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 مةوممڤركاس زكاة، وقف دان صدقه، ممباڠون ا

 (ه1441 ربيع األول 4/ م9112 برنوۏيم 1) 

 

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، َمْدَ لِل َّ نَا وَنَعُوْذُ بِالل  هِ مِ  ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف َن ْن ُُُُْوِِ 
ا مُْرِشدًا. عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ َن  وَمِْن َسي ِئَاِت 

ْن  َن ُْهَدُ  َ َن َ الل  هُ وَحْدَهُ  لا َّ ِإلَهَ إِ  لا هُم َّ  لا َلل َّ دًا عَبْدُهُ وََُِسوْلُه، ا ن َّ مُحَم َّ َن ُْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ َُُِ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

ْوصِ  َُ قُوْا الل  هَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ َ َن ِ ل ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِه كُْم يْكُْم وَنَْفسِْي ب عَلك َّ
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ۈئ    ۈئوئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  وئى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئ

 حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب     جئىئ  ی  ی  ی  ی   ىئېئ  ېئ   ېئ  ىئ
 جماعه يڠ درحمتي اهلل، سيدڠ 

وتعالى دڠن ملقساناكن  هسبحان ن كڤد اهللءاسام منيڠكتكن كتقو-يله كيت برساممار 

ن ءاوليه كسجهترامودهن كيت بر-سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.أن دءاهيدوڤ ددنيا دان كبهاڬي

ممڤركاس زكاة، ”يڠ برتاجوق:  هليا اين اكن ممبيچاراكن خطبوبر ڤد هاري يڠ منم 

  “مة.ووقف دان صدقه، ممباڠون ا

 لياكن اهلل،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 
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 همانه درڤد اهلل سبحانااداله  هرتا يڠ دڤراوليهإسالم مڠنجوركن اومتڽ مميليقي هرتا.  

ن كران ءاوتعالى. إسالم جوڬ منيتيقبرتكن ڤڠوروسن هرتا دالم اسڤيك ڤڠاڬيهن دان ڤربلنج

ڬولوڠن يڠ ن سوسيال قن عبادة دان كباجيءااي ساڠت ممبري كسن كڤد كسمڤورن

وتعالى  هخيرة ننتي. فرمان اهلل سبحانأن دقيءممرلوكن. ماله اي جوڬ منجادي ساهم كبا

 :77القصص ايات  ةدالم سور

ال ان يڠ تله دكورنياكن اهلل كڤدامو اكن ڤهءادان تونتوتله دڠن هرتا ككاي”برمقصود :  

ڤرلوان دان بكلنمو﴾ ن هاري اخيرة دان جاڠنله اڠكاو ملوڤاكن بهاڬينمو ﴿كءادان كبهاڬي

يق كڤدامو ءاهلل﴾ سباڬايمان اهلل بربوات با ٢يقله ﴿كڤد همباءدري دنيا; دان بربوات با

ن دموك بومي; قليمڤه﴾; دان جاڠنله اڠكاو مالكوكن كروس-﴿دڠن ڤمبرين نعمتڽ يڠ مليمڤه

 “ن.قيڠ بربوات كروس ٢سسوڠڬوهڽ اهلل تيدق سوك كڤد اورڠ

ڬيه دان دسالوركن أن اومت إسالم داڤت دءاهرتا ككايجوسترو، دالم ممستيكن  

وتعالى تله  هكڤد ڬولوڠن يڠ ممرلوكن سرتا ممليهارا كلستارين ايكونومي، مك اهلل سبحان

 كن عبادة زكاة، وقف دان صدقه باڬي منفعة اومت إسالم دالم سسبواه نڬارا.تمنشريع

 لياكن اهلل،ودم مسلمين يڠ  سيدڠ 

تس اومت إسالم يڠ بركممڤوان دري سڬي أإسالم يڠ دواجبكن كزكاة اداله روكون  

ف. دالم ڤد ايت، اصناهرتا. زكاة تله دتتڤكن اوليه اهلل دڠن متالمت اوتام ممبنتو ڬولوڠن 

ن دالم ءاي اڬيهن سموال ككايءماللو يمبڠأساي جوڬ داڤت ممباڠونكن ايكونومي يڠ 

مڽوچيكن هرتا دان ممباڠونكن روحاني مشاركت. سسوڠڬوهڽ زكاة ساڠت ڤنتيڠ دالم 

 مريك يڠ ملقساناكنڽ.

