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 ڬنتي تياد ڬالڠ  نن يڠاڤهالون: ڤڠورب

 ﴾ ه4114محرم  02/ 0242سيڤتيمبر  02﴿

ُ بِالل  هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ نَا ِإن َّ اْلح ِِ ُ نْف
عْمَالِنَا، مَْن يَ  ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسي ِئَاِت أ   هْدِ الل  هُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

ْن  شْهَدُ أ  َ أ  هُم َّ  لا َلل َّ ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه ن َّ مُحَم َّ شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لاَ شَرِ َ ِإلا َّ الل  هُ وَحْدَه ِإلَه
دٍ ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. َصل 

كُْم  ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى الل  هِ وََطاعَتِه قُوْا الل  هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل  هِ، اِت َّ م َّ أ 
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ

 ٺ  ٺ               ٺ  ٺ   
 بربهاڬيا، جمعة يڠ  سيدڠ 

بنر تقوى دڠن ملقساناكن سڬاال يڠ -له كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن سبنرابرتقو

وليه كبركتن دان امودهن كيت ممڤر-دڤرينتهكن دان منيڠڬلكن سلوروه الرڠنڽ. موده

 يرة. خأن سرتا ڤرليندوڠن اهلل سبحانه وتعالى ددنيا دان دءكريضا

نن يڠ تياد ڬالڠ اڤهالون: ڤڠورب”برتاجوق:  هيكن خطبابر ڤد هاري اين اكن مڽمڤنم

 “.ڬنتي

 بربهاڬيا، جمعة يڠ  سيدڠ 

دڠن كماجوان دان كمعمورن نڬارا يڠ دكچڤي هاري اين، راماي يڠ تيدق سدر 

ا نن دان ڤرجواڠن ڬولوڠن ڤراجوريت يڠ تياد ڬالڠ ڬنتيڽ دمي ممستيكن نڬارااكن ڤڠورب
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بيبس درڤد ڤنجاجه دان انچمن موسوه. مسكيڤون سبهاڬين بسر درڤد كيت تيدق 

ن اڠڬوتا كسالمتن يڠ سديا ءسبلوم اين، كسياڬا ةمراساكن زمان ڤنجاجهن دان ضرور

يرن نڬارا، هاروس تروس دكنڠ دان ءمانن ددارت، اودارا دان ڤراأبرخدمت منجاڬ ك

  .٢ي بيالادسنجوڠ سمڤ

ر كبرانين دان اعتباسي مودا ڤرلو مڽلمي دان مڠمبيل مشاركت خصوصڽ ڬينرا

ن يڠ دتونجوقكن ڬولوڠن ڤراجوريت يڠ سنتياس دباريسن هادڤن ءاسماڠت كڤروير

ممڤرتاهنكن نڬارا ڤد ساتو ماس دهولو. سام اد مريك اين ماسيه هيدوڤ ماهوڤون يڠ تله 

ونتوق دكنڠ دالم ليڤتن نن مريك اامنيڠڬل دنيا، سكاليڬوس منيڠڬلكن نام، جاس دان ڤڠورب

سجاره نڬارا. ڤمرڬين مريك مروڤاكن كهيلڠن يڠ چوكوڤ دراسا سرتا تياد ڬالڠ ڬنتيڽ. 

جاس مريك تيدق سواجرڽ كيت لوڤاكن، كران كيت تيدق اكن كچڤي اڤ يڠ اد كيني 

 نن مريك.اسكيراڽ بوكن كران ڤڠورب

هالون باڬي جوالي، كيت اكن مڽمبوت هاري ڤ 14جوسترو، ستياڤ كالي تڠڬل 

نن ڤهالون نڬارا يڠ ترديري درڤد ورڬ اڠكتن تنترا مليسيا، ايڠتي جاس دان ڤڠورباممڤر

اڬينسي كسالمتن سرتا اينديۏيدو يڠ سچارا برسام  ٢ينءڤوليس دراج مليسيا دان ال

ممڤرتاهنكن كسالمتن دان كدولتن نڬارا دري انچمن موسوه. اي اداله سواتو توڬس يڠ 

  مروڤاكن تونتوتن شريعة دالم منڬقكن اڬام اهلل دموك بومي اين. ليا دانوسوڠڬوه م

 :411 ةعمران اي آل ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سور

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   

 ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۅۋ  ۋ

يه ي اولء﴿دهولو﴾ تله برڤرڠ دڠن دسرتا ٢دان براڤ باڽق دري نبي”برمقصود : 

