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 سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،

 ن نڬاراءاترس ڤرڤادوان رعيت دان كسجهتر 

 ﴾ ه4114محرم  6/  9142سيڤتيمبر  6﴿

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

ُ هَ ِإل َّ ا ِإلَََٰأشْهَدُ َأْن ل َّ  هُم َّ  ا الل ّٰه َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ وَحْدَهُ لَا شَرِ
ِ وَسَ  دٍ وَعَلَى  ل ِمْ َصل   لَى يَوِْم الد ِيِْن.إِ لِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  قُوْ َأم َّ كُْم  اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِيْ  ا الل ّٰهَ،، اِت َّ ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ب
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڎ ڈ ڈ

 ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ،درحمتي اهلل جمعة يڠ  سيدڠ 

نوباري، دالم منيڠكتكن ساممبرسيهكن هاتي، مڽاتوكن جيوا دان ٢ماريله كيت سام

اوڤاي ممنوهي سڬاال تونتوتنڽ  وسها سدايا، برةِّزعال ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ربُّءاكتقو

ي سڬاال الرڠنڽ وهءن ملقساناكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منجايڠ واجب دڤاتوهي، دڠ

 سچارا ريال هاتي.
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برتقوى يڠ دليڤوتي چهاي رحمتڽ،  ٢نسان يڠ بنرامودهن كيت منجادي -موده

مڤوننڽ، لنتس منجاديله كيت ڬولوڠن همباڽ يڠ ترڤيليه دان دكاسيهي، أترداكڤ دالم ك

 خيرة ننتي.أونتوڠ دابرجاي ددنيا دان جوڬ بر

 يڠولي د باوهك نءاخاص سمڤنا هاري كڤوتر هاين اكن ممبيچاراكن خطببر ڤد نم

 سري ڤدوك بڬيندا يڠ ”سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ برتاجوق :  مها موليا

 “.ن نڬاراءادڤرتوان اڬوڠ، ترس ڤرڤادوان رعيت دان كسجهتر

 ،درحمتي اهلل جماعه يڠ  سيدڠ 

، برسام ممبنتوق مشاركت قنسي ايت سوك هيدوڤ ددالم ساتو كلومڤوءاطرهڽ مف

دبن باڬي منداڤتكن سبواه جالينن كهيدوڤن يڠ اوسها ممبينا سبواه تمدون دان ڤرااللو بر

 ٢يكت دڠن ساتو ڤراتورن، اوندڠااين اكن تر قهرموني دان ممبهاڬياكن. جوسترو كلومڤو

نتيق سأورڠ توكن دباوه ساتو كڤيمڤينن. مريك اكن مالن يڠ الزيمڽ دساءاڬامأماهوڤون ك

  كتوا باڬي منجاديكن مريك بڠسا يڠ بركڤاتوهن دان برساتو دباوه ساتو ڤمرينتهن.

ن، ءااوي، دالم بوكوڽ يڠ برتاجوق فقه كنڬارضيوسف القر وكتورمڠيكوت ڤندڠن د

مننتوكن توڬس دان  مڽاتاكن اڬام إسالم مڽرو كڤد ڤڠاتورن دان ڤنتدبيرن يڠ راڤي دالم

اكن مراڤيكن باريسن  ملسو هيلع هللا ىلصملقساناكن تڠڬوڠجواب. ماله دالم انجورن برصالة جماعه، نبي 

مام. بڬيتو جوڬ سسواتو اوروسن ڤرجالنن ايق منجادي ءدسمڤيڠ مميليه سأورڠ يڠ تربا

 : ملسو هيلع هللا ىلصنتيق سأورڠ كتوا. سبدا نبي ر ايت ڤرلو دلڠكڤكن دڠن ماليمساف

ِ َأبِي َسعِيدٍ الْ عَْن   هِ :خُْدرِي  مَ َأن َّ رَُسوَل الل َّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّ ِإذَا خَرََج : قَاَل َصل َّى الل َّ
  ثَلَاثَةٌ فِي َسفَرٍ فَلْيُؤَم ِرُوا َأحَدَهُْم . رواه أبو داود

له ساله سأورڠ دري قر، مك النتيياڤابيال كلوار تيڬ اورڠ برمساف” مقصودڽ :

 بو داود﴾أ﴿رواية “ مريك سباڬاي كتوا.



