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سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
ترس ڤرڤادوان رعيت دان كسجهتراءن نڬارا
﴿ 6سيڤتيمبر  6 / 9142محرم 4114ﻫ ﴾
ُ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 َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
وَم ِنْ سَي ِ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 ْ َ

سل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
َل و َ َ
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.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت سام٢ممبرسيهكن ﻫاتي ،مڽاتوكن جيوا دان سانوباري ،دالم منيڠكتكن
كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ربُّ العزِّة ،براوسها سداي اوڤاي ممنوﻫي سڬاال تونتوتنڽ
يڠ واجب دڤاتوﻫي ،دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منجاءوﻫي سڬاال الرڠنڽ
سچارا ريال ﻫاتي.
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موده-مودﻫن كيت منجادي انسان يڠ بنر ٢برتقوى يڠ دليڤوتي چهاي رحمتڽ،
ترداكڤ دالم كأمڤوننڽ ،لنتس منجاديله كيت ڬولوڠن ﻫمباڽ يڠ ترڤيليه دان دكاسيهي،
برجاي ددنيا دان جوڬ براونتوڠ دأخيرة ننتي.
منبر ڤد اين اكن ممبيچاراكن خطبه خاص سمڤنا ﻫاري كڤوتراءن كباوه دولي يڠ
مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ برتاجوق ” :سري ڤدوك بڬيندا يڠ
دڤرتوان اڬوڠ ،ترس ڤرڤادوان رعيت دان كسجهتراءن نڬارا“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
فطرﻫڽ ماءنسي ايت سوك ﻫيدوڤ ددالم ساتو كلومڤوق ،برسام ممبنتوق مشاركت
اللو براوسها ممبينا سبواه تمدون دان ڤرادبن باڬي منداڤتكن سبواه جالينن كهيدوڤن يڠ
ﻫرموني دان ممبهاڬياكن .جوسترو كلومڤوق اين اكن ترايكت دڠن ساتو ڤراتورن ،اوندڠ٢
ماﻫوڤون كأڬاماءن يڠ الزيمڽ دساتوكن دباوه ساتو كڤيمڤينن .مريك اكن مالنتيق سأورڠ
كتوا باڬي منجاديكن مريك بڠسا يڠ بركڤاتوﻫن دان برساتو دباوه ساتو ڤمرينتهن.
مڠيكوت ڤندڠن دوكتور يوسف القرضاوي ،دالم بوكوڽ يڠ برتاجوق فقه كنڬاراءن،
مڽاتاكن اڬام إسالم مڽرو كڤد ڤڠاتورن دان ڤنتدبيرن يڠ راڤي دالم مننتوكن توڬس دان
ملقساناكن تڠڬوڠجواب .ماله دالم انجورن برصالة جماعه ،نبي ﷺ اكن مراڤيكن باريسن
دسمڤيڠ مميليه سأورڠ يڠ ترباءيق منجادي امام .بڬيتو جوڬ سسواتو اوروسن ڤرجالنن
مسافير ايت ڤرلو دلڠكڤكن دڠن مالنتيق سأورڠ كتوا .سبدا نبي ﷺ :
َج
الله ُ عَلَيْه ِ وَس ََّلم َ قَا َ
ِي :أَ َّن رَسُو َ
ع َنْ أَ بِي سَع ِيدٍ ا ْلخ ُ ْدر ِ
الله ِ صَلَّى َّ
ل َّ
ل ِ :إذ َا خَر َ

