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 نڬارا دان راج كڤد نءكستيا

 (ه1441 ذو الحجة 1/ م2112 اوڬوس 2) 

 ُ ُ 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 ف  هُوَ 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
ِ وََسل ِمْ  دٍ وَعَلَى  َصل  ِ آعَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  لَى يَوِْم الد ِيِْن.إِ هِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ل

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 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

 ڻ ڻ ڻڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

 درحمتي اهلل، يڠ  اعهجم سيدڠ 

 سكالين، دكاسيهي يڠ جماعه سيدڠ كڤد مڽرو دان ساي ديري كڤد برڤسن ساي

 سڬاال مالكوكن دڠن سبحانه وتعالى اهلل كڤد كيت نءكتقوا منيڠكتكن كيت ماريله

 اهلل دسيسي موليا ڤاليڠ يڠ اورڠ سسوڠڬوهڽ. الرڠنڽ سڬاال منيڠڬلكن دان ڤرينتهڽ

 منطاعتي دان مڠعملكن برتروسن كيت ماريله. برتقوى ڤاليڠ يڠ اورڠ وتعالى ايالهسبحانه 

 اكن كيت مودهن-موده. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اجرن سبحانه وتعالى دان اهلل ڤرينته سڬاال

 .كلق دأخيرة دان ددنيا نءكجايا برأوليه سبحانه وتعالى دان اهلل اوليه درحمتي
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 خطبه مڠحياتي اونتوق سكالين جماعه اراڤ مڠاجق ايڠين اين هاري ڤد جمعة منبر

 سري موليا مها يڠ دولي كباوه ڤرطبلن برسمڤنا “نڬارا دان راج كڤد نءكستيا” برتاجوق

 شاه باهلل المصطفى الدين رعاية اهلل عبد السلطان ،11-ك اڬوڠ دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك

 .باهلل المستعين شاه أحمد حاج سلطان المرحوم ابن

 دمولياكن،  يڠ جماعه  سيدڠ

 يڠ نڬارا دان رعيت نءكسجهترا كڤد ڤايوڠ مروڤاكن نءبرڤرلمباڬا راج سسوڠڬوهڽ

 اڬوڠ، دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك سري موليا مها يڠ دولي كباوه وڠنءنا. اين يءچينتا كيت

 اين نڬارا كروكونن سوڤاي ستيا طاعة منچورهكن ڤرلو نءكراجا دان رعيت برمعنا

 .ترڤليهارا سنتياس

 اوليه جلس دڠن دفهمي ڤرلو دمليسيا راج اينستيتوسي كوجودن سسوڠڬوهڽ

 ڤرلو كيت. ڤنديديقن بالكڠ التر دان عمور بڠسا، مڠيرا تنڤا مليسيا رعيت الڤيسن سلوروه

 نڬارا ڤندودوق اوتام ڤوڤوالسي دڠن راڤت يتءبركا يڠ نڬارا نءڤمبينا اساس مڽدري

 .ماليو ٢كسلطانن يءماللو ترسنديري كڬميلڠنڽ هسجار يءممڤوڽا ماليو اورڠ يعني اين،

 دان دودوق لتق ترڤليهارا تروس اونتوق إسالم مڠمودي دالم راج اينستيتوسي ڤرانن

 عموم. رعيت سلوروه اوليه جلس دڠن دفهمي ڤرلو جوڬ اين نڬارا دالم فوڠسيڽ

 ٢راج سكنمڠڬاري يڠ ڤرسكوتوان نءڤرلمباڬا ،3 ڤركارا دالم ترمكتوب بهاوا يءمڠتاهو

 ڤدوك سري موليا مها يڠ دولي كباوه دان براج نڬري-دنڬري إسالم اڬام كتوا سباڬاي ماليو

 ڤينڠ، ڤوالو دواليه ڤرسكوتوان، مالك، إسالم اڬام كتوا سباڬاي اڬوڠ دڤرتوان يڠ بڬيندا

 .سراوق دان سابه

 دليندوڠي ككل تروس ماليو اورڠ ممستيكن ممڤو راج اينستيتوسي كوجودن

 اومت ٢كڤنتيڠن اوڤاي مندايا راج ڤرانن منروسكن دسمڤيڠ دان إسالم اڬام يعني ماڽ،اڬا

 مڠوبه تله ماليو كتانه إسالم كداتڠن سجاره، كڤد سموال مليهت. اين نڬارا دالم إسالم
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 دتتڤكن يڠ ٢لونس مڠيكوت رعيت ممبيمبيڠ دالم ڤميمڤين اتاو خليفة سباڬاي راج ڤرانن