            اڬوڠ       دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك سري                                                                                        جمعة هخطب                    

      نڬارا كسجهتراءن دان رعيت ڤرڤادوان ترس 

                                                           

3 

 

نهي دان  روفعمر مااهلل سبحانه وتعالى تله مواجبكن كيت اونتوق مالكوكن ڤركارا 

كن تنڤا كواس ڤمرينتهن. بڬيتو جوڬ دالم مالكوكن ان اين سوكر دلقسانءا. نامون ڬسكروڠم

مؤمين يڠ تله  ٢ين. اوليه يڠ دمكين، كڤريبادين اورڠءمشاركت يڠ ال ٢كواجيڤن

 :نڽ، دڠن برديريڽ ساتو نڬارا تله دڬامبركن دالم فرمانڽءاواسدكوكوهكن اهلل اكن كك

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  

 گ  گ  گ   ڳ     گک  ک  ک

ن ءايت مريك ﴿اومت إسالم﴾ يڠ جك كامي بريكن مريك ككواسءيا” ارتيڽ :

سرتا ممبري زكاة، دان مريك مڽوروه بربوات صالة ممرينته دبومي نسچاي مريك منديريكن 

ن سرتا مالرڠ دري مالكوكن كجاهتن دان ڤركارا يڠ موڠكر. دان ﴿ايڠتله﴾ باڬي اهلل قيءباك

 14 ياتج احال ةسور“جواله كسودهن سڬاال اوروسن.

 ،درحمتي اهلل جمعة يڠ  سيدڠ 

ي سجاره يڠ بڬيتو ڤنجڠ ءدنڬارا كيت، اينستيتوسي دراج يڠ ڤنوه كدولتن، ممڤوڽا

له ترمكتوب دالم سجاره سباڬاي اينسيتيتوسي يڠ تله الما زمان برزمان. اينستيتوسي اين ت

يريڠ دڠن أتا. ماله سن يڠ تيدق بربله بهاڬي اوليه رعيت جالءن دان كمولياءدبريكن كستيا

إسالم دڬوڬوسن تانه ماليو اين، اينستيتوسي دراج تتڤ دان  هرن دان ڤركمبڠن دعوڤڽيب

 ان كدولتن اڬام إسالم.تروس دأڠكت سباڬاي المبڠ كلستارين ڤرڤادوان د

انن راج طسالمن دزمان كسوليسالمن ايت برموال دري اتس، ڤروسيس ڤڠياڤابيال ڤڠ

مالك تله دليهت برالكو سچارا مڽلوروه كران اولنڽ مليبتكن ڤيهق ايستان اتاو ڤمرينته. 

يق اوليه ڤمرينته دان ستروسڽ مالك بركمبڠ منجادي ڤوست ڤڽيبرن ءإسالم تله دتريما با

 الم درنتاو اين. إس

 ،درحمتي اهلل جمعة يڠ  سيدڠ 
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ن يڠ ڤاليڠ تيڠڬي. قن، راج دلتقكن ڤد كدودوءراج برڤلمباڬاسيستم ڤمرينتهن دالم 

ڠسي اينستيتوسي دراج اين بوكن سهاج اونتوق مليندوڠي اڬام سهاج، تتاڤي جوڬ فو

كڤنتيڠن ي اونتوق كسموا قوم، كواساڽ ملڠكاو نءامنجادي المبڠ ڤرڤادوان دان كسجهتر

سسكن كڤنتيڠن نڬارا، ڤليندوڠ اڤرينتهڽ اداله بر ٢ڤوليتيك، دمان كڤوتوسن اتاو تيته

 ن دان سباڬايڽ.ءڤرلمباڬا

سري  مها موليا يڠولي د باوهك ن ڤرسكوتوان،ءڤرلمباڬا ﴾4﴿29ڤركارا  مڠيكوت

يڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله كتوا نڬارا مليسيا. جاوتن اين تله دوجودكن سلڤس  ڤدوك بڬيندا

سري ڤدوك  . مك سباڬاي كتوا نڬارا،4291ن ڤد تاهون ءانڬارا اين منداڤت كمرديك

ن يڠ لبيه ءاوتامأي كءيڠ دڤرتوان اڬوڠ مروڤاكن كتوا ترتيڠڬي ڤرسكوتوان يڠ ممڤوڽا بڬيندا

