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 كاي دنيا بهاڬيا اخيرة

 (ه0441 ذو الحجة 33/ م3102 اوڬوس 32)

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

َلل َّ  دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُهُ، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ُ َأشْهَدُ َأْن ل َّ م َّ ه
ِ وَ  دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.َصل   َسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ

قُوْا الل ّٰهَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ أ  َأم َّ  .كُْم تُْفلُِوونَ ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ڭ  

 ۉ  ې  

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد

دان  ڽسوروهن االڬملقساناكن س نڠاهلل سبحانه وتعالى د دڤكيت برتقوى ك ماريله

ت ڤمندا ڠي٢ڠاور نڠدالم كال كيتكنڠدب وامودهن كيت سم-. مودهڽنڠالر االڬس لكنڠڬمني

 دأخيرة كلق.ددنيا دان  نءكجايا

كاي دنيا بهاڬيا  ”مڠحاياتي خطبه برتاجوق :  كيت د هاري يڠ موليا اين ماريلهڤ

 .“اخيرة

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد

نسي منروسكن كهيدوڤن. إسالم ءاواڠ دان هرتا مروڤاكن كڤرلوان اساس باڬي م

روكون اڬام تربينا دري روكون إسالم دان ي روكون اڬام دان روكون كهيدوڤن. ءممڤوڽا
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 ن اتاوءاكاال روكون كهيدوڤن تربينا اتس ببراڤ ڤركارا سڤرتي كهرتايمان. مانإروكون 

ن، كعلموان، كتمدونن دان سأومڤاماڽ. ماله، تنڤا ترتڬقڽ روكون كهيدوڤن، كهيدوڤن ءاككاي

 موندور دان تيدق دحرمتي.، ججسراڬام اكن ت

ين ءاساس كهيدوڤن يڠ ال ٢كيت تيدق اكن ممڤو مميليقي كڤرلوانتنڤا هرتا، نسچاي 

رق ن يڠ برڬءاسبواه كندر ةسڤرتي ماكن مينوم، تمڤت تيڠڬل، ڤاكاين دان ڤنديديقن. عبار

نسي يڠ دڬرقكن دڠن اداڽ واڠ دان هرتا ءدڠن اداڽ باهن بكر، بڬيتوله جوڬ كهيدوڤن ما

نسي. اين داڤت كيت ءي اساس كهيدوڤن ماعترف هرتا سباڬاأسباڬاي باهن بكر. إسالم مڠ

 :مقصوديڠ بر 5 ةاي اءنسلا ةوتعالى ددالم سور هي فرمان اهلل سبحانءفهمي ماللو

 هرتا اكن عقلڽ سمڤورنا بلوم يڠ ٢اورڠ كڤد﴾ هكنسر﴿ بريكن كامو جاڠنله دان”

 سباڬاي سموا كامو اونتوق منجاديكنڽ تله اهلل يڠ﴾ هرتا﴿ كامو،﴾ نءجاڬا دالم اد يڠ مريك﴿

 يڠ﴿ هرتاڽ ڤنداڤتن دري ڤاكاين دان بلنجا مريك بريله دان; كامو كهيدوڤن ڤمباڠونن اساس

 .“يقءبا يڠ ٢كات دڠن مريك كڤد بركاتله جوڬ دان ،﴾نياڬاكن كامو

كڤد كهيدوڤن  اساسن اداله ءاايات اين دڠن جلس مڽاتاكن بهاوا هرتا اتاو ككاي

ن دان ءلبيه درڤد ايت، ڤنجاڬا اتاو ڤمباڠونن دنيا.ڬام يك أڤاسادا  كسلوروهنڽ سام

ترس كڤرلوان اوتام يڠ منجادي  5المال اياله ساله ساتو درڤد ُظ ْفِحڤڠوروسن هرتا اتاوڤون 

د الشريعة اياله اساس دان ڤوليسي صد الشريعة. مقاصتوجوان ڤنورونن شريعة إسالم اتاو مقا

ن، ڤميندهن دان ءان ككايءدسيني مليڤوتي ڤنجانان هرتا ءڬام. ڤنجاڬاأاوتام كهيدوڤن بر

ن. اين كران سكيراڽ ءان ككايءاكومڤونن اين اياله ڤنجان 2اسڤيك يڠ ترڤنتيڠ انتارا  .ڬيهناڤڠ