 .شريعة اوليه

 اهلل، درحمتي  اعه يڠجم  سيدڠ

 دان سوروهن منجادي يڠ ڤمرينتهن منونايكن دالم اوتام اسڤيك اياله كعاديلن

 ايڠتله. كخليفهن امانه منجالنكن باڬي بومي دموك واكيلڽ كڤد اهلل اوليه ڤرتڠڬوڠجوابن

 :حديث سبواه دالم ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول ڤسنن

 ِ تِه كُْم مَِْسئُوٌل عن رَعِي َّ كُْم راٍع وكُل  ُّ اِس راٍع وهو كُل  ُّ ، فالِإمامُ الذي علَى الن َّ
تِهِ، والمَرَْأةُ  جُُل راٍع علَى أهِْل بَيْتِهِ، وهو مَِْسئُوٌل عن رَعِي َّ تِهِ، والر َّ مَِْسئُوٌل عن رَعِي َّ

 ِ جُِل راٍع علَى ماِل  ،راعِيَةٌ علَى أهِْل بَيِْت زَْوِجها ووَلَدِه وهي مَِْسئُولَةٌ عْنهْم، وعَبْدُ الر َّ
تِهِ. َسي ِدِ  كُْم مَِْسئُوٌل عن رَعِي َّ كُْم راٍع وكُل  ُّ  هِ وهو مَِْسئُوٌل عنْه، ألا فَكُل  ُّ

 دمينتا اكن كامو ستياڤ دان ڤميمڤين، اياله كامو ستياڤ: ”برسبدا ملسو هيلع هللا ىلص نبي

 لالكي سأورڠ. ڤرتڠڬوڠجوابنڽ دمينتا اكن دان ڤميمڤين اياله كتوا سأورڠ. ڤرتڠڬوڠجوابنڽ

 اياله وانيتا سأورڠ. ڤرتڠڬوڠجوابنڽ دمينتا اكن دي دان ڽكلوارڬا كڤد ڤميمڤين اياله

. ڤرتڠڬوڠجوابنڽ دمينتا اكن جوڬ دي دان ،انقڽ-سرتا انق سواميڽ رومه اتس ڤميمڤين

. ڤرتڠڬوڠجوابنڽ دمينتا اكن جوڬ دي دان توانڽ هرتا اتس ڤميمڤين جوڬ همبا سأورڠ

 دمينتا اكن كامو ستياڤ دان ڤميمڤين اياله كامو ستياڤ سوڠڬوه،

 ﴾البخاري رواية حديث﴿“.ڤرتڠڬوڠجوابنڽ

 كسنتونن مڽنجوڠي سرتا سقسي منجادي تله اين سالما جالتا رعيت سلوروه

 حال مڽالمي دالم دولي منچمر اڬوڠ دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك سري موليا مها يڠ دولي كباوه

 .ڤمرينتهن ڠسڤنج دلڠسوڠكن تروس اي اڬر ڤڠهارڤن ڤنوه دڠن نڬارا، دان رعيت أحوال

 رعيت سلوروه اين، نڬارا باڬي اڬام جوڬ يڠ إسالم اڬام ترتيڠڬي وڠءڤنا سالكو

 مروڤاكن اڬوڠ دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك سري موليا مها يڠ دولي كباوه بهاوا ميقيني جالتا
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 دبومي ترسماي اين عالم سكالين كڤد رحمة سباڬاي اڬام ميسيج ممباوا اونتوق تالدن