 :01ايات  ةالتوب ةوتعالى ددالم سور هفرمان اهلل سبحان  
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ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   

ۇ  ۇ      ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ

 ۆ  ۆ  

ير، دان قف ٢له اونتوق اورڠا﴿زكاة﴾ ايت هاڽ ٢سسوڠڬوهڽ صدقه”برمقصود :  

يڠ دجينقكن هاتيڽ،  لفاءمو ٢يڠ مڠوروسڽ، دان اورڠ ٢ميسكين، دان عامل ٢اورڠ

يڠ برهوتڠ، دان اونتوق  ٢كاكن ديريڽ، دان اورڠييڠ هندق ممرد ٢دان اونتوق همبا

مسافر ﴿يڠ كڤوتوسن﴾ دالم ڤرجالنن. ﴿كتتڤن حكوم  ٢﴿دبلنجاكن ڤد﴾ جالن اهلل، دان اورڠ

يڠ دمكين ايت اياله﴾ سباڬاي ساتو كتتڤن ﴿يڠ داتڠڽ﴾ دري اهلل. دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل مها 

 “ي، الڬي مها بيجقسان.ءمڠتاهو

زكاة اداله ساتو ڤركوڠسين. ڬولوڠن كاي دان بركممڤوان مڠهولوركن هرتا كڤد  

سوسيال ددالم إسالم. سماكين كاي سسبواه  يمبڠنأكسمڠڬمبركن  اصنافڬولوڠن 

مشاركت، سماكين منيڠكت كوتيڤن زكاة. سماكين منيڠكت كوتيڤن زكاة مك سماكين 

، زكاة تله منجادي سومبر ڤنداڤتن ملسو هيلع هللا ىلص. بهكن ڤد زمان رسول اهلل اصنافال ڬولوڠن يترب

 مة.ودمي منجان ڤمباڠونن ا رةالمنو ةمدين

اداله  ﴾PPZ-MAIWP﴿ڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس ا 

ننڽ منيڠكتكن كوتيڤن زكاة اس زكاة دمليسيا. كچكڤن دان كبركسانتارا اڬينسي مڠورو

ي كسدرن ءممبوقتيكن بهاوا مشاركت إسالم دواليه ڤرسكوتوان ممڤوڽا كتاهوندري تاهون 

ين ي بهاڬءماللو  ڤرسكوتوان واليهڤڠاڬيهن زكاة دلقساناكن د اونتوق ملقساناكن عبادة زكاة.

دان مڽنتوني جوڬ توروت ممبنتو دالم مناوركن ڤروڬرام باڬي يڠ  MAIWP بيت المال

 دبوات جوڬ لڠسوڠ سچارا زكاة اڬيهن .اصنافارف هيدوڤ ڬولوڠن طممباڠونكن 

 انكڤرلو مرڠكومي اسڤيك سڬاال درڤد اصناف ممبنتو يڠ زكاة بنتوان سكيم 92 منروسي
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 نجڠسڤ برجالن اين بنتوان. دعوة دان كباجيقن ڤرنياڬاءن، ڤنديديقن، ڤرومهن، اساسي،

