبي إبراهيم 

مانن مروڤاكن ساله أمڠڬمبركن بهاوا ك ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل مانن دان كمعمورن. أدكورنياكن دڠن ك

 ةَمَلبو َسأدرڤد  حمه اهللمام الترمذي رإسر دالم سبداڽ يڠ دروايتكن اوليه ساتو نعمت ترب

 : رضي اهلل عنههلل ا بيدبن ُع

مَا ِحيزَْت  بِهِ عِنْدَهُ قُوُت يَوْمِهِ فَكََأن َّ مَْن َأْصبََح مِنْكُْم مُعَافًى فِي َجسَدِهِ آمِنًا فِي سِرْ
نْيَا  لَهُ الد ُّ
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، ن صيحت توبوه بادنڽءادأد ڤد وقتو ڤاڬي دالم كأبر نتارا كاموأسسياڤا د” برمقصود:

اوله سلوروه دنيا -راس امان دالم هيدوڤڽ، چوكوڤ ماكننڽ ڤد هاري ايت، مك سأوله

 “دكومڤولكن اونتوقڽ.

ن ءڤمبيناره أمانن ممڤو ممبري سومبڠن بسر كأمنونجوقكن بهاوا نعمت كليهتله، سجاره 

داڤت مالكوكن اوروسن كهيدوڤن تنڤا مراسا سي نءام ماننأنسي سجاڬت. دڠن كءام تمدون

يڠ ٩سبارڠ عناصير ڤدمانن نڬارا يڠ ترچينتا اين درأتاكوت دان ڬرون. جوسترو، ڤليهاراله ك

 دان سباڬايڽ. ، هوبوڠن قوممڠڬوڬت كستابيلن ڤوليتيك، سوسيال، ايكونوميبوليه 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

را ها-هورو٩ڤي هاري اين، وجود جوڬ بيبيتمانن يڠ كيت كچأدسباليق نعمت ك

اليرن ڤميكيرن يڠ ن ءا. ليهت سهاج ڤربيذمريك يڠ تيدق برتڠڬوڠجوابيڠ دچتوسكن اوليه 

سڤرتي ڬولوڠن ليبرال، ڤلوراليسما اڬام، سكولر دان  ةلجماعاو ةسنال هلأبرچڠڬه دڠن 

تيدق سڤاتوتڽ يڠ  ٩ڠ حق اساسي مأنسي يڠ ممڤرجواڠكن حقاسباڬايڽ. دمكين جوڬ ڤجو

  شريعة إسالم. يسهيڠڬ ممبالكڠ

ڬوڬت اوليه ڤلباڬاي تربوليه جوڬ موڠكين سواسان هيدوڤ يڠ امان داماي دنڬارا اين 

يڠ مالكوكن راكوس  ٩بنتوق كڬانسن دان كظاليمن. كيت بوكن سهاج برهادڤن دڠن مأنسي

ڤچه أمانه دان ڤلباڬاي جنايه سڤرتي بونوه، راڬوت، رومڤق، سرڠن سيكسوال، رسواه، 

سايبر سڤرتي ڤنيڤوان انترنيت اتاو سباڬايڽ ماله كيت جوڬ بردڤن دڠن جنايه 

مليهت سستڠه مشاركت يڠ براني مڽلهڬوناكن ميديا  امت مڽديهكن .( scammer)سكمامير

ن ءڤرلمباڬا اينتيتوسي راج، إسالم، ،ن ترهادڤ رسول اهللءسوسيال دڠن مالكوكن ڤڠهينا

دقن يڠ دان ڤلباڬاي الڬي تينڬارا، اينتيتوسي اڬام دسمڤيڠ مڽيبركن فتنه نڬارا، كڤيمڤينن ن

  .٩ملڠڬر اوندڠ

 .سموا ڤيهقمستيله دبري ڤرهاتين سواجرڽ اوليه ن نڬارا كهرمونييتن ءبركا٩ايسو 

نڬارا برڬولق -م دنڬارااوتأترتنترامن يڠ دهادڤي اوليه مشاركت دلوار سان  سواسان كتيدق
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 رسول اهللي اين سنتياس ترڤليهارا. ءر سوڤاي نڬارا يڠ كيت چينتااڤرلو دجاديكن اعتب

منونايكن تڠڬوڠجواب ٩، دان ڬينراسي تردهولو تله بنرم، ڤارا صحابة رضي اهلل عنهملسو هيلع هللا ىلص

