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كستياءن كڤد راج دان نڬارا
( 2اوڬوس 2112م 1 /ذو الحجة 1441ﻫ)
ُ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 ُ ف َه ُ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 ْ َ

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آل ِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
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
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ساي برڤسن كڤد ديري ساي دان مڽرو كڤد سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي سكالين،
ماريله كيت منيڠكتكن كتقواءن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن مالكوكن سڬاال
ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سسوڠڬوﻫڽ اورڠ يڠ ڤاليڠ موليا دسيسي اهلل
سبحانه وتعالى اياله اورڠ يڠ ڤاليڠ برتقوى .ماريله كيت برتروسن مڠعملكن دان منطاعتي
سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى دان اجرن رسول اهلل ﷺ .موده-مودﻫن كيت اكن
درحمتي اوليه اهلل سبحانه وتعالى دان برأوليه كجاياءن ددنيا دان دأخيرة كلق.
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منبر جمعة ڤد ﻫاري اين ايڠين مڠاجق ڤارا جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي خطبه
برتاجوق ”كستياءن كڤد راج دان نڬارا“ برسمڤنا ڤرطبلن كباوه دولي يڠ مها موليا سري
ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك ،11-السلطان عبد اهلل رعاية الدين المصطفى باهلل شاه
ابن المرحوم سلطان حاج أحمد شاه المستعين باهلل.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
سسوڠڬوﻫڽ راج برڤرلمباڬاءن مروڤاكن ڤايوڠ كڤد كسجهتراءن رعيت دان نڬارا يڠ
كيت چينتاءي اين .ناءوڠن كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
برمعنا رعيت دان كراجاءن ڤرلو منچورﻫكن طاعة ستيا سوڤاي كروكونن نڬارا اين
سنتياس ترڤليهارا.
سسوڠڬوﻫڽ كوجودن اينستيتوسي راج دمليسيا ڤرلو دفهمي دڠن جلس اوليه
سلوروه الڤيسن رعيت مليسيا تنڤا مڠيرا بڠسا ،عمور دان التر بالكڠ ڤنديديقن .كيت ڤرلو
مڽدري اساس ڤمبيناءن نڬارا يڠ بركاءيت راڤت دڠن ڤوڤوالسي اوتام ڤندودوق نڬارا
اين ،يعني اورڠ ماليو ممڤوڽاءي سجاره كڬميلڠنڽ ترسنديري ماللوءي كسلطانن ٢ماليو.
ڤرانن اينستيتوسي راج دالم مڠمودي إسالم اونتوق تروس ترڤليهارا لتق دودوق دان
فوڠسيڽ دالم نڬارا اين جوڬ ڤرلو دفهمي دڠن جلس اوليه سلوروه رعيت .عموم
مڠتاﻫوءي بهاوا ترمكتوب دالم ڤركارا  ،3ڤرلمباڬاءن ڤرسكوتوان يڠ مڠڬاريسكن راج٢
ماليو سباڬاي كتوا اڬام إسالم دنڬري-نڬري براج دان كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك
بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ سباڬاي كتوا اڬام إسالم دواليه ڤرسكوتوان ،مالك ،ڤوالو ڤينڠ،
سابه دان سراوق.
كوجودن اينستيتوسي راج ممڤو ممستيكن اورڠ ماليو تروس ككل دليندوڠي
اڬاماڽ ،يعني اڬام إسالم دان دسمڤيڠ منروسكن ڤرانن راج مندايا اوڤاي كڤنتيڠن ٢اومت
إسالم دالم نڬارا اين .مليهت سموال كڤد سجاره ،كداتڠن إسالم كتانه ماليو تله مڠوبه
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ڤرانن راج سباڬاي خليفة اتاو ڤميمڤين دالم ممبيمبيڠ رعيت مڠيكوت لونس ٢يڠ دتتڤكن
اوليه شريعة.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كعاديلن اياله اسڤيك اوتام دالم منونايكن ڤمرينتهن يڠ منجادي سوروﻫن دان
ڤرتڠڬوڠجوابن اوليه اهلل كڤد واكيلڽ دموك بومي باڬي منجالنكن امانه كخليفهن .ايڠتله
ڤسنن رسول اهلل ﷺ دالم سبواه حديث:

س ٍ
ك ُُّل ك ُ ْم ٍ
فالإمام ُ الذي علَى َّ
راع وهو
النا ِ
راع وك ُُّل ك ُ ْم مَِسْئ ُو ٌ
ل عن رَع َِّيتِه ِِ ،
ل ٍ
ل عن رَع َِّيتِه َِّ ،
ل عن رَع َِّيتِه ِ ،والمَر ْأَ ة ُ
ل بَي ْتِه ِ ،وهو مَِسْئ ُو ٌ
والرج ُ ُ
مَِسْئ ُو ٌ
راع علَى أه ْ ِ
ل ٍ
ْت ز َْوجِها ووَلَدِه ِ ،وهي مَِسْئ ُولَة ٌ عنْهمْ ،وع َبْد ُ َّ
ل
راع علَى ما ِ
ل بَي ِ
الرج ُ ِ
راعِي َة ٌ علَى أه ْ ِ
ل عن ْه ،ألا فَك ُُّل ك ُ ْم ٍ
ل عن رَع َِّيتِه ِ.
راع وك ُُّل ك ُ ْم مَِسْئ ُو ٌ
سَيِدِه ِ وهو مَِسْئ ُو ٌ

نبي ﷺ برسبدا” :ستياڤ كامو اياله ڤميمڤين ،دان ستياڤ كامو اكن دمينتا
ڤرتڠڬوڠجوابنڽ .سأورڠ كتوا اياله ڤميمڤين دان اكن دمينتا ڤرتڠڬوڠجوابنڽ .سأورڠ لالكي
اياله ڤميمڤين كڤد كلوارڬاڽ دان دي اكن دمينتا ڤرتڠڬوڠجوابنڽ .سأورڠ وانيتا اياله
ڤميمڤين اتس رومه سواميڽ سرتا انق-انقڽ ،دان دي جوڬ اكن دمينتا ڤرتڠڬوڠجوابنڽ.
سأورڠ ﻫمبا جوڬ ڤميمڤين اتس ﻫرتا توانڽ دان دي جوڬ اكن دمينتا ڤرتڠڬوڠجوابنڽ.
سوڠڬوه ،ستياڤ كامو اياله ڤميمڤين دان ستياڤ كامو اكن دمينتا
ڤرتڠڬوڠجوابنڽ﴿“.حديث رواية البخاري﴾
سلوروه رعيت جالتا سالما اين تله منجادي سقسي سرتا مڽنجوڠي كسنتونن
كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ منچمر دولي دالم مڽالمي حال
أحوال رعيت دان نڬارا ،دڠن ڤنوه ڤڠهارڤن اڬر اي تروس دلڠسوڠكن سڤنجڠ ڤمرينتهن.
سالكو ڤناءوڠ ترتيڠڬي اڬام إسالم يڠ جوڬ اڬام باڬي نڬارا اين ،سلوروه رعيت
جالتا ميقيني بهاوا كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ مروڤاكن
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تالدن اونتوق ممباوا ميسيج اڬام سباڬاي رحمة كڤد سكالين عالم اين ترسماي دبومي
مليسيا دڠن مڠهرموني دان مڽاتوكن كڤلباڬاين ڤد سلوروه رعيت.
منجادي كتوا باڬي سبواه نڬارا مروڤاكن سواتو توڬس يڠ ساڠت منچابر دان برت.
چابرن ٢ايت وجود دالم ڤلباڬاي بنتوق دان اره سرتا تله وجود سجق سكين الما دالم
سيستم كسلطانن ماليو .ترداڤت سڬلينتير ڤيهق يڠ سڠاج مليمڤركن ڤرسيڤسي نيڬاتيف
ترﻫادڤ اينستيتوسي براج .ترداڤت جوڬ اينديۏيدو يڠ سماكين براني مڠهينا ڤارا سلطان
دان راج دنڬارا اين .اد جوڬ كالڠن كومڤولن يڠ سڠاج ممڤرتيكايكن كواس ٢كباوه دولي يڠ
مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ سڤرتي ممڤرتيكايكن ڤركارا  ،153ياءيت
تڠڬوڠجواب ممليهارا حق ايستيميوا اورڠ ماليو .انتارا تودوﻫن ليار مريك اياله ڤرونتوقن
ايت ممبيذا-بيذاكن انتارا ورڬانڬارا دان دأڠڬڤ سباڬاي ديسكريمينسي كڤد قوم الءين.
ڤركارا  153ايت دباچ سبهاڬين سهاج .اي جوڬ تيدق دفهمي دڠن كونتيكس سجاره.
جوسترو ،سباڬاي رعيت يڠ تله براقرار اونتوق ممبريكن كستياءن كڤد راج دان نڬارا
سڤاتوتڽ مڽوكوڠ دان ممڤرتاﻫنكن سيستم كسلطانن دنڬارا اين.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سباڬاي مسلم يڠ برڤڬڠ تڬوه دڠن منهج أﻫل السنة والجماعة ،كيت سمستيڽ
ملتقكن كطاعتن كڤد ڤمرينته دالم نڬارا اين اڤاته الڬي ،ستاتوس يڠ دڤرتوان اڬوڠ يڠ
برتيندق سباڬاي كتوا اڬام باڬي نڬارا .كتاﻫوءيله بهاواساڽ منطاعتي ڤميمڤين ايت
ترماسوق جوڬ منطاعتي اهلل سبحانه وتعالى دان منطاعتي رسول اهلل ﷺ .حال اين
سباڬايمان فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة النساء ايات :52

