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 كڤنتيڠن ڤرانچڠن كواڠن دمي كلستارين هيدوڤ

 (ه1441 صفر 12/ م9112 اوكتوبر 11)

هِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذُ  َمْدَ لِل َّ نَا وَمِْن 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  َسي ِئَاِت 

ْن  َن ُْهَدُ  َ َن ْ  لا دًا عَب ن َّ مُحَم َّ َن ُْهَدُ  َن يَْك لَهُ، وَ ُ لاَ َُُِ َ ِإلا َّ الل  هُ وَحْدَه هُم َّ ِإلَه َلل َّ ُ وََُِسوْلُه، ا دُه
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 
 َ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِهِ ل ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب َُ قُوْا الل  هَ،  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ َ َن ُُوْنَ.ع ِ كُْم تُْفل َّ ّ  ل

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن منجونجوڠ دان ءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو

مودهن دڠن تقوى يڠ كيت -سڬاال ڤرينتهڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. مودهملقساناكن 

 يق، دبركتي دان دليمڤهي رحمة اهلل سبحانهءباڠونكن، كهيدوڤن كيت اكن منجادي لبيه با

 وتعالى.

بر هاري نمڠحياتي بيچارا م ٢ڤد هاري يڠ ڤنوه دڠن كبركتن اين، ماريله كيت سام

 .“ڤرانچڠن كواڠن دمي كلستارين هيدوڤكڤنتيڠن ”: اين يڠ برتاجوق 

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 
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 مروڤاكن اي. يقءبا دڠن كواڠن مڠوروسكن دان منجاڬ اونتوق كڤنتيڠن ملتقكن إسالم

إسالم مڠڬالقكن اومتڽ اونتوق  .د الشريعةصمقادالم  هرتا نءڤنجاڬا اسڤيك ترماسوق

 ادالهمڠحاصيل، مڠمبڠ دان مڠڬوناكن هرتا دڠن بيجقسان دان ترسوسون. ماله، هرتا جوڬ 

حديث يڠ دروايتكن اوليه امام الترمذي رحمه اهلل درڤد  سباڬايماننسي ءتس ماأاوجين ك

 :ملسو هيلع هللا ىلصرضي اهلل عنه، رسول اهلل برسبدا  كعب بن عَياض

ةٍ  م َّ َُ  ِ ً ِإن َّ لِكُل  تِي الْمَالُ  ،فِتْنَة م َّ َُ  .وَفِتْنَةُ 
ي فتنه، دان فتنه باڬي اومتكو اداله ءسسوڠڬوهڽ ستياڤ اومت ممڤوڽا”برمقصود: 

  “ .هرتا

ينچيكن، ڤڠوروسن كواڠن امت ڤنتيڠ باڬي ڤمبنتوقن كهيدوڤن ستياڤ اجك دڤر

سهيڠڬاكن اوروسن اينديۏيدو. باڬي ستياڤ اينديۏيدو، كڤرلوان كڤد كواڠن امت كريتيكل 

 هيدوڤ كلڠسوڠنن سڤنجڠ ماس دمي ممنوهي كڤرلوان ترسبوت. ءاوتامأهارين منجادي ك

 ماله .تراتور يڠ كواڠن ڤڠوروسن دالم ڤنتيڠ امت يڠ ايليمن مروڤاكن هادڤن ماس ڤرانچڠن دان

 يءماللو. مشاركت اڠڬوتا دأنتارا سوسيال اينتركسي دڠن راڤت يتءبركا جوڬ اي

 كستابيلن موجودكن دان هرموني كهيدوڤن منجامين داڤت سيستيماتيق يڠ كواڠن ڤڠوروسن

 .نڬارا دالم ايكونومي

مبركن ساتو سيتواسي يڠ منڬسكن ا، اهلل مڠڬ44هيڠڬ  44 ةيوسف اي ةدالم سور

مودين كتنتڠ ڤري ڤنتيڠڽ ڤرانچڠن كواڠن سبلوم مڠهادڤي سسواتو ڤركارا اڬر تيدق سوسه د

 وتعالى يڠ برمقصود: سبحانهفرمان اهلل  هاري.

