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كاي دنيا بهاڬيا اخيرة
( 32اوڬوس 3102م 33 /ذو الحجة 0441ﻫ)
ُ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 َ
وَسَي ِئ َ ِ

سو ْلُه ُ ،ا َ َّلله ُ َّم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ

َل و َسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ص ِ
ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِوُونَ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،أ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ

ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروﻫنڽ دان
منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .موده-مودﻫن كيت سموا دبڠكيتكن دالم كالڠن اورڠ٢يڠ منداڤت
كجاياءن ددنيا دان دأخيرة كلق.
ڤد ﻫاري يڠ موليا اين ماريله كيت مڠحاياتي خطبه برتاجوق  ” :كاي دنيا بهاڬيا
اخيرة“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
واڠ دان ﻫرتا مروڤاكن كڤرلوان اساس باڬي ماءنسي منروسكن كهيدوڤن .إسالم
ممڤوڽاءي روكون اڬام دان روكون كهيدوڤن .روكون اڬام تربينا دري روكون إسالم دان
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روكون إيمان .ماناكاال روكون كهيدوڤن تربينا اتس ببراڤ ڤركارا سڤرتي كهرتاءن اتاو
ككاياءن ،كعلموان ،كتمدونن دان سأومڤاماڽ .ماله ،تنڤا ترتڬقڽ روكون كهيدوڤن ،كهيدوڤن
اڬام اكن ترججس ،موندور دان تيدق دحرمتي.
تنڤا ﻫرتا ،نسچاي كيت تيدق اكن ممڤو مميليقي كڤرلوان ٢اساس كهيدوڤن يڠ الءين
سڤرتي ماكن مينوم ،تمڤت تيڠڬل ،ڤاكاين دان ڤنديديقن .عبارة سبواه كندراءن يڠ برڬرق
دڠن اداڽ باﻫن بكر ،بڬيتوله جوڬ كهيدوڤن ماءنسي يڠ دڬرقكن دڠن اداڽ واڠ دان ﻫرتا
سباڬاي باﻫن بكر .إسالم مڠأعترف ﻫرتا سباڬاي اساس كهيدوڤن ماءنسي .اين داڤت كيت
فهمي ماللوءي فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية  5يڠ برمقصود:
”دان جاڠنله كامو بريكن ﴿سرﻫكن﴾ كڤد اورڠ ٢يڠ بلوم سمڤورنا عقلڽ اكن ﻫرتا
﴿مريك يڠ اد دالم جاڬاءن﴾ كامو﴿ ،ﻫرتا﴾ يڠ اهلل تله منجاديكنڽ اونتوق كامو سموا سباڬاي
اساس ڤمباڠونن كهيدوڤن كامو; دان بريله مريك بلنجا دان ڤاكاين دري ڤنداڤتن ﻫرتاڽ ﴿يڠ
كامو نياڬاكن﴾ ،دان جوڬ بركاتله كڤد مريك دڠن كات ٢يڠ باءيق“.
ايات اين دڠن جلس مڽاتاكن بهاوا ﻫرتا اتاو ككاياءن اداله اساس كڤد كهيدوڤن
كسلوروﻫنڽ سام ادا اسڤيك أڬام اتاو ڤمباڠونن دنيا .لبيه درڤد ايت ،ڤنجاڬاءن دان
ظ المال اياله ساله ساتو درڤد  5ترس كڤرلوان اوتام يڠ منجادي
ڤڠوروسن ﻫرتا اتاوڤون ِح ْف ُ
توجوان ڤنورونن شريعة إسالم اتاو مقاصد الشريعة .مقاصد الشريعة اياله اساس دان ڤوليسي
اوتام كهيدوڤن برأڬام .ڤنجاڬاءن ﻫرتا دسيني مليڤوتي ڤنجاناءن ككاياءن ،ڤميندﻫن دان
ڤڠاڬيهن .اسڤيك يڠ ترڤنتيڠ انتارا  2كومڤونن اين اياله ڤنجاناءن ككاياءن .اين كران سكيراڽ
ﻫرتا دان ككاياءن يڠ دميليقي اوليه اومت إسالم تيدق منچوكوڤي ،تنتوله كيت تيدق ممڤو