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ يڠ برايمان ،طاعتله كامو كڤد اهلل دان طاعتله كامو كڤد
رسول دان كڤد أولى األمر دري كالڠن كامو“.
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جمهور علماء مڠواتكن بهاوا مقصود أولى األمر دالم ايات ترسبوت اياله ڤارا ڤمرينته
دان علماء يڠ مميليقي اوتوريتي دالم مڠوروس اوروسن قوم مسلمين ،سام اد اوروسن دنيا
ماﻫوڤون اوروسن اڬام .حال اين سباڬايمان دتڬسكن اوليه إمام النووي” :أولى األمر يڠ
دمقصودكن اياله اورڠ ٢يڠ اهلل سبحانه وتعالى واجبكن اونتوق دطاعتي دري كالڠن ڤارا
ڤمرينته دان ڤميمڤين اومت ،اينيله ڤنداڤت جمهور علماء تردﻫولو دان سكارڠ ياءيت
دري كالڠن اﻫلي تفسير ،فقه ،دان يڠ الءينڽ“.
إمام البخاري مريكودكن سبواه حديث دالم صحيحڽ بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
الِس ْم ُع و َ َّ
َّ
ِسل ِ ِم ف ِيم َا أَ ح ََّب وَكَر ِه َ م َا ل َ ْم يُؤ ْم َ ْر بِمَعْصِ يَة ٍ ،ف َِإذ َا
الطاع َة ُ عَلَى ال ْمَر ْء ِ ال ْم ُ ْ

ُّأم ِرَ بِمَعْصِ يَة ٍ ،فَلا سَم ْ َع وَلا طَاع َة َ

مفهومڽ” :مندڠر دان منطاعتي ﴿ڤمرينته﴾ اداله واجب باڬي ستياڤ مسلم ،سام اد
دالم ڤركارا يڠ دسوكاءي اتاوڤون يڠ تيدق دسوكاءي سالڬي دي تيدق دڤرينتهكن مالكوكن
كمعصيتن .جك دي دڤرينتهكن مالكوكن كمعصيتن ،مك تيدقله ﴿واجب﴾ دي مندڠر دان
منطاعتي“.
كطاعتن اين دلتقكن سالڬي مان تياد كچندروڠن ترﻫادڤ كمعصيتن دان سسواتو
يڠ برچڠڬه دڠن شريعة اهلل سبحانه وتعالى .دالم ماس يڠ سام جوڬ رسول اهلل ﷺ جوڬ
تله مڠيڠتكن كيت دڠن سبداڽ:
لا َ طاَع َة َ فِي مَعْصِ يَة ِ اللّٰه ِِ ،إ َّنمَا َّ
ف.
الطاع َة ُ فِي ال ْمَعْر ُْو ِ