توروت﴾ -دي ﴿يوسف﴾ بركات: اڬر كامو برچوچوق تانم توجوه تاهون ﴿برتوروت”

كمودين اڤ يڠ كامو تواي هندقله كامو بياركن دتڠكايڽ كچوالي سديكيت  ،سباڬايمان بياسا

اونتوق كامو ماكن. كمودين ستله ايت اكن داتڠ توجوه ﴿تاهون﴾ يڠ ساڠت سوليت، يڠ 

يت﴾، كچوالي سديكيت دري مڠهابيسكن اڤ يڠ كامو سيمڤن اونتوق مڠهادڤيڽ ﴿تاهون سول

 “يڠ كامو سيمڤن. ڬندوم﴾ جياڤ ﴿بي
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 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

يبتكن كسن يڠ ساڠت بسر كڤد عقورڠ مڠوروسكن كواڠن بوليه مڠأكڬاڬلن سس

. منوروت مفليس ڠكرڤ اتاوياينديۏيدو، كلوارڬ دان مشاركت سكليليڠ. انتاراڽ اداله ب

تاهون ڤاليڠ راماي تربابيت دالم مفليس  44هيڠڬ  53وسيا انتارا استاتيستيك، ڬولوڠن بر

كاال كدوا ڤاليڠ تيڠڬي اداله ڬولوڠن اڤراتوس درڤد جومله كسلوروهن. مان 54.4يت ءيا

ڤراتوس. حال اين  93.54يت ممبابيتكن ءتاهون يا 34هيڠڬ  43وسيا انتارا امريك يڠ بر

 31.44تاهون مواكيلي  34هيڠڬ  53سكالي ڬوس منونجوقكن ڬولوڠن ڤريڠكت اوسيا 

م درڤد كسلوروهن ڤراتوسن مفليس دال هروالبيه سڤيت ءڤراتوس يڠ تربابيت دالم مفليس يا

اڤابيال باڽق برهوتڠ اونتوق كريتا، رومه دان  مفليسنڬارا. انق مودا جوڬ تيدق ترلڤس درڤد 

 ڤريبادي. ٢هوتڠ

اداله برالكوڽ ڤمبذيرن. تيدق مڠوروسكن واڠ درڤد ين ايت، عقيبة بوروق ءسال

تمڤت يڠ تيدق سڤاتوتڽ سچارا برلبيهن. كسنڽ، ڤد ڤرتڠهن -دڬوناكن دتمڤت ڤتننداڤ حاصيل

كڤرلوان  ٢ڽقن درڤد كيت سوده موال ككورڠن واڠ اونتوق دبلنجاكن اونتوق بارڠابولن، كب

 ين انتاراڽ دڠن چارا برهوتڠ.ءدان موال منچاري سومبر واڠ ال

نچڠ كواڠن جوڬ اكن اتيدق ترحد كڤد رواڠ ليڠكوڤ اينديۏيدو سهاج، كڬاڬلن مر

ي تمڤياس مسئله كواڠن ءممبري كسن يڠ ساڠت بسر كڤد كلوارڬ. اهلي كلوارڬ اكن مراسا

ترڤقسا دنافيكن ڤلواڠ اونتوق  ٢يق. انتاراڽ، انقءوروس دان درانچڠ دڠن باأعقيبة تيدق د

يق، سوامي استري ترڤقسا بركرجا لبيه ماس دان ترڤقسا مالكوكن كرجا ءبالجر دڠن با

يلن اونتوق منمڤوڠ كڤرلوان هيدوڤ. كسنڽ، ڤرهاتين كڤد كلوارڬ ترڤقسا دكورڠكن سمب

 .٢دان سوسيال انق اويجدان باكل ممبري كسن كڤد 

يق ترماسوق ءسموا كموڠكينن اين اداله دسببكن كڬاڬلن مڠوروسكن كواڠن دڠن با

مڠوروسكن سيمڤنن، ڤڠوروسن هوتڠ دان ڤينجمن سرتا كورڠ ڤڠتاهوان تنتڠ علمو ڤالبورن. 
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هاتي سرتا برجيمت چرمت دالم بربلنجا، سسواي دڠن ڤنداڤتن -كيت هاروسله برهاتي

 دان كڤرلوان كيت.

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

لق درڤد ياونتوق ڬاڬل. باڬي مڠنچڠ امر ڽربنس نچڠ، كيتاجك كيت ڬاڬل اونتوق مر

يكوت اداله ببراڤ لڠكه اونتوق ابوروق، ڤرانچڠن ترسوسون امت دڤرلوكن. بر٢كسن

 .كمڠوروسكن كواڠن دڠن بيجق دان سيستيماتي

 ڤرتام : منتڤكن متالمت كواڠن.

تور دان ترسوسون. أمتالمت كواڠن اكن ممبنتو موجودكن اليرن كواڠن يڠ تر منتڤكن

ڽ تمڤت يڠ تيدق سڤاتوت-برلبيهن دتمڤت سچارا بلنجابرلقكن كيت درڤد يمڠحال اين اكن 

متالمت كواڠن بوليه دلتقكن سچارا جڠك ماس ڤينديق، سدرهان  سهيڠڬ برالكو ڤمبذيرن.