ي اوليه اومت إسالم تيدق منچوكوڤي، تنتوله كيت تيدق ممڤو قن يڠ دميليءاهرتا دان ككاي

 ماسيه ككورڠن هرتا. مڠاڬيهكنڽ دالم مشاركت كران حقيقتڽ كيت سنديري

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد
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دان كطاعتن كڤد اهلل، ه ي كاچ مات عبادءسباڬاي سأورڠ مسلم يڠ مليهت دنيا ماللو

ي كاچ مات يڠ سام. سڬاال يڠ ءي ڤرلوله جوڬ دتڠڬڤي ماللوقن يڠ دميليءاهرتا دان ككاي

 ة.خيرأدان منجادي بكلن اونتوقڽ دن اهلل ءضااكن منجادي وصيلة منداڤتكن كريايت ي قدميلي

يق ءي دوا سيسي، باءسبيله ڤدڠ يڠ ممڤوڽا ةكاچ مات إسالم عبار هرتا منوروت

 ركنأنب برفرمان وتعالى هسبحان اهللنسي مڠڬوناكنڽ. ءبوروق كسنڽ برڬنتوڠ كڤد باڬايمان ما

 : 8 ايات العاديات ةسور دالم د سباڬايمان هرتا

 ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  

 سچارا﴿ هرتا سايڠكن ساڠت ملمڤاو نسي(ءدي)ما سسوڠڬوهڽ دان”برمقصود: 

 “.﴾هلوبا طمع

 اهلي ڤنداڤت سباڬايمانا يقن،ءكبا مقصود ممباوا يڠ “الخير” سباڬاي دروجوع هرتا

حال اين كران إسالم سباڬاي اڬام يڠ سالري دڠن فطره  .حجر ابن امام سڤرتي تفسير

ك، دسمڤيڠ عملن كطاعتن نسي ممندڠ ڤرانن هرتا سباڬاي سسواتو كڤرلوان اساس مريءما

 هكن سسمڤورناڽ تنڤا عباداتيدق موڠكين داڤت دلقسان . اييت دڠنڽءيڠ بركا هدان عباد

ورڠ، أاوجين كڤد سس اداله. ڤد ماس يڠ سام، هرتا جوڬ ٢ينءدان ال ةزكاة،  وقف، صدق

 نفال:األ ةسور 38 ةسڤرتي يڠ دسبوتكن ددالم اي

 ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

له سباڬاي اوجين دان اانقمو ايت هاڽ-وا هرتامو دان انقايله، بهءدان كتاهو”برمقصود: 

 “ ال يڠ بسر.اله ڤه سسوڠڬوهڽ دسيسي اهلل

ورڠ همبا دري توهن دسببكن أوهڽ سسءاين كران هرتا بوليه منجادي سبب جا

ورڠ أمڠومڤولكن هرتا. برجاي اتاو ڬاڬلڽ سس (ketamakannya) نڽعمطكالالينڽ دان ك

 كه اي سالرياوليهڽ سرتا ممبلنجاكنڽ، ادأي ممڤرددالم اوجين هرتاڽ برڬنتوڠ كڤد باڬايمان 

 دڠن شريعة إسالم اتاوڤون تيدق. 
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دنا بو بكر الصديق، سيأسڤرتي سيدنا  ملسو هيلع هللا ىلص ي اوليه ڤارا صحابة نبيقن يڠ دميليءاككاي

باڬي مريك منداڤت وف تيدق منجادي ڤڠهالڠ عن دان سيدنا عبدالرحمن بن افععثمان بن 

اورڠ صحابة يڠ دجنجيكن  01تيڬ مريك مروڤاكن انتارا -ن ددالم إسالم، بهكن كتيڬءكموليا

ڠكوهن دان كسومبوڠنڽ دڠن هرتا أ. سباليقڽ قارون، ديك كران كملسو هيلع هللا ىلصيندا ڬباشرڬ اوليه 