 .سهاج ترتنتو ٢بولن ڤد بوكن دان تاهون

 كاة كران ستياڤ رزقي يڠ دڤراوليهجوسترو، برسڬراله ملقساناكن عبادة ز

ڽ ابوكنله منجادي ميليق مطلق كيت سباليقڽ ڤد ،لهـلاتس اوسها دان ڤنت  مسكيڤون

ر قي، جيرن تتڠڬ يڠ ممرلوكن ڤرتولوڠن دان فقرابة، قوم ٢حق اونتوق استري، انقترداڤت 

 ن.حسااميسكين يڠ مڠهارڤكن بلس دان 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

إسالم جوڬ مڠڬالقكن عبادة وقف. اي دشريعتكن سباڬاي ساله ساتو چارا اونتوق  

ڤمبرين هرتا ڤد جالن اهلل. ڬنجرنڽ ي ءوتعالى ماللو همندكتكن ديري كڤد اهلل سبحان

ساڠت بسر دان برتروسن واالوڤون سلڤس كماتين ڤوقف. وقف بوليه دتعريفكن سباڬاي 

يتن دڠن ءڤمبرين هرتا سچارا سوكاريال اونتوق دڬوناكن اوليه اورڠ راماي سام اد بركا

تعالى و هسبحانن دڠن منفعة يڠ برڤنجڠن. فرمان اهلل قكڤرلوان اڬام ماهوڤون كڤرلوان كباجي

 : 29عمران ايات  آل ةددالم سور

 پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ 

 نقتين دان كبقي ﴿حقيقة﴾ كباجياكالي اكن داڤت منچاڤ-كامو تيدق سكالي”برمقصود : 

﴿يڠ سمڤورنا﴾ سبلوم كامو درماكن سبهاڬين دري اڤ يڠ كامو سايڠي. دان سسواتو اڤ 

 “يڽ.ءجوا يڠ كامو درماكن مك سسوڠڬوهڽ اهلل مڠتاهو

جوسترو، وقف دشريعتكن دمي اونتوق ممرتبتكن إسالم دان شعارڽ. اينستيتوسي  

برموال دري زمان  ينكن ڤرانن ڤنتيڠ سڤنجڠ كڬميلڠن ڤمرينتهن إسالمءوقف تله الما مما

ڽول دان تركي. رسول اسهيڠڬ زمان كڬميلڠن إسالم دعراق، مصر، سڤ ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ير ميسكين سلڤس ڤولڠ درڤد قكن توجوه كبون اونتوق منفعة ڬولوڠن فوقفڤرنه م ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 ةحطلتانهڽ دخيبر دان ابو  موقفكنڤرنه  ضي اهلل عنهڤرڠ أحد. سيدنا عمر الخطاب ر

 فانعيڠ ساڠت بلياو سايڠي. سيدنا عثمان بن  ْءاَحُرْيبَ كبونڽ موقفڤرنه  ضي اهلل عنهر
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يڠ دبلي درڤد سأورڠ يهودي اونتوق ممبري  ْةوَمرُّال كن ڤريڬيوقفڤرنه م ضي اهلل عنهر

. اوليه كران وقف سسواتو يڠ امت ةير سچارا ڤرچوما كڤد ڤندودوق مدينءمنفعة بكلن ا

 كمبڠ دري ساتو زمان كساتو زمان، سهيڠڬ كيني.دڬالقكن دالم إسالم، اي تله بر

 9114يڠ دتوبوهكن ڤد اوڬوس  MAIWPڤوست وقف  دواليه ڤرسكوتوان

برڤرانن اونتوق مڠوروس دانا وقف سام اد توناي دان اسيت سرتا ملقساناكن ڤمباڠونن تانه 

وقف سچارا بركسن باڬي حاصيل ڤولڠن يڠ داڤت ممبريكن ايمڤق يڠ بسر ترهادڤ 

كماجوان ايكونومي اومت إسالم. سأندايڽ كيت تيدق مميليقي اسيت اونتوق دوقفكن مك 

سباڬاي ساهم وقف اونتوق  MAIWPڤوست وقف  يءهولوركن سومبڠن توناي ماللو

 ن كيت داخيرة ننتي.ءاكسجهتر

 لياكن اهلل،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

ين ءن سالءاعبادة صدقه جوڬ مروڤاكن ساله ساتو قاعده ڤڠاڬيهن سموال ككاي 

لبيه درڤد سراتوس كالي ددالم  سبوتفاق تله داندرڤد زكاة دان وقف. صدقه اتاو 

 ةن دڠنڽ منروسي فرمانڽ دالم سورءاوتعالى تله منڬسكن بركن هالقرءان، بهكن اهلل سبحان

 :970البقرة ايات 

 ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ک     ڈڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ 