خير كمودين أوه سوڤاي جلس اڤ ساسرن ترءدان ڤنجڠ. موالكن دڠن متالمت يڠ ڤاليڠ جا

 ربلنجا دان مڠوروسكن كواڠن.ق بموده اونتوق منتڤكن لڠكه يڠ بتول اونتو

 .يقءبربلنجا دڠن با دانكدوا: سيمڤن سبلوم بلنجا 

اونتوق مالهيركن سيكڤ برديسيڤلين دالم مڠڬوناكن واڠ، كيت ڤرلو منڠڬوهكن 

 كجن دالكوكن دهولو، كمودين ءاكڤواسن دڠن مڽيمڤن دهولو سبلوم بربلنجا. سكيراڽ ڤربلنج

يبتكن مسئله كواڠن كرونيك ڤد ماس اكن عقاد لبيهن بارو مڽيمڤن، مك حال اين اكن مڠ

ن دماس كچمسن، ڤمبلين اسيت دان سباڬايڽ. ءاداتڠ. منابوڠ ساڠت ڤنتيڠ اونتوق كڬون

جوسترو، سلڤس سهاج منداڤت ڬاجي بولنن، كيت دڬالقكن اونتوق مڽيمڤن سبهاڬينڽ سبلوم 

 رسبوت.بربلنجا دڠن لبيهن ڬاجي ت

ن دان كڤرلوان. ءاوتامأين ايت، دالم بربلنجا جوڬ هاروسله مڠيكوت سوسونن كءسال

كمودين باروله ، ن، ڤاكاين، ڤنديديقن دان كصيحتناساس سڤرتي ماكن ٢برموال دڠن كڤرلوان

 .ينءاليڠ  كهندق

 كتيڬ : بيجق مڠوروسكن هوتڠ.
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ستياڤ اورڠ تيدق ترلڤس درڤد برهوتڠ سڤرتي  مالهبرهوتڠ بوكنله ساتو كسالهن. 

ن، ڤنديديقن دان سباڬايڽ. جوسترو، كيت ڤرلوله مڠوروسكن ءان ڤرومهن، كندرءاڤمبياي

وسها اونتوق ملونسكن سڬاال هوتڠ كران اي اكن ممبري ايق دان برعزم سرتا برءهوتڠ دڠن با

 خيرة. أد دان كسن كڤد كهيدوڤن كيت ددنيا

 .هرتا دتمڤت يڠ حاللمڤت : مالبوركن أك

ي ڤالبورن دان سباڬايڽ. چونتوهڽ، سڤرتي مالبور دالم ءهرتا بوليه دكمبڠكن ماللو

تابوڠ  ، يڠ برترسكن شريعة ٢كوڤراسيمانه يڠ ڤاتوه شريعة، ا ٢مانه هرتانه بوميڤوترا، ساهما

 حاج، سيمڤنن امس يڠ ڤاتوه شريعة دان سباڬايڽ.

 : ممباير زكاة دان چوكاي. اكليم

ممباير زكاة مروڤاكن روكون إسالم يڠ كتيڬ دان واجب باڬي ستياڤ مسلم اونتوق 

مڠلواركنڽ. اي داڤت مڽوچيكن هرتا، مليندوڠي سكاليڬوس مڠمبڠكن هرتا. هرتا يڠ كيت 

 ي اوليه اهللءاضيبريكن دجالن اهلل سام سكالي تيدق بركورڠن، ماله سماكين برتمبه دان در

 سبحانه وتعالى.

چوكاي ڤوال اداله كواجيڤن سأورڠ رعيت ددالم سسبواه نڬارا. چوكاي كاال امان

ن دالم مڽدياكن منفعة كڤد رعيت سلوروه ءان كراجءابرفوڠسي اونتوق منمڤوڠ كوس ڤربلنج

 نڬارا سڤرتي اينفراستروكتور، سكوله، هوسڤيتل دان سباڬايڽ.

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 ڤد كيت كهيدوڤن منسجهتراكن ممبنتو اكن برڤرانچڠن دان تراتور يڠ كواڠن ڤڠوروسن

 اين، كواڠن ٢اوروسن دالم ممبنتو بوليه يڠ اڬينسي ڤلباڬاي ترداڤت اين دنڬارا. هادڤن ماس

 يڠ ڤروڬرام مڽدياكن يڠ﴾ AKPK﴿ كريديت ڤڠوروسن دان ونسليڠءكا اڬينسي انتاراڽ

 دان كواڠن ونسليڠءكا كلوارڬ، دان اينديۏيدو كواڠن ڤنديديقن اونتوق كومڤريهينسيف

هاري اين اياله،  هكسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب .هوتڠ ڤينستروكتورن ڤروڬرام

 انتاراڽ:
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ورڠ اتاو سسبواه أيت دڠن كڤنتيڠن سسءڤرانچڠن كواڠن بوكن سهاج بركا ڤرتام:

 اورڬانيساسي، بهكن اي اداله اونتوق كلستارين مشاركت دان نڬارا.