ي كواس يڠ لواس دان ڤنتيڠ دالم ملقساناكن اوروسن ءين دسمڤيڠ ممڤوڽاءدرڤد اورڠ ال

 ن ڤرسكوتوان.ءاكراج

ي تڠڬوڠجواب دان ڤرانن يڠ بسر دالم ءيڠ دڤرتوان اڬوڠ ممڤوڽاڬيندا بدوك ڤسري 

وندڠن اوندڠن چونتوهڽ، كواس ڤراببراڤ فوڠسي ترڤنتيڠ نڬارا. دالم فوڠسي ڤر

ڠ مروڤاكن وان اڬودڤرت يڠ سري ڤدوك بڬيندان، يڠ مان رلتق حق ڤد ڤرليمڤرسكوتوان ت

سري ڤدوك ين دري فوڠسي ترسبوت، ڤڠليبتن كواس ءن. سالساله ساتو عنصور ڤرليم

ن، ءاوندڠن، كتنترايڠ دڤرتوان اڬوڠ اداله ترماسوق فوڠسي ايكسيكوتيف، ڤر بڬيندا

 ، كواس ڤڠمڤونن دان سومبر ڤڠحرمتن سرتا كبسرن.كن، ديڤلوماتيءاڬامأك

للعالمين يڠ ڤرلو  و اسڤيك رحمًةدان ڤرينسيڤ كعاديلن اداله سات ٢كلوهورن اوندڠ

ڠن عوام سهيڠڬ ايكستريم مندوميناسي ڤند ٢قدجاڬ اڬر تيدق اد رواڠ باڬي كلومڤو

 ٢تيجهكن مشاركت يڠ تيدق برساتو، تيدق برتولق انسور، تيدق مڠحرمتي اوندڠمن

 ن كرڠك نڬارا.ءاسهيڠڬاكن ممبري كسن ڤد ڤمبين
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ن ايت سنديري روحڽ ء. ماله ڤركاتاللعالمين سسكن رحمًةاڤمرينتهن هندقله بر

ڽ اداله تماليو ايت صف ٢ن راجقكدودودمكين سروان ددالم القرءان. اوليه يڠ  اداله درڤد

ماليو  ٢ن نڬارا. راجءن اڬام إسالم دالم ڤرلمباڬاقمنجاڬ، ممليهارا، مليندوڠي كدودو

لڠسوڠ سباڬاي ڤنجامين كڤد ڤنتدبيرن ن يڠ تيڠڬي، يڠ مان سچارا قدلتقكن ڤد كدودو

 إسالم دمليسيا.

ين دڠن سينتيمن اين كران اي بوليه ءڤيهق هندقله تيدق برما ٢مان ،جوسترو

ارتي دالم مڠڬوڬت ستروكتور نڬارا دان جوڬ مڠڬوڬت كهرمونين رعيت ايت سنديري. 

ي درندهكن اينستيتوسي دراج، سچارا تيدق لڠسوڠ -ين سياڤا يڠ مرندهءكات ال

 ن نڬارا.ءن إسالم دالم ڤرلمباڬاقهكن كدودومرند

 ،درحمتي اهلل جمعة يڠ  سيدڠ 

يڠ ساڠت ڤنتيڠ دالم ممستيكن إسالم ايت تتڤ دجولڠ  ٢تربوقتي سوده ڤرانن راج

مانن، كعاديلن دان أستيكن كدنڬارا كيت. راج تله ممايوڠي كيت سباڬاي رعيت دڠن مم

كهرمونين ايت داڤت دراسا ڤد ستياڤ نادي كهيدوڤن رعيت، اللو واجرله كيت ممبالسڽ 

له دالم ا. برڤد٢ن ترهادڤ راجءاكالقكن برالكوڽ سبارڠ ڤندرهيدڠن طاعة ستيا دان مڠ

 يڠ بسر. همنوڠكه اروس، كران ساتو كسيلڤن بوليه ممباوا ڤد مصيب

ام ايت سنتياس مڠينتاي ڤلواڠ اونتوق منابور راچون ڤرڤچهن دان اڬ ٢ايڠتله، موسوه

مڽمارقكن اڤي كبنچين يڠ ممڤو مروڠكايكن ايكتن ڤرڤادوان دان كساتوان كيت يڠ 

ن هاتي يڠ الڤڠ. سسوڠڬوهڽ، منجاڬ ءايمان دان كسجهتراسنتياس برڤقسي ڤد كقواتن 

ڬوڠجواب كيت برسام دان اي رت تالي ڤرڤادوان اين، اداله تڠيكهرمونين دان مڠيكت ا

 مانن اين.أتعالى ترهادڤ نعمت ك سبحانه مروڤاكن سبهاڬين راس شكور كڤد اهلل

 ،درحمتي اهلل جمعة يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هدري خطب كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل
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اڬام إسالم منديديق كيت دالم مننتوكن توڬس دان ملقساناكن تڠڬوڠجواب يڠ  ڤرتام:

 .اوليه سأورڠ كتوا يءن ترڤيمڤين يڠ دتراجوءااجممرلوكن ساتو كر

يڠ دڤرتوان اڬوڠ تله دلتقكن ڤد  سري ڤدوك بڬيندا مها موليا يڠولي د باوهك كدوا:

يريڠ فوڠسي اينستيتوسي دراج اين أن نڬارا، سءن يڠ ڤاليڠ تيڠڬي دالم ڤرلمباڬاقكدودو

بوكن سهاج اونتوق مليندوڠي اڬام سهاج، تتاڤي جوڬ منجادي المبڠ ڤرڤادوان دان 

 قوم.ن اونتوق كسموا ءاكسجهتر

ن برسام سرتاكن چينتاكن ءاسباڬاي رعيت يڠ ممنتيڠكن كهرمونين دان كسجهتركتيڬ: 

ن ڤد اينستيتوسي دراج دان سسكالي ءنڬارا، كيت ڤرلوله ممبريكن كطاعتن دان كستيا

 .٢ن ترهادڤ راجءاتيدق مالكوكن سبارڠ ڤندرهرك

ممبريكن ن اين دڠن تتڤ ءن برڤلمباڬاءاماريله كيت منروسكن كلوهورن كراج

اڬي ڤد اينستيتوسي دراج. موڬ كڤاتوهن اين اكن هن يڠ تيدق بربله بءكطاعتن دان كستيا

 : منجاديكن كيت ترماسوق دالم ڬولوڠن يڠ طاعة ڤد ڤرينته اهلل تعالى، سڤرتي مان فرمانڽ

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ    یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

 ىت  يت  جث  مث  ىث     متيب  جت  حت  خت     جب       حب  خب  مب  ىب          

له كامو كڤد تله كامو كڤد اهلل دان طاعتيمان، طاعايڠ بر ٢واهاي اورڠ” ارتيڽ :

يڠ بركواس﴾ دري كالڠن كامو. كمودين جك كامو  ٢﴿اورڠ مرألي اولأرسول اهلل دان كڤد 

نڽ كڤد ﴿كتاب﴾ كبنته ﴿برسليسيهن﴾ دالم سسواتو ڤركارا، مك هندقله كامو مڠمبالي-بربنته

خيرة. يڠ ايمان كڤد اهلل دان هاري ا﴾ رسولڽ، جك كامو بنر برةاهلل ﴿القرءان﴾ دان ﴿سن

 ات: اي ءنسالا ةسور “يق ﴿باڬي كامو﴾، دان لبيه ايلوق ڤوال كسودهنڽ.ءدمكين اداله لبيه با

92 
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اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرَْأِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ
مِيُْع الْعَلِيْمُ. َأقُوُْل قَوْلِيْ  هُ هُوَ الِس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ هَذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

 ُ ِ الْمُِْسلِمِيْنَ وَالْمُِْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنه ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِِسَا ْم الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَاْلَأْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

 

 

كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الِس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِينِ  نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َ ، وَ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أَ وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ ِسَ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه ْ  ل َّ دًا عَب يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  دُهُ وَرَُسولُهُ.وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ الل ّٰهَ أَ لَم ِ م َ أَ ، يمٍ ظِ ْمرٍ عَ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ ِسْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ ال ْ ي ِ ب ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ   ، فَقَاَل الل ّٰهُ تَعَالَى:يمِ رِ ك

 چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڃڃ  ڃ  چ چ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ َ آِل َسي َا ب دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ارَْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ِيْنَ ِإن ََّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي
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اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ  وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب ِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق حَابَة ِ الت َّ  نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب  ينَ ع
َ وَ  ِ ت ِ اي الت َّ عِ اب ِ ب ا ينَ ع َ مَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحِسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أَ ي  مَ ر
َ كْ أَ الْ   .ينَ مِ ر

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُِْسلِمِينَ وَالمُِْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.  الل َّ

هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَاِم دَ ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالِس َّ ح َّ َ ك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ دُولِي يڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ، الِسُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

بْنِ  ِ  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا  يْن بالل ّٰه. ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُِْستَع

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

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ُ هُم َّ اْحفَْظ ع ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل َّ ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه لَمَاءَه
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ وََأمَاٍن،  ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمنٍ اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُِْسلِمِينَ   .وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُِْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  الل َّ
 وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُِْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.

ارِ رَ  نْيَا َحِسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحِسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُّ نَا آت  .ب َّ
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 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

َ الْعَظِيْمَ  فَاذْكُرُوا    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الل ّٰه
 ُ ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه ِ َأْكبَرُ،  يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه ُ الل ّٰه ِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْر مِْن فَْضلِه

 وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 