 بر سباڬاي اڬام يڠ ممباوا رحمة. يدان ڤرانن مريك سهيڠڬ إسالم ترس

ينكن ءمما مسا هاروس توروتكيت مڽدري حال دمكين، سباڬاي اومت إسالم،  

ن دان منچڬه مالكوكن كموڠكرن. ترماسوق دالم قيءڤرانن سباڬاي ايجين مڽرو كڤد كبا

 .ندان كهرموني يڠ مڠڬوڬت عقيدة، ڤميكيرن، كأماننكموڠكرن ايت اكتيۏيتي دان تيندقن 

 ;401 ة، ايعمران  آل ةن اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورءاله ڬسياين

ڻ    ڻں  ں  ڻ     ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  

  ڻ  ۀ  ۀ  

ن، قدان هندقله اد دالم كالڠن كامو سڬولوڠن اومت يڠ مڽرو كڤدكباجي”مقصودڽ:  

 “ونتوڠ.أيڠ بر٩مريك اداله اورڠ ،روف دان منچڬه دري ڤركارا يڠ موڠكرعمڽوروه كڤد يڠ م

يلي، اين اداله ڤرينته كڤد اومت إسالم زَُّحال ةمنوروت دوكتور وهب 

له ڤرانن سبنر اومت ي، كران مستحيل بوليه دالكوكن سچارا اينديۏيدو. اينكسلوروهنڽ

 ڤلوق توبوه بوكنله ڤيليهن يڠ بتول، ماله مروڬيكن إسالم.رإسالم. تيندقن ب

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

سام -مانن، سهاروسڽ كيت مڠمبيل ڤرانن برسامأسباڬاي اومت إسالم يڠ چينتاكن ك

ي اين. ءمانن نڬارا مليسيا يڠ كيت چينتاأق ممليهارا دان مڠكلكن كڤيهق بركواس اونتو

له جوڬ يڠ امات. كيت-تڠڬوڠجواب ترسبوت بوكن هاڽ ترلتق ڤد ڤيهق برواجب سمات

  مة.و، ڤندوكوڠ كساتوان ا٩منجادي ڤڽوكوڠ كبنرن، ڤنڬق اوندڠ

 سوسيال اميدي مڽالهڬوناكن تله يڠ مشاركت كالڠن دالم راماي اين، هاري مالڠ امت

 ،(instagram) ماينستاڬر ،(whatsapp group) ڬروڤ واتسڤ منروسي سڤرتي

 ويچت ،(youtube) يوتوب ،(flickr) فليكر ،(twitter) ترتويت ،(facebook) كوبسفي

(wechat) تنيانڤڠخ قوم، كتڬڠن را،ها-هورو منچتوسكن چوبا تله مريك. سباڬايڽ دان 
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 جوسترو. سباڬايڽ دان سسام سنديري كبنچين صفة منانم اڬام دان بڠسا، نڬارا، كڤد

 ايڠتله،. يقڽءسبا دڠن اين كموداهن ڬوناكن سوڤاي اسالم اومت ستياڤ مڠيڠتكن برمن

بردوسا دان اكن دحساب دأخيرة بهكن  اداله اين سڤرتي سڤاتوتڽ تيدق يڠ نءكڽاتا ستياڤ

 .ددعوا بوليه دان ٩اوندڠ دسيسي سالهاي جوڬ 

 تتاڤي سالمإ اومت اوليه دنعمتي برحق سهاج بوكن اين نڬارا نيكهرمون سسوڠڬوهڽ

 يڠ اڬام دان قوم انتارا هوبوڠن ممليهارا هندقله كيت جوسترو،. سالمإ بوكن ڬولوڠن جوڬ

 كومونيكاسي دان (interaksi) اينتركسي لهاجاڬ دان ڤليهارا. اين دنڬارا وجود الما تله

 صفة، كتيڠڬين مالمبڠكن اياڽ كران سوسيال دميديا اتاو برسموك سچارا اد سام كيت

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اوليه دأجركن يڠ سباڬايمان لياوم يڠ اخالق دان سيكڤ

ان، ساتوكن وسها اونتوق كوكوهكن ڤرڤادوأسام بر-جوسترو، ماريله كيت برسام

مانن، تيڠكتكن كسالمتن، سباڬاي أ، ڤليهاراله كةلجماعاو ةسنال هلأڤميكيرن منڤتي عقيدة 