مڠاڬيهكنڽ دالم مشاركت كران حقيقتڽ كيت سنديري ماسيه ككورڠن ﻫرتا.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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سباڬاي سأورڠ مسلم يڠ مليهت دنيا ماللوءي كاچ مات عباده دان كطاعتن كڤد اهلل،
ﻫرتا دان ككاياءن يڠ دميليقي ڤرلوله جوڬ دتڠڬڤي ماللوءي كاچ مات يڠ سام .سڬاال يڠ
دميليقي ايت اكن منجادي وصيلة منداڤتكن كريضاءن اهلل دان منجادي بكلن اونتوقڽ دأخيرة.
ﻫرتا منوروت كاچ مات إسالم عبارة سبيله ڤدڠ يڠ ممڤوڽاءي دوا سيسي ،باءيق
بوروق كسنڽ برڬنتوڠ كڤد باڬايمان ماءنسي مڠڬوناكنڽ .اهلل سبحانه وتعالى برفرمان بركنأن
ﻫرتا سباڬايمان د دالم سورة العاديات ايات : 8
ﮰﮱ ﯓﯔﯕ
برمقصود” :دان سسوڠڬوﻫڽ دي(ماءنسي) ملمڤاو ساڠت سايڠكن ﻫرتا ﴿سچارا
طمع ﻫلوبا﴾“.
ﻫرتا دروجوع سباڬاي ”الخير“ يڠ ممباوا مقصود كباءيقن ،سباڬايمانا ڤنداڤت اﻫلي
تفسير سڤرتي امام ابن حجر .حال اين كران إسالم سباڬاي اڬام يڠ سالري دڠن فطره
ماءنسي ممندڠ ڤرانن ﻫرتا سباڬاي سسواتو كڤرلوان اساس مريك ،دسمڤيڠ عملن كطاعتن
دان عباده يڠ بركاءيت دڠنڽ .اي تيدق موڠكين داڤت دلقساناكن سسمڤورناڽ تنڤا عباده
زكاة ،وقف ،صدقة دان الءين .٢ڤد ماس يڠ سام ،ﻫرتا جوڬ اداله اوجين كڤد سسأورڠ،
سڤرتي يڠ دسبوتكن ددالم اية  38سورة األنفال:
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻ
برمقصود” :دان كتاﻫوءيله ،بهاوا ﻫرتامو دان انق-انقمو ايت ﻫاڽاله سباڬاي اوجين دان
سسوڠڬوﻫڽ دسيسي اهلل له ڤهاال يڠ بسر“.
اين كران ﻫرتا بوليه منجادي سبب جاءوﻫڽ سسأورڠ ﻫمبا دري توﻫن دسببكن
كالالينڽ دان كطمعنڽ ( )ketamakannyaمڠومڤولكن ﻫرتا .برجاي اتاو ڬاڬلڽ سسأورڠ
دالم اوجين ﻫرتاڽ برڬنتوڠ كڤد باڬايمان دي ممڤرأوليهڽ سرتا ممبلنجاكنڽ ،اداكه اي سالري
دڠن شريعة إسالم اتاوڤون تيدق.
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ككاياءن يڠ دميليقي اوليه ڤارا صحابة نبي ﷺ سڤرتي سيدنا أبو بكر الصديق ،سيدنا
عثمان بن عفان دان سيدنا عبدالرحمن بن عوف تيدق منجادي ڤڠهالڠ باڬي مريك منداڤت
كمولياءن ددالم إسالم ،بهكن كتيڬ-تيڬ مريك مروڤاكن انتارا  01اورڠ صحابة يڠ دجنجيكن
شرڬ اوليه باڬيندا ﷺ .سباليقڽ قارون ،ديك كران كأڠكوﻫن دان كسومبوڠنڽ دڠن ﻫرتا
يڠ دميليقي ،دي دلعنة اوليه اهلل سبحانه وتعالى .مك ،درڤد دوا چونتوه برالوانن يڠ دكموكاكن
اين ،جلسله بهاوا باءيق بوروق ﻫرتا ايت بوكنله ترلتق ڤد كڤيڠ كرتس ماﻫوڤون لوڬمڽ ،اكن
تتاڤي اي دتنتوكن اوليه سيكڤ ڤميليق ترﻫادڤڽ.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ﻫرتا دان ككاياءن ،سڤرتي مان كدودوقن دان ككواساءن ،كسمواڽ اكن دتيڠڬلكن
ددنيا اين .نامون سكيراڽ ﻫرتا دان ككاياءن يڠ دميليقي دبلنجاكن ڤد جالن كباءيقن سڤرتي
وقف ،صدقه دان نفقه ،مك ڤهاالڽ اكن برتروسن دنعمتي اوليه ڤميليقڽ واالوڤون سلڤس
كماتينڽ .دالم حال اين ،امام مسلم تله مروايتكن حديث درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه
بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