 .رعيت سلوروه ڤد كڤلباڬاين مڽاتوكن دان هرمونيمڠ دڠن مليسيا

. برت دان منچابر ساڠت يڠ توڬس سواتو مروڤاكن نڬارا سبواه باڬي كتوا منجادي

 دالم الما سكين سجق وجود تله سرتا اره دان بنتوق ڤلباڬاي دالم وجود ايت ٢چابرن

 نيڬاتيف ڤسيڤرسي مليمڤركن سڠاج يڠ ڤيهق سڬلينتير ترداڤت. ماليو كسلطانن سيستم

 سلطان ڤارا مڠهينا براني سماكين يڠ اينديۏيدو جوڬ ترداڤت. براج اينستيتوسي ترهادڤ

 يڠ دولي كباوه ٢كواس ممڤرتيكايكن سڠاج يڠ كومڤولن كالڠن جوڬ اد. اين دنڬارا راج دان

 يتءيا ،153 ڤركارا ممڤرتيكايكن سڤرتي اڬوڠ دڤرتوان يڠ بڬيندا ڤدوك سري موليا مها

 ڤرونتوقن اياله مريك ليار تودوهن انتارا. ماليو اورڠ ايستيميوا حق ممليهارا وابتڠڬوڠج

. ينءال قوم كڤد ديسكريمينسي سباڬاي دأڠڬڤ دان ورڬانڬارا انتارا بيذاكن-ممبيذا ايت

. سجاره سكونتيك دڠن دفهمي تيدق جوڬ اي. سهاج سبهاڬين دباچ ايت 153 ڤركارا

 نڬارا دان راج كڤد نءكستيا ممبريكن اونتوق اقراربر تله يڠ رعيت سباڬاي جوسترو،

 .اين دنڬارا كسلطانن سيستم ممڤرتاهنكن دان مڽوكوڠ سڤاتوتڽ

 اهلل، درحمتي  يڠ جماعه  سيدڠ

 سمستيڽ كيت والجماعة، السنة أهل منهج دڠن تڬوه برڤڬڠ يڠ مسلم سباڬاي

 يڠ اڬوڠ دڤرتوان يڠ سستاتو الڬي، اڤاته اين نڬارا دالم ڤمرينته كڤد كطاعتن ملتقكن

 ايت ڤميمڤين منطاعتي بهاواساڽ يلهءكتاهو. نڬارا باڬي اڬام كتوا سباڬاي برتيندق

 اين حال. ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول منطاعتي سبحانه وتعالى دان اهلل منطاعتي جوڬ ترماسوق

 :52 ايات النساء سورة سبحانه وتعالى دالم اهلل فرمان سباڬايمان

 ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

له كامو كڤد تله كامو كڤد اهلل دان طاعتيمان، طاعاواهاي اورڠ يڠ بر”دڽ: مقصو

 “.مر دري كالڠن كاموى األولأرسول دان كڤد 
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مر دالم ايات ترسبوت اياله ڤارا ڤمرينته ى األولأجمهور علماء مڠواتكن بهاوا مقصود 

اوروسن دنيا  دان علماء يڠ مميليقي اوتوريتي دالم مڠوروس اوروسن قوم مسلمين، سام اد

مر يڠ ى األولأ” :مام النوويإماهوڤون اوروسن اڬام. حال اين سباڬايمان دتڬسكن اوليه 

تي دري كالڠن ڤارا عاطوتعالى واجبكن اونتوق د هيڠ اهلل سبحان ٢دمقصودكن اياله اورڠ

يت ءله ڤنداڤت جمهور علماء تردهولو دان سكارڠ يايڤمرينته دان ڤميمڤين اومت، اين

 “ينڽ.ءكالڠن اهلي تفسير، فقه، دان يڠ الدري 

 :برسبدا ملسو هيلع هللا ىلصكودكن سبواه حديث دالم صحيحڽ بهاوا رسول اهلل يمام البخاري مرإ

 

 ٍ َ مَا لَْم يُؤْمَْر بِمَعِْصيَة ِ الْمُِْسلِِم فِيمَا َأَحب َّ وَكَرِه ُ عَلَى الْمَرْء اعَة ْمُع وَالط َّ فَِإذَا  ،الِس َّ
 ٍ مِرَ بِمَعِْصيَة َ  فَلا سَمْعَ  ،أُّ  وَلا َطاعَة

﴿ڤمرينته﴾ اداله واجب باڬي ستياڤ مسلم، سام اد  تيمندڠر دان منطاع”مفهومڽ: 

ي سالڬي دي تيدق دڤرينتهكن مالكوكن ءي اتاوڤون يڠ تيدق دسوكاءدالم ڤركارا يڠ دسوكا

ه ﴿واجب﴾ دي مندڠر دان قليتن، مك تيدعصيتن. جك دي دڤرينتهكن مالكوكن كمعصكم

 “تي.منطاع

يتن دان سسواتو عصن تياد كچندروڠن ترهادڤ كمام ين دلتقكن سالڬيكطاعتن ا

جوڬ  ملسو هيلع هللا ىلص. دالم ماس يڠ سام جوڬ رسول اهلل سبحانه وتعالى يڠ برچڠڬه دڠن شريعة اهلل