إسالم مڠڬالقكن اومتڽ اونتوق مڠحاصيل، مڠمبڠ دان مڠڬوناكن هرتا دڠن بيجقسان  كدوا:

 دان ترسوسون.

يبتكن كسن يڠ ساڠت بسر كڤد عقورڠ مڠوروسكن كواڠن بوليه مڠأكڬاڬلن سس كتيڬ:

 ڠكرڤ دان مفليس.ياينديۏيدو، كلوارڬ دان مشاركت سكليليڠ سڤرتي دتيمڤا ب

 : 133سورة البقرة ايات  فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڤ     ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

 ڤ    ڤ  

 نءڤراسا سديكيت دڠن كامو مڠوجي اكن كامي سسوڠڬوهڽ، دمي ”برمقصود: 

 دري ككورڠن﴾ برالكوڽ دڠن﴿ دان كالڤرن،﴾ يءمراسا دڠن﴿ دان﴾ موسوه كڤد﴿ تاكوت

 “صبر. يڠ ٢اورڠ كڤد ڬمبيرا خبر بريله دان. تانمن حاصيل سرتا جيوا دان بندا هرتا

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ َن ْ بَاَِكَ الل  هُ لِْي وَلَّكُْم بِالْقُر
َن  مِيُْع الْعَلِيْمُ.  َّ ِ هُ هُوَ ال َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ ْستَغْفِرُ الل  هَ قُوُْل قَوْلِْي هَذَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ َن ا وَ

 ُ ْحيَاءِ مِْنه لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأن ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَلَّكُْم وَلَِِا  مْ الْعَظِيْم
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوُِْ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأن
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل  ه ْ  ب ِ ِ َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل ِ َّ وَ  اة َ ال ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع مِي نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ بِي ِ اْلأن َ ، وَ نِ الن َّ َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ َن وَ  ِ ح ينَ  هِ اب اهِرِ َ  نْ مَ وَ  الط َّ ِ ت َ ب ُ ع ِ  مْ ه َ إِ  انٍ َِ حْ إِ ب َ ل  .ينِ الد ِ  مِ وْ ى ي

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

ا م َّ قُوا الل  هَ  َن ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َن لَم َ وا َن َّ الل  هَ  ِ م َ َن ، يمٍ ظِ رٍ عَ مْ أن رَكُْم ب رَكُْم م

 ِ َ الص َّ ب ِ ِْ ت َّ الاةِ وَ ل َ يل َ ِم ع َ ل ِ ى ن َ هِ الّْ 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 َّ َ وَبَاِِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َِْكَت عَلَى سَ آَسي َا بَا دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

هُم َّ عَِن  َِْض الل َّ اِشدِينَ وَا ُلُفَاءِ الر َّ َ  نْ عَ وَ  اْلخ ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق َن حَابَةِ  ِ ت َّ ال نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب َ وَ  ينَ ع ِ ت ي عِ اب
ِ الت َّ  ِ اب ا ينَ ع َِْض عَن َّ َ مَ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَا ُ ع َ  مْ ه َن ي َ كْ ا  َ كْ أن الْ  مَ ر  .ينَ مِ ر

هُم َّ اْغفِرْ  ْموَاِت.الل َّ ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأن لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأن ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ  لِلْم
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ي ِدْ  َن هُم َّ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ َّ ِ ةِ وَال ح َّ ِّكَوَالص ِ َ دُولِي يكّباوه  نَاّمَل َ ڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن الّمُْصطَفَ  اڬوڠيڠ دڤرتوان سُي ڤدوك بڬيندا  ى ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه ِِعَايَة

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

َ كَذلَِك كّباوه وَ  َ دُولِي يڠ م ُ ه سُي ڤدوك بڬيندا ِاج ڤرمايسوِي اڬوڠ،  لياوا م
يَةْ بِنِْت الّمَرُْحوْم الّمُتَوَك ِْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَِِ َن حاجه عَزِيْزَةْ 

َاج. ِْ الح  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَ

 ِ الَهُ وََِعَايَاهُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت ب هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزََِاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ َ الل َّ ْحمَتَِك ر
اِحمِينَ .  َِْحمَ الر َّ َن  يَا 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ مَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ َن ْمٍن وَ َن ، َسخَاءً َِخَاءً، دَاَِ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَ
لِمِينَ  ِْ ُ ئِرَ بِلَادِ الّْم  .وََسا

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

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

ڬولوڠن  سرتا رحمتيله  سالم واليه ڤرسكوتوانإاة مجليس اڬام ماللوءي ڤوست ڤوڠوتن زك

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

 كميسكينن. بلڠڬوف دري اصناسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن 
 

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

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

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

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

 
 

 