لا م ِنْ ثَلاث ََة ٍ ِإ َّ
الإنْس َانُ انْقَطَ َع عَن ْه ُ ع َمَلُه ُ ِإ َّ
صد َقَة ٍ ج َارِ يَة ٍ أَ ْو عِلْم ٍ
لا م ِنْ َ
ِإذ َا م َاتَ ِ
يُن ْتَف َ ُع بِه ِ أَ ْو وَلَد ٍ صَالِ ٍح ي َ ْدع ُو لَه ُ

”جك ماءنسي ايت ماتي ،مك اكن ڤوتوس عملنڽ كچوالي دري تيڬ ڤركارا :صدقه
جارية ،علمو يڠ دأمبيل منفعتڽ دان انق صالح يڠ مندعاءكن اورڠ تواڽ“.
برداسركن حديث اين ،داڤت كيت فهمي بهاوا ﻫرتا منوروت إسالم بوكن ﻫاڽ داڤت
دنعمتي حاصيلڽ ددنيا ،بهكن اي جوڬ داڤت دجاديكن ڤالبورن أخيرة سكيراڽ اي دالبوركن
ڤد جالن كباءيقن دان كطاعتن سماس ددنيا .بهكن لبيه درڤد ايت اهلل سبحانه وتعالى يڠ
مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ تله منجنجيكن ڤولڠن ڤالبورن برليڤت كالي ڬندا بوات ڤارا درماون
دري كالڠن ﻫمباڽ ماللوءي فرمانڽ دالم سورة البقرة ايات :360
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ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
برمقصود” :بنديڠن ﴿درما﴾ اورڠ ٢يڠ ممبلنجاكن ﻫرتاڽ ڤد جالن اهلل ،اياله سام
سڤرتي سبيجي بنيه يڠ تومبوه منربيتكن توجوه تڠكاي; تياڤ ٢تڠكاي ايت ڤوال مڠاندوڠي
سراتوس بيجي .دان ﴿ايڠتله﴾ ،اهلل اكن مليڤتڬنداقن ڤهاال باڬي سسياڤا يڠ دكهندقيڽ ،دان
اهلل مها لواس ﴿رحمة﴾ كورنياڽ ،الڬي مليڤوتي علمو ڤڠتاﻫوانڽ“.
سسوڠڬوﻫڽ ڤنجاڬاءن دان ڤڠوروسن ﻫرتا بوكن سهاج بركاءيت دڠن كڤنتيڠن
سسأورڠ اتاو سسبواه اورڬانيساسي .بهكن اي اداله اونتوق كلستارين مشاركت دان نڬارا.
سهوبوڠن دڠن ايت ،دالم اوسها منچاڤاي كهندق شريعة إسالم دالم ڤنجاڬاءن ﻫرتا ،كراجاءن
مليسيا ماللوءي كمنترين كواڠن مليسيا تله مڠمبيل ببراڤ اينيسياتيف بركناءن كواڠن إسالم،
انتاراڽ ڤنوبوﻫن جاوتنكواس خاص كواڠن إسالم يڠ مڠومڤولكن علموان كواڠن إسالم تمڤتن،
ڤماءين اوتام ايندوستري كواڠن دان اڬينسي كاول سليا كواڠن يڠ برتوجوان ممڤركاس سيڬمن
كواڠن إسالم دمليسيا باڬي ممستيكن نڬارا اين ككل سباڬاي ڤنراجو كواڠن إسالم دڤريڠكت
ڬلوبال.
ڤد ماس يڠ سام ،كراجاءن جوڬ سدر بهاوا اوسها ڤمركاساءن اين ﻫاڽ اكن برجاي
سكيراڽ اي براكركن كسدرن يڠ جيتو دالم كالڠن رعيت .اوليه ايت ،كمنترين كواڠن مليسيا
ماللوءي ڤجابت تيمبلن منتري كواڠن تله مڠمبيل لڠكه سيڬنيفيكن دان ڤرواكتيف دڠن
مرنچاناكن ببراڤ سيري خطبه جمعة برتيماكن كواڠن إسالم باڬي ممباوا توڤيق اين كتڠه
مشاركت عموم اڬر اياڽ تيدق ﻫاڽ برليڬر درواڠ كورڤورت دان اكادميك بهكن داڤت
دفهمي دان دراساءي اوليه سڬنڤ الڤيسن مشاركت دنڬارا اين.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي ڤنوتوڤ ،ببراڤ كسيمڤولن داڤت دأمبيل سباڬاي رنوڠن كيت برسام:
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ڤرتام  :ﻫرتا دان ككاياءن اداله اساس كهيدوڤن ماءنسي.
كدوا  :ڤستيكن ﻫرتا دڤراوليه ماللوءي سومبر يڠ حالل دان سوچي دان دالبور سرتا دبلنجاكن
سچارا ڤاتوه شريعة.
كتيڬ  :بلنجاكنله ﻫرتا ڤد جالن كطاعتن دان كباءيقن سرتا عملكن ڤرانچڠن كواڠن يڠ باءيق
دان برﻫيمه.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء ايات :32
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
برمقصود” :دان جاڠنله كامو جاديكن تاڠنمو تربلڠڬو ڤد ليهيرمو ﴿بخيل﴾ دان جاڠنله
كامو تراللو مڠهولوركنڽ دڠن سهابيس-ﻫابيسڽ ﴿بوروس﴾ كران ايت كامو منجادي ترچال دان
مڽسل“.
َات و َالِِّْْ ِ ِ
ن الأي ِ
ن ال ْعَظِي ِْم وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم بالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
السمِي ُع الْع َلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ
ات الأَ حْ يَاِ ِ مِْْه ُ ْم
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