يڠ طاعة كڤد اهلل، مك مريك تيدق مراسا لمه سماڠت اكن اڤ يڠ تله  ٢راماي اورڠ
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منيمڤا مريك ڤد جالن ﴿اڬام﴾ اهلل دان مريك جوڬ تيدق لمه تناڬ دان تيدق ڤوال ماهو 

 “ڠ صبر.ي ٢ي اورڠهدان ﴿ايڠتله﴾، اهلل سنتياس مڠاسي توندوق ﴿كڤد موسوه﴾

تله منونجوقكن كهيبتن مريك سجق  سسوڠڬوهڽ جاس ڤارا ڤهالون نڬارا اين

دهولو الڬي. سباڬاي چونتوه ڤارا ڤهالون تله منونجوقكن كهيبتن مريك ممڤرتاهنكن نڬارا 

انتارا  ةدان سوقتو زمان ضرور 0-سوقتو مننتڠ ڤنچروبوهن تنترا جڤون سوقتو ڤرڠ دنيا ك

اونتوق  . بوكن ايت سهاج، ڤارا ڤهالون كيت تله دمينتا4212سهيڠڬ  4211تاهون 

 .٢ينء، عراق دان اليامنجادي تنترا ڤڠامن دڤلباڬاي نڬارا سڤرتي بوسنيا، صومال

وات دان قسالم يڠ برسماڠت واج، إسالم ترداڤت راماي ڤهالون إدالم سجاره 

ارق بن زياد، صالح الدين ط، خالد بن الوليد، ةمزحنتاراڽ ترماسوقله سيدنا أتربيلڠ. د

سڤرتي  ٢ير كيت ڤوال ترداڤتڽ توكوهءكاال دالم سجاره تانه ااانالڬي. م ٢ينءيوبي دان الاأل

ون جعفر دان سباڬايڽ يڠ دأڠكت سباڬاي أمت كيالو، داتوق بهامن، مت صالح، داتوق 

 تس ايبو ڤرتيوي ترچينتا.أڤهالون كران مننتڠ ڤنجاجهن بارت ك

ڠ دسنجوڠ ليا يون جيوا اونتوق ممڤرتاهنكن نڬارا اداله صفة ماربقبرجهاد دان بر

-يڠ برجواڠ سمات ٢ڠان ڤجوقسالم تله ملتقكن كدودوإله، وسالم. كران ايتإتيڠڬي دالم 

ونتوڠن دنيا تتاڤي برجواڠ هاڽ أن دان كءمات كران اهلل سرتا تيدق دداسري صفة كبندا

ن اهلل سبحانه وتعالى مريك اكن دبري ڬنجرن دان ءاونتوق منداڤتكن ڬنجرن دان كريضا

البقرة  ةڬي دسيسي اهلل سبحانه وتعالى سباڬايمان فرمان اهلل دالم سورن يڠ تيڠقكدودو

421: 

 ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ     ڌ     ڎ    ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چ

ڬي فتنه، دان ﴿سهيڠڬ﴾ منجاديله ڠيله مريك سهيڠڬ تيدق اد الدان ڤر”برمقصود : 

له اد ڤرموسوهن قنتي مك تيدمات كران اهلل. كمودين جك مريك بره-ڬام ايت سماتا

 “اليم.يڠ ظ ٢ينكن ترهادڤ اورڠءالڬي مال

 بربهاڬيا، جمعة يڠ  سيدڠ 
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ير اين سباڬاي مجاهد اڬام، بڠسا دان نڬارا. ءعترف ڤارا ڤهالون تانه اأسالم مڠإ

الكو دالم ڤرجواڠن مريك  اوليه ايت ڤارا ڤهالون هندقله ملتقكن ستياڤ لڠكه دان ڬرق

خالص دان ڤنوه تڠڬوڠجواب اڬر مريك منداڤت ڤڠحرمتن سماس ا سباڬاي عملن يڠ

  خيرة كلق.اهيدوڤ ددنيا دان انوڬره يڠ بسر دري اهلل سبحانه وتعالى ڤد هاري 

يت تنترا دان ءسڬاال ڤرجواڠن ڤارا ڤهالون يڠ ترديري دري ڤاسوكن كسالمتن يا

كران ڤرجواڠن مريك ليا، وڤوليس يڠ ممڤرتاهنكن