دان  ءربان هرتا يڠ دجالنكن دڠن مڠمبيل﴾ يقءاهلل سوسوتكن ﴿كبا”برمقصود :  

ڽ. دان اهلل تيدق سوك تدان زكا ٢ي ڤوال مڠمبڠكن ﴿بركت هرتا يڠ دكلواركن﴾ صدقهد

 “اورڠ يڠ ككل تروس دالم ككفورن، دان ساللو مالكوكن دوسا. ٢كڤد تياڤ

 عالىتسبحانه اهلل : ”بهاوا اهلل دالم منفسيركن ايات اين مڽاتاكنه بي رحمطوامام القر 

 كبركتنڽ سكاليڤون هرتا ايت باڽق. دڠن مڠهيلڠكن ءدرڤد ربا دڤراوليهيڠ مڽوسوتكن هرتا 

مڠمبڠكن هرتا يڠ دكلواركن صدقه دڠن چارا ممبركتيڽ دان  تعالى سبحانه مانكاال اهلل

 “الڽ ڤد هاري اخيرة.هان ڤاكمڠڬند
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دق تيڠڬي نياليڽ نامون امت هاتي واالوڤون تي خالصأهولوركنله صدقه دڠن س 

ممبرتكن  اكنصدقه يڠ دهولوركن اين سموڬ بوات انسان يڠ ساڠت ممرلوكن.  ابرمعن

 .خيرة كلقألن كيت دتيمبڠن عم

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله : همبيل درڤد خطبأكسيمڤولن يڠ داڤت د 

ين يڠ ءڽ ترداڤت حق اورڠ الاوتعالى يڠ ڤد همانه درڤد اهلل سبحاناهرتا اداله  ڤرتام:

 خيرة كلق.أمستي دتونايكن ماله اي اكن دڤرتڠڬوڠجوابكن د

كن عبادة زكاة، وقق دان صدقه سباڬاي جالن ملڤسكن ڬولوڠن يڠ تإسالم منشريع كدوا:

 ڠڬو كميسكينن.لتيدق بركممڤوان درڤد ب

 كعبادة زكاة، وقف دان صدقه سكيراڽ دڬمبليڠ سچارا كوليكتيف دان ستراتيڬي كتيڬ:

 مة.ويڠ بسر دالم ممباڠونكن ااكن ممبري ايمڤق 

 : 92ايات  أبس ةوتعالى ددالم سور هفرمان اهلل سبحان

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

ی   ی  ی  ی    ىئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 

 ىئ  يئ        جب    حب     مئجئ  حئ

هكن رزقي باڬي يوكاتاكنله ﴿واهاي محمد﴾: سسوڠڬوهڽ توهنكو مم”برمقصود : 

ي جوڬ يڠ مڽمڤيتكن باڬيڽ دان اڤ دهمباڽ، دان -نتارا همباأسسياڤا يڠ دكهندقيڽ د

يق ڤمبري ءبا-يقءله جوا سبااسهاج يڠ كامو درماكن مك اهلل اكن مڠڬنتيكنڽ دان دي

 “رزقي.