سفَرٍ فَل ْي ُؤ َم ِرُوا أَ حَد َه ُ ْم  .رواه أبو داود
ثَلَاثَة ٌ فِي َ

مقصودڽ ” :اڤابيال كلوار تيڬ اورڠ برمسافير ،مك النتيقله ساله سأورڠ دري
مريك سباڬاي كتوا﴿ “.رواية أبو داود﴾
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اهلل سبحانه وتعالى تله مواجبكن كيت اونتوق مالكوكن ڤركارا امر معروف دان نهي
موڠكر .نامون ڬساءن اين سوكر دلقساناكن تنڤا كواس ڤمرينتهن .بڬيتو جوڬ دالم مالكوكن
كواجيڤن ٢مشاركت يڠ الءين .اوليه يڠ دمكين ،كڤريبادين اورڠ ٢مؤمين يڠ تله
دكوكوﻫكن اهلل اكن ككواساءنڽ ،دڠن برديريڽ ساتو نڬارا تله دڬامبركن دالم فرمانڽ:
ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ
ارتيڽ ” :ياءيت مريك ﴿اومت إسالم﴾ يڠ جك كامي بريكن مريك ككواساءن
ممرينته دبومي نسچاي مريك منديريكن صالة سرتا ممبري زكاة ،دان مريك مڽوروه بربوات
كباءيقن سرتا مالرڠ دري مالكوكن كجاﻫتن دان ڤركارا يڠ موڠكر .دان ﴿ايڠتله﴾ باڬي اهلل
جواله كسودﻫن سڬاال اوروسن“.سورة الحج ايات 14
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
دنڬارا كيت ،اينستيتوسي دراج يڠ ڤنوه كدولتن ،ممڤوڽاءي سجاره يڠ بڬيتو ڤنجڠ
زمان برزمان .اينستيتوسي اين تله ترمكتوب دالم سجاره سباڬاي اينسيتيتوسي يڠ تله الما
دبريكن كستياءن دان كمولياءن يڠ تيدق بربله بهاڬي اوليه رعيت جالتا .ماله سأيريڠ دڠن
ڤڽيبرن دان ڤركمبڠن دعوه إسالم دڬوڬوسن تانه ماليو اين ،اينستيتوسي دراج تتڤ دان
تروس دأڠكت سباڬاي المبڠ كلستارين ڤرڤادوان دان كدولتن اڬام إسالم.
اڤابيال ڤڠيسالمن ايت برموال دري اتس ،ڤروسيس ڤڠيسالمن دزمان كسولطانن راج
مالك تله دليهت برالكو سچارا مڽلوروه كران اولنڽ مليبتكن ڤيهق ايستان اتاو ڤمرينته.
إسالم تله دتريما باءيق اوليه ڤمرينته دان ستروسڽ مالك بركمبڠ منجادي ڤوست ڤڽيبرن
إسالم درنتاو اين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
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دالم سيستم ڤمرينتهن راج برڤلمباڬاءن ،راج دلتقكن ڤد كدودوقن يڠ ڤاليڠ تيڠڬي.
فوڠسي اينستيتوسي دراج اين بوكن سهاج اونتوق مليندوڠي اڬام سهاج ،تتاڤي جوڬ
منجادي المبڠ ڤرڤادوان دان كسجهتراءن اونتوق كسموا قوم ،كواساڽ ملڠكاوي كڤنتيڠن
ڤوليتيك ،دمان كڤوتوسن اتاو تيته ٢ڤرينتهڽ اداله براسسكن كڤنتيڠن نڬارا ،ڤليندوڠ
ڤرلمباڬاءن دان سباڬايڽ.
مڠيكوت ڤركارا  ﴾4﴿29ڤرلمباڬاءن ڤرسكوتوان ،كباوه دولي يڠ مها موليا سري
ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله كتوا نڬارا مليسيا .جاوتن اين تله دوجودكن سلڤس
نڬارا اين منداڤت كمرديكاءن ڤد تاﻫون  .4291مك سباڬاي كتوا نڬارا ،سري ڤدوك
بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ مروڤاكن كتوا ترتيڠڬي ڤرسكوتوان يڠ ممڤوڽاءي كأوتاماءن يڠ لبيه
درڤد اورڠ الءين دسمڤيڠ ممڤوڽاءي كواس يڠ لواس دان ڤنتيڠ دالم ملقساناكن اوروسن
كراجاءن ڤرسكوتوان.
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ممڤوڽاءي تڠڬوڠجواب دان ڤرانن يڠ بسر دالم
ببراڤ فوڠسي ترڤنتيڠ نڬارا .دالم فوڠسي ڤراوندڠن چونتوﻫڽ ،كواس ڤراوندڠن
ڤرسكوتوان ترلتق حق ڤد ڤرليمن ،يڠ مان سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ مروڤاكن
ساله ساتو عنصور ڤرليمن .سالءين دري فوڠسي ترسبوت ،ڤڠليبتن كواس سري ڤدوك
بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله ترماسوق فوڠسي ايكسيكوتيف ،ڤراوندڠن ،كتنتراءن،
كأڬاماءن ،ديڤلوماتيك ،كواس ڤڠمڤونن دان سومبر ڤڠحرمتن سرتا كبسرن.
كلوﻫورن اوندڠ ٢دان ڤرينسيڤ كعاديلن اداله ساتو اسڤيك رحمةً للعالمين يڠ ڤرلو
دجاڬ اڬر تيدق اد رواڠ باڬي كلومڤوق ٢ايكستريم مندوميناسي ڤندڠن عوام سهيڠڬ