مفهومڽ” :تيدق ﴿بوليه﴾ طاعة ﴿ترﻫادڤ ڤرينته﴾ يڠ ڤداڽ ترداڤت معصية كڤد اهلل،
سسوڠڬوﻫڽ كطاعتن ايت ﻫاڽ دالم ﴿ڤركارا﴾ كباجيقن﴿ “.حديث رواية مسلم﴾
سباڬاي رعيت ڤوال ،اداله واجب باڬي كيت منومڤهكن سڤنوه طاعة ستيا كڤد
كڤيمڤينن كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ باڬي ممستيكن
سڬاال اڬيندا ڤنتدبيرن دان كمعمورن داڤت دچاڤاي .كيت جوڬ ڤستيڽ مڠيڠينكن نڬارا
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اين بركمبڠ ڤست دالم كأداءن سلوروه رعيت ﻫيدوڤ بهاڬيا دان ﻫرموني .مك سڤاتوتڽ
كيت برسام-سام ممليهارا كأمانن دان كساتوان يڠ تله تربينا دان منيڠڬلكن سبارڠ اوسها
نيڬاتيف يڠ برحسرت مروسقكن كهرمونين اين.
منبر جوڬ ايڠين مڽرو كڤد سموا رعيت مليسيا اونتوق سام ٢برساتو ممڤرتاﻫنكن
كدولتن دان كتنترامن نڬارا تنڤا مڠيرا التر بالكڠ ڤربيذاءن اڬام ،ڤوليتيق دان قوم درڤد
سبارڠ انچمن دان تكانن دري سڬنڤ اره.
سموڬ دباوه ڤمرينتهن كباوه دولي يڠ مها موليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ،
كڤرچاياءن كڤد توﻫن ،كلوﻫورن ڤرلمباڬاءن ،كدولتن اوندڠ ،٢كسوڤنن دان كسوسيالءن
اكن مڠوكوه ستيا دالم اقرار رعيت مليسيا سمواڽ .إن شاء اهلل.
ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
مقصودڽ” :سسوڠڬوﻫڽ اهلل مڽوروه برالكو عاديل ،بربوات باءيق دان ممبري بنتوان
كڤد قوم قرابة دان مالرڠ درڤد مالكوكن ڤربواتن موڠكر دان كظاليمن .دي مڠاجر كامو
سوڤاي كامو مڠمبيل ڤرايڠتن﴿ “.سورة النحل ايات ﴾21
ات وَالذِكْر ِ
ن الْآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَف َعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِي ْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْأَ ِ

ل م ِن ِ ْي وَم ِنْك ُ ْم تِلَاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
الِسمِي ْ ُع ال ْع َلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ ت َغْف ِر ُ اللّٰه َ
ات الْأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الْعَظِي ْ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 َ ِ
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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 َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ.
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ

ح َّق تُق َاتِه ِ و َاع ْلَم ُوا َّ
يم ،أَ م َرَك ُ ْم
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتق ُوا اللّٰه َ َ
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 َ

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 َ ِ
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الص َّحة ِ و َ َّ
الله َُّم أَ ي ِ ْد ب ِد َوَا ِم َّ
َّ
الِسلَامَة ِ م َل ِكَ ن َا 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 ْم ُؤْم ِنِينَ و َ ال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم احْ ف َْظ عُلَمَاءَه ُ 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 ْ ِ

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.
ر َ َّبنَا آتنَِا فِي ُّ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حِسَن َة ً وَفِي الْآ ِ
الدن ْيَا َ
حِسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللّٰهِ،
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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 ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم وَلَذ ِك ْر ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ،

وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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