كاكن ونن يڠ دكماوتعالى. مك، درڤد دوا چونتوه برالو هي، دي دلعنة اوليه اهلل سبحانقيڠ دميلي

يق بوروق هرتا ايت بوكنله ترلتق ڤد كڤيڠ كرتس ماهوڤون لوڬمڽ، اكن ءاين، جلسله بهاوا با

 ترهادڤڽ. قتتاڤي اي دتنتوكن اوليه سيكڤ ڤميلي

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد

ن، كسمواڽ اكن دتيڠڬلكن ءان دان ككواسقن، سڤرتي مان كدودوءاهرتا دان ككاي

تي ن سڤرقيءي دبلنجاكن ڤد جالن كباقن يڠ دميليءاهرتا دان ككايددنيا اين. نامون سكيراڽ 

ڽ واالوڤون سلڤس قالڽ اكن برتروسن دنعمتي اوليه ڤميلياوقف، صدقه دان نفقه، مك ڤه

 أبو هريرة رضي اهلل عنه درڤد حديث وايتكنتله مرامام مسلم  دالم حال اين، كماتينڽ.

 برسبدا: ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل بهاوا

يَةٍ َأْو عِلْمٍ ِإذَا مَاَت  َثَةٍ ِإلا َّ مِْن َصدَقَةٍ جَارِ الِإنْسَانُ انْقَطََع عَنْهُ عَمَلُهُ ِإلا َّ مِْن ثَلا
 ُ   يُنْتَفَُع بِهِ َأْو وَلَدٍ َصاِلحٍ يَْدعُو لَه

نسي ايت ماتي، مك اكن ڤوتوس عملنڽ كچوالي دري تيڬ ڤركارا: صدقه ءجك ما”

 “ كن اورڠ تواڽ.ءاعيڠ مند حلصاق ڽ دان انتجارية، علمو يڠ دأمبيل منفع

برداسركن حديث اين، داڤت كيت فهمي بهاوا هرتا منوروت إسالم بوكن هاڽ داڤت 

خيرة سكيراڽ اي دالبوركن أدنعمتي حاصيلڽ ددنيا، بهكن اي جوڬ داڤت دجاديكن ڤالبورن 

وتعالى يڠ  هن دان كطاعتن سماس ددنيا. بهكن لبيه درڤد ايت اهلل سبحانقيءڤد جالن كبا

مها ڤڽايڠ تله منجنجيكن ڤولڠن ڤالبورن برليڤت كالي ڬندا بوات ڤارا درماون  مها ڤموره دان

 :360دالم سورة البقرة ايات  ڽفرماني ءدري كالڠن همباڽ ماللو
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چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       

 گ  گ  ڳ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کژ  ڑ  ڑ

 سام اياله اهلل، جالن ڤد هرتاڽ ممبلنجاكن يڠ ٢اورڠ﴾ درما﴿ بنديڠن” برمقصود:

 مڠاندوڠي ڤوال ايت تڠكاي ٢تياڤ; تڠكاي توجوه منربيتكن تومبوه يڠ بنيه سبيجي سڤرتي

 اند دكهندقيڽ، يڠ سسياڤا باڬي الاهڤ قنامليڤتڬند اكن اهلل ،﴾ايڠتله﴿ دان. بيجي سراتوس

 “ .ڤڠتاهوانڽ علمو مليڤوتي الڬي ،كورنياڽ﴾ رحمة﴿ لواس مها اهلل

كڤنتيڠن  نڠيت دءسهاج بركا ن دان ڤڠوروسن هرتا بوكنءسسوڠڬوهڽ ڤنجاڬا

اي اداله اونتوق كلستارين مشاركت دان نڬارا.  بهكن ورڠ اتاو سسبواه اورڬانيساسي.أسس

ن ءان هرتا، كراجءي كهندق شريعة إسالم دالم ڤنجاڬااسهوبوڠن دڠن ايت، دالم اوسها منچاڤ

سالم، ن كواڠن إءاسياتيف بركنيتله مڠمبيل ببراڤ اين كمنترين كواڠن مليسياي ءمليسيا ماللو