ات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَالأَ مْو َ ِ

خطبه كدوا



السل َام ُ ع َلى َ سَيِدِن َا 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 َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ.
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
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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
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

سي ِدِنَا
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ عَلَى َ
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاه ِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ

ن و َ ع َنْ ب َق ِ َّية ِ َّ
ن الْخل ُُف َاِ ِ َّ
ض َّ
ن ال َّتاب ِع ِينَ و َت َاب ِع ِي
شدِي َ
الرا ِ
ار َ
الصح َابَة ِ أَ جْم َع ِينَ ،و َ ع َ ِ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ
َّ
ض ع ََّنا م َع َه ُ ْم ي َا أَ ْ ْ ِ َم َ ا ْلأَ ْ ْ ِ َم ِينَ.
ار َ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ْ ِن و َ ْ
َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاِ ِ مِْْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ وَالمُسْل ِم َ ِ

الص َّحة ِ و َ َّ
الله َُّم أَ ي ِ ْد ب ِد َوَا ِم َّ
َّ
السلَامَة ِ 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  ،الس ُلطَان ع َبْد ُ اللّٰه رِعَايَة ُ الد ِي ْن ال م ُصْ طَفَى

َاج أَ حْم َد شَاه ال مُسْت َ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.
َّ
ك
ات ب ِر َ ْحمَت ِ َ
ن ال ْمُؤْم ِنِينَ و َ ال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم احْ ف َْظ عُلَمَاَِه ُ وَوُز َرَاَِه ُ وَقُضَاتَه ُ وَع َُّمالَه ُ وَرَعَاي َاه ُ م ِ َ

حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ .
ي َا أَ ْر َ

7

كاي دنيا بهاڬيا اخيرة

خطبه جمعة

َّ
ن وَأَ م َانٍ،
الله َُّم اجْ ع َلْ بلََد َن َا م َالِيز ِي َا آم ِنا ً م ُ ْطم َئ ًِّنا ،سَ خَاِ ً رَخ َاًِ ،د َار َ ع َ ْد ٍ
ل و َِإيمَانٍ ،وَأَ ْم ٍ

وَسَا ئ ِر َ بِلَادِ ال ْ مُسْل ِمِينَ.

َّ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِمِيْنَ  ،وَد َم ِْر أَ عْد َاَِك َ أَ عْد َاِ َ 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 ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ

يا اهلل ،جاديكنله كامي اورڠ  ٢يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة
ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله ڬولوڠن
يڠ منونايكن زكاة .جاديكنله اوسها  MAIWPدالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان
سباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري بلڠڬو كميسكينن.
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الْآ ِ
ر َ َّبنَا آتنَِا فِي الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللّٰهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ فَا ْذُْ ِ ُوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذُْ ِ ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ
عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم وَلَِِّْ ْ ِ ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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