منتيجهكن مشاركت يڠ تيدق برساتو ،تيدق برتولق انسور ،تيدق مڠحرمتي اوندڠ٢
سهيڠڬاكن ممبري كسن ڤد ڤمبيناءن كرڠك نڬارا.
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ڤمرينتهن ﻫندقله براسسكن رحمةً للعالمين .ماله ڤركاتاءن ايت سنديري روحڽ
اداله درڤد سروان ددالم القرءان .اوليه يڠ دمكين كدودوقن راج ٢ماليو ايت صفتڽ اداله
منجاڬ ،ممليهارا ،مليندوڠي كدودوقن اڬام إسالم دالم ڤرلمباڬاءن نڬارا .راج ٢ماليو
دلتقكن ڤد كدودوقن يڠ تيڠڬي ،يڠ مان سچارا لڠسوڠ سباڬاي ڤنجامين كڤد ڤنتدبيرن
إسالم دمليسيا.
جوسترو ،مان ٢ڤيهق ﻫندقله تيدق برماءين دڠن سينتيمن اين كران اي بوليه
مڠڬوڬت ستروكتور نڬارا دان جوڬ مڠڬوڬت كهرمونين رعيت ايت سنديري .دالم ارتي
كات الءين سياڤا يڠ مرنده-رندﻫكن اينستيتوسي دراج ،سچارا تيدق لڠسوڠ دي
مرندﻫكن كدودوقن إسالم دالم ڤرلمباڬاءن نڬارا.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
تربوقتي سوده ڤرانن راج ٢يڠ ساڠت ڤنتيڠ دالم ممستيكن إسالم ايت تتڤ دجولڠ
دنڬارا كيت .راج تله ممايوڠي كيت سباڬاي رعيت دڠن ممستيكن كأمانن ،كعاديلن دان
كهرمونين ايت داڤت دراسا ڤد ستياڤ نادي كهيدوڤن رعيت ،اللو واجرله كيت ممبالسڽ
دڠن طاعة ستيا دان مڠيلقكن برالكوڽ سبارڠ ڤندرﻫاكاءن ترﻫادڤ راج .٢برڤداله دالم
منوڠكه اروس ،كران ساتو كسيلڤن بوليه ممباوا ڤد مصيبه يڠ بسر.
ايڠتله ،موسوه ٢اڬام ايت سنتياس مڠينتاي ڤلواڠ اونتوق منابور راچون ڤرڤچهن دان
مڽمارقكن اڤي كبنچين يڠ ممڤو مروڠكايكن ايكتن ڤرڤادوان دان كساتوان كيت يڠ
سنتياس برڤقسي ڤد كقواتن ايمان دان كسجهتراءن ﻫاتي يڠ الڤڠ .سسوڠڬوﻫڽ ،منجاڬ
كهرمونين دان مڠيكت ايرت تالي ڤرڤادوان اين ،اداله تڠڬوڠجواب كيت برسام دان اي
مروڤاكن سبهاڬين راس شكور كڤد اهلل سبحانه تعالى ترﻫادڤ نعمت كأمانن اين.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل دري خطبه ﻫاري اين اياله:
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ڤرتام :اڬام إسالم منديديق كيت دالم مننتوكن توڬس دان ملقساناكن تڠڬوڠجواب يڠ
ممرلوكن ساتو كراجاءن ترڤيمڤين يڠ دتراجوءي اوليه سأورڠ كتوا.
كدوا :كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ تله دلتقكن ڤد
كدودوقن يڠ ڤاليڠ تيڠڬي دالم ڤرلمباڬاءن نڬارا ،سأيريڠ فوڠسي اينستيتوسي دراج اين
بوكن سهاج اونتوق مليندوڠي اڬام سهاج ،تتاڤي جوڬ منجادي المبڠ ڤرڤادوان دان
كسجهتراءن اونتوق كسموا قوم.
كتيڬ :سباڬاي رعيت يڠ ممنتيڠكن كهرمونين دان كسجهتراءن برسام سرتاكن چينتاكن
نڬارا ،كيت ڤرلوله ممبريكن كطاعتن دان كستياءن ڤد اينستيتوسي دراج دان سسكالي
تيدق مالكوكن سبارڠ ڤندرﻫركاءن ترﻫادڤ راج.٢
ماريله كيت منروسكن كلوﻫورن كراجاءن برڤلمباڬاءن اين دڠن تتڤ ممبريكن
كطاعتن دان كستياءن يڠ تيدق بربله بهاڬي ڤد اينستيتوسي دراج .موڬ كڤاتوﻫن اين اكن
منجاديكن كيت ترماسوق دالم ڬولوڠن يڠ طاعة ڤد ڤرينته اهلل تعالى ،سڤرتي مان فرمانڽ :
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ارتيڽ ” :واﻫاي اورڠ ٢يڠ برايمان ،طاعتله كامو كڤد اهلل دان طاعتله كامو كڤد
رسول اهلل دان كڤد أولي األمر ﴿اورڠ ٢يڠ بركواس﴾ دري كالڠن كامو .كمودين جك كامو
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ات وَالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْأَ ِ
ل م ِن ِ ْي وَم ِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
الِسمِي ْ ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ
ات الْأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ
ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَالْأَ مْو َ ِ