يڠ مڠومڤولكن علموان كواڠن إسالم تمڤتن،  جاوتنكواس خاص كواڠن إسالمانتاراڽ ڤنوبوهن 

ين اوتام ايندوستري كواڠن دان اڬينسي كاول سليا كواڠن يڠ برتوجوان ممڤركاس سيڬمن ءڤما

إسالم دمليسيا باڬي ممستيكن نڬارا اين ككل سباڬاي ڤنراجو كواڠن إسالم دڤريڠكت كواڠن 

 ل. اڬلوب

ن اين هاڽ اكن برجاي ءن جوڬ سدر بهاوا اوسها ڤمركاساءاڤد ماس يڠ سام، كراج

ركن كسدرن يڠ جيتو دالم كالڠن رعيت. اوليه ايت، كمنترين كواڠن مليسيا اكسكيراڽ اي بر

كتيف دڠن امنتري كواڠن تله مڠمبيل لڠكه سيڬنيفيكن دان ڤرو ي ڤجابت تيمبلنءماللو

جمعة برتيماكن كواڠن إسالم باڬي ممباوا توڤيق اين كتڠه  هكن ببراڤ سيري خطبامرنچان

ڬر درواڠ كورڤورت دان اكادميك بهكن داڤت يمشاركت عموم اڬر اياڽ تيدق هاڽ برل

 اوليه سڬنڤ الڤيسن مشاركت دنڬارا اين. يءدفهمي دان دراسا

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد

 كيت برسام:ڠن اي رنوڬت دأمبيل سباڤولن داڤكسيمسباڬاي ڤنوتوڤ، ببراڤ 
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 نسي. ءماكهيدوڤن  اساسن اداله ءاهرتا دان ككاي رتام :ڤ

ن سرتا دبلنجاكي سومبر يڠ حالل دان سوچي دان دالبور ءوليه ماللواڤستيكن هرتا دڤر كدوا :

 سچارا ڤاتوه شريعة.

يق ءملكن ڤرانچڠن كواڠن يڠ باع سرتان قيءهرتا ڤد جالن كطاعتن دان كبا لهبلنجاكن : ڬكتي

 دان برهيمه. 

 :32 اتاي ءسرااإلة وتعالى ددالم سور هاهلل سبحانفرمان 

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

جاڠنله كامو جاديكن تاڠنمو تربلڠڬو ڤد ليهيرمو ﴿بخيل﴾ دان جاڠنله دان ”برمقصود: 

ن ايت كامو منجادي ترچال دان ا﴿بوروس﴾ كر هابيسڽ-دڠن سهابيس ولوركنڽهكامو تراللو مڠ

 “ مڽسل.

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الأيَاِت  الِّ ِْ ِِْ وَ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بالْقُرْآِن الْعَظِيِْم وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ. هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ َأقُوُْل قَوْلِْي هَذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  اْلحَِكيِْم وَتَقَب َّ

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الأَ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا ْْهُْم حْ الْعَظِيْم ِ يَاِِ م
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ

كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل ّٰه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ وَ  اة ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع بِي ِ اْلَأمِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َ ، وَ نِ 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 دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ
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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 رٍ عَ مْ أَ رَكُْم ب رَكُْم م

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

 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 َّ َ وَبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

اِشدِينَ  ُلُفَاِِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب حَابَةِ َأْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب اوَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض  ينَ ع َ مَ  عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ ْْ ا أَ ي َ ْْ أَ الْ  مَ  ِ  .ينَ مِ  ِ

ْْهُْم وَالَأْموَاِت. ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاِِ م  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
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَ  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ى ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

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

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

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ وَرَعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت بِر هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاَِهُ وَوُزَرَاَِهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ مَتَِك حْ الل َّ
اِحمِينَ .   يَا َأْرَحمَ الر َّ
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 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ  وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن،، َسخَاًِ رَخَاًِ، دَارَ عَْدٍل اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ   .وََسا

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

ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة ي ٢ ڠاوركنله كامي جادييا اهلل، 

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام 

دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWP. جاديكنله اوسها زكاة منونايكن ڠي

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن سباڬا

 

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

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

َ  فَاذْْ ُُِوا    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوهُ الل ّٰهَ الْعَظِيْم
 عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 
 

 