اكُمْ بِمَا فِيهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ   بَاَِكَ الل  هُ لِي وَلكَكُْم بِالْقُرْآنِ الْعَظِيِم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
 ُ ْستَغْفِر َن قُوُل قَوْلِي هَذَا وَ َن مِيُع الْعَلِيمُ.  َّ ِ َ ال هُ هُو ُ ِإن َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه  اْلحَِكيِم، وَتَقَب َّ



ممڤركاس زكاة، وقف دان صدقه، ممباڠون اومة  جمعة هخطب                                                                                             

7 

 

ْحيَاءِ مِْنهُْم الل  هَ الْعَظِ  لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأن ِْ ُ لِمِينَ وَالْم ِْ ُ ئِرِ الْم يمَ لِي وَلكَكُْم وَلَِِا
ِحيِم. هُ هُوَ الْغَفُوُِ الر َّ ْموَات، فَاْستَغْفِرُوهُ ِإن َّ  وَاْلأن

 

خطبه كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم دِ  ،َِب ِ الْعَال لَامُ عَلىَ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َّ ِ لَاةُ وَال مِ  نِ وَالص َّ بِي ِ اْلأن ينِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الط َّ َن  وَ

ْن  َن ُْهَدُ  ُ َن ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه ُْهَدُ َن َّ  ل َّ َن يَْك لَهُ، وَ ُ  وَحْدَهُ لاَ َُُِ دًا عَبْدُهُ وََُِسولُه  .َسي ِدَنَا مُحَم َّ

ا م َّ قُوا الل  هَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ْمرٍ عَظِ  َحق َّ تُقَاتِه مَرَكُمْ بِأن َن مَرَكُْم ، يمٍ وَاعْلَمُوا َن َّ الل  هَ  َن

ِيمِ  لِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْككَر ِْ لَاةِ وَالت َّ ڄ   ڃ    ڄ  ڄ  ڄ ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى:بِالص َّ

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ بْرَاهِ آا ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي َا َصل َّ دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ يْمَ وَعَلَى ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَاِِكْ عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ  آلِ َسي َِكْ لِ َسي دٍ َكمَا بَا ِ دِنَا دِنَا مُحَم َّ َت عَلَى َسي

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

اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َِْض الل َّ ةِ وَا ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي َّ َن  ِ حَابَة ابِعِينَ اوَ عَِن الص َّ لت َّ
ابِعِينَ  ا وَتَابِعِي الت َّ َِْض عَن َّ كْرَمَ مَعَهُمْ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا َن  يَا 

كْرَمِينَ   .اْلأن
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مْ  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم َ الل َّ  اِت.و

 ُ لَامَةِ مَلِككَكنَا ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م َّ ِ ةِ وَال ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ َن هُم َّ  ليا والل َّ
سُي ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه ِِعَايَةُ الد ِيْن الكمُْصطَفَى 

بْنِ  تَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه الكم َن  ُسلْطَان حَاِج 

 ُ ليا سُي ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ، ووَكَذلَِك ككباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الكمَرُْحوْم الكمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج.الل  ه ُسلْطَان إِ  ِْ الح  ْسكَنْدَ

ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت  ُ وََِعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزََِاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
اِحمِينَ .  َِْحمَ الر َّ َن  بِرَْحمَتَِك يَا 

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً مَالِيزِ مَاٍن، آمِناً مُْطمَئِن ًّ َن ْمٍن وَ َن َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ. ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الْكم  وََسا

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُُْ مَْن نَصََُ الد ِيَن،  َن عْدَاءَكَ  َن لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َن هُم َّ  الل َّ
َن  لِمِيْنَ، وَ ِْ ُ  عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة  ٢يا اهلل، جاديكنله كامي اورڠ 

ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن 

دواليه ڤرسكوتوان دالم مڠاڬيهكن زكاة  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 
 

اِِ. نْيَا َحَِنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحَِنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ِ 



ممڤركاس زكاة، وقف دان صدقه، ممباڠون اومة  جمعة هخطب                                                                                             

9 

 

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

لُوهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا  الل  هَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِْدكُْم، وَاْسأن
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. َن  وَلَذِكْرُ الل  هِ 

 
 

 

 

 