خطبه كدوا



الِسل َام ُ ع َلى َ سَيِدِنَا مُح ََّمدِ ِن َّ
الصل َاة ُ و َ َّ
ب ال ْع َالم َي ِنَ ،و َ َّ
النب ِ ِي الْأَ م ِينِ ،و َع َل َى آل ِه ِ
الحم ْد ُ ل ِلّٰه ِ ر َ ِ

صح َاب ِه ِ َّ
ن ِإل َى ي َو ْ ِم الد ِي ِن.
ن و َم َنْ ت َب ِع َه ُ ْم ب ِإحْ ِسَا ٍ
الطاهِرِي َ
و َأَ ْ

ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َن َا مُح ََّمدًا ع َب ْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ.
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ

أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتق ُوا اللّٰه َ ح ََّق تُق َاتِه ِ و َاع ْلَم ُوا َّ
يم ،أَ م َرَك ُ ْم
أن اللّٰه َ أَ م َرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ ع َظ ِ ٍ
ب ِ َّ
ل اللّٰه ُ تَع َالَى :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ِسل ِي ِم ع َل َى ن َب ِي ِه ِ ال ْ ك َر ِي ِم ،فَق َا َ
الصل َاة ِ و َال َّت ْ

ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْ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 َ
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ن َّ
ن و َ ع َنْ ب َق ِ َّية ِ َّ
ن الْخل ُُف َاء ِ َّ
ض َّ
التاب ِع ِينَ
شدِي َ
الرا ِ
ار َ
الصح َابَة ِ أَ جْم َع ِينَ ،و َ ع َ ِ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ

و َت َاب ِع ِي َّ
ار َ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ ِسَا ٍ
ض ع ََّنا م َع َه ُ ْم ي َا أَ ك ْر َم َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ْ ِن و َ ْ
ا ْلأَ ك ْر َم ِينَ.

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُِسْل ِمِينَ وَالمُِسْل ِم َ ِ
الص َّحة ِ و َ َّ
الله َُّم أَ ي ِ ْد ب ِد َوَا ِم َّ
َّ
الِسلَامَة ِ م َل ِكَ نَا ك باوه د ُول ِي يڠ م َه َا م ُوليا
ق وَال ْهِد َايَة ِ و َ ِ
التو ْف ِي ْ ِ
سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ  ،الِس ُلطَان ع َبْد ُ اللّٰه رِعَايَة ُ الد ِي ْن ال م ُصْ طَفَى

َاج أَ حْم َد شَاه ال مُِسْت َع ِي ْن باللّٰه.
ب ِاللّٰه شَاه ا ب ْ ِن المرحوم سُلْطَان ح ِ
ك ك باوه د ُول ِي يڠ م َه َا م ُوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ،
و َك َذل ِ َ
حو ْم ال م ُت َوَك ِلْ عَلَى
ْت ال مَر ْ ُ
تُونكو) (Tunkuحاجه عَزِي ْزَةْ أَ م ِي ْنَة ْ م َيْمُو ْنَة ْ ِإسْ كَنْدَرِ يَة ْ بِن ِ

اللّٰه سُلْطَان ِإسْ كَنْد َْر الحَاج.
َّ
ات
ن ال ْمُؤْم ِنِينَ و َ ال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم احْ ف َْظ ع ُلَمَاءَه ُ وَوُز َرَاءَه ُ وَقُضَاتَه ُ وَع َُّمالَه ُ وَرَعَاي َاه ُ م ِ َ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ .
ك ي َا أَ ْر َ
ب ِرَحْمَت ِ َ
َّ
ن وَأَ م َانٍ،
الله َُّم اجْ ع َلْ بلََد َن َا م َالِيز ِي َا آم ِنا ً م ُ ْطم َئ ًِّنا ،سَ خَاء ً رَخ َاءً ،د َار َ ع َ ْد ٍ
ل و َِإيمَانٍ ،وَأَ ْم ٍ

وَسَا ئ ِر َ بِلَادِ ال ْ مُِسْل ِمِينَ.

َّ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُِسْل ِمِيْنَ  ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِي ِن وان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ،

ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ل كَل ِمَت َ َ
وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُِسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ

ر َ َّبنَا آتنَِا فِي ُّ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حِسَن َة ً وَفِي الْآ ِ
الدن ْيَا َ
حِسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
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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 ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى نِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُوه ُ 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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