 :تله مڠيڠتكن كيت دڠن سبداڽ

 َ اعَةُ فِي الْمَعْرُْوفِ  ،طاَعَةَ فِي مَعِْصيَةِ الل ّٰهِ  لا مَا الط َّ  .ِإن َّ
ڽ ترداڤت معصية كڤد اهلل، ا﴾ طاعة ﴿ترهادڤ ڤرينته﴾ يڠ ڤدتيدق ﴿بوليه”مفهومڽ: 

 ﴿حديث رواية مسلم﴾“ .نقسسوڠڬوهڽ كطاعتن ايت هاڽ دالم ﴿ڤركارا﴾ كباجي

سباڬاي رعيت ڤوال، اداله واجب باڬي كيت منومڤهكن سڤنوه طاعة ستيا كڤد 

ممستيكن  ليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ باڬيووه دولي يڠ مها ماكڤيمڤينن كب

سڬاال اڬيندا ڤنتدبيرن دان كمعمورن داڤت دچاڤاي. كيت جوڬ ڤستيڽ مڠيڠينكن نڬارا 



 خطبه جمعة                                                                                                       كستياءن كڤد راج دان نڬارا    

6 

 

ن سلوروه رعيت هيدوڤ بهاڬيا دان هرموني. مك سڤاتوتڽ ءادأاين بركمبڠ ڤست دالم ك

مانن دان كساتوان يڠ تله تربينا دان منيڠڬلكن سبارڠ اوسها أسام ممليهارا ك-كيت برسام

 رت مروسقكن كهرمونين اين.يڠ برحسنيڬاتيف 

برساتو ممڤرتاهنكن  ٢منبر جوڬ ايڠين مڽرو كڤد سموا رعيت مليسيا اونتوق سام

ن اڬام، ڤوليتيق دان قوم درڤد ءكدولتن دان كتنترامن نڬارا تنڤا مڠيرا التر بالكڠ ڤربيذا

 سبارڠ انچمن دان تكانن دري سڬنڤ اره. 

ليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، ووه دولي يڠ مها ماسموڬ دباوه ڤمرينتهن كب

ن ء، كسوڤنن دان كسوسيال٢ن، كدولتن اوندڠءن كڤد توهن، كلوهورن ڤرلمباڬاءاكڤرچاي

 اهلل. ن شاءإرار رعيت مليسيا سمواڽ. اقاكن مڠوكوه ستيا دالم 

 ڃ ڃ ڃ چ چ

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ

يق دان ممبري بنتوان ءعاديل، بربوات باسسوڠڬوهڽ اهلل مڽوروه برالكو ”مقصودڽ: 

دان مالرڠ درڤد مالكوكن ڤربواتن موڠكر دان كظاليمن. دي مڠاجر كامو ة رابقكڤد قوم 

 ﴾21ل ايات حالن ة﴿سور“ يڠتن.اسوڤاي كامو مڠمبيل ڤر
 

 ْ اكُْم بِمَا فِي هِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرَْأِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ
 َ مِيُْع الْعَلِيْمُ. َأقُوُْل قَوْلِْي هَذَا وََأْست هُ هُوَ الِس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ غْفِرُ الل ّٰهَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

ِ الْمُِْسلِمِيْنَ وَالْمُِْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِِسَا وَالْمُؤْمِنَاِت اْلَأْحيَاءِ مِْنهُْم  الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَاْلَأْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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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 دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ حَ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  ق َّ 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

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

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

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

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 ِ ي الت َّ عِ اب ِ اب َ مَ  اوَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحِسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ  ينَ ع ُ 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 َّ
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هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالِس َّ ح َّ َ  مَلِ كَوَالص ِ َ ك باوه  ان َ دُولِي يڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ، الِسُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَة

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

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

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ُ ُ مَِن الْم ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه ؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل َّ
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

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

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

زكاة ڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن 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 اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 
 

نْيَا حَ  ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ ارِ ر  .ِسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحِسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،
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چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

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

 وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 

 
 