 يمانن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.إتي كبوق

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ڤد هاري اين، حياتيله ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي ڤڠاجرن : هخيري خطبأمڠ

وسها ممليهارا سرتا مڠكلكن كهرمونيان أمانن يڠ اهلل كورنياكن دڠن برأشكوري نعمت ك ڤرتام :

 نڬارا.ادان كسالمتن ستياڤ ورڬ

سوڤاي كيت  ةلجماعاو ةسنال هلأتوق ممهمي دان مڠحياتي عقيدة هاله اونوسأبر كدوا :

  .سالهتيدق ترڤڠاروه دڠن ڤميكيرن يڠ  

ن نڬارا ءسام دالم ممڤرتاهنكن كأمانن دان كسجهتراكيت هندقله برتڠڬوڠجواب بر كتيڬ :

 تنڤا مڠيرا اڬام، بڠسا دان قوم.

 : 80-98 ةنمل ايلا ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ 
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

  ڤ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ        ٹ

ڽ، اديق درڤءوليه يڠ لبيه باأن مك اي اكن برقسسياڤا يڠ داتڠ دڠن كباجي”برمقصود : 

عمل جاهت ﴿يڠ مانن ڤد هاري قيامة. دان سسياڤا يڠ داتڠ ممباوا أوليه كأدان مريك اكن بر

موكاڽ كدالم اڤي نراك، ﴿سمبيل دكاتاكن  دسمبمكن كنڽ﴾ مك سوده تنتو مريك اكناتله دكرج

 “ينكن بالسن اڤ يڠ كامو تله الكوكن.ءكڤد مريك﴾: كامو تيدق دبري مال

اكُْم بِمَا فِيْهِ مِنَ  بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَلكَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي  الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  وَِإي َّ
 ِ مِيُع الْعَلِيْمُ.َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْف هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ ُ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ وا الل ّٰهَ ر

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْ  ئِر َ لِْي وَلكَكُْم وَلِسَا ْْهُْم مِنَاِت الأَ الْعَظِيْم ِ ِ م ْْحيَاِ
ِْحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ وَلِي ِ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  الص َّ يِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل ّٰه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
 ْ ادُِق الْوَعْدُ ا دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  لَأمِينُ.مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل ّٰه َ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ، َْحق َّ تَْقوَاه ِ الْكَجمَاعَة َ َصلَاة وَُكونُوا  ،وَحَافِظُوْا عَلى
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ى سِ . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰهَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب هِ، وَثَن َّ

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا يلِهِ:الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ

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

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِ آِإ بْرَاه ِ دِنَا ِإ َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي ِيْنَ ِإن َّ َم  يْمَ فِي الْعَال

، وَاْرَض  َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاِ هُم َّ عَِن اْلخ وَاْرَض الل َّ
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا َ الل َّ اى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْْحسَاٍن ِإل مَعَهُْم   عَن َّ

 .بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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ْْهُْم وَالَأْموَاِت. ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْْحيَاِِ م  الل َّ

هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم  ُ الل َّ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ليا والت َّ
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى بِالل ّٰه 

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الكمُْستَعِيْن بالل ّٰه.   َشاه ا

 َ ُ و ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، وكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه  )تُونكو( حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ْ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَال هُم َّ اْْحفَْظ عُلَمَاَِهُ وَوُزَرَاَِهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ُ الل َّ ؤْمِنِينَ م
اِحمِينَ .   وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَْحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاًِ رَخَاًِ، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْكمُْسلِمِينَ.  وََسا

ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل  هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل  الل َّ
 كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاَِكَ َأعْدَاَِ الد ِيِن. مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعْلِ 

لُمَاِت  لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو الل َّ
 َ ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِْحَش مَا َظهَر َ  ِإلَى الن ُّ َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِن ْْهَا وَمَا بَطََن، و ِ ا، م

ي ِ ِْحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاكِر اُب الر َّ و َّ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب  نَ وَقُلُو
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هَا عَلَيْنَالِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا  نْيَا ْحَ وََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ََِِةِ . ر سَنَةً وَفِي الآ
ارِ.   َْحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ  فَاذْكُرُوا ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِ  الل ّٰه ُ مِْن فَْضلِه كُْم يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه
 وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 
 

 

 

 
 

 
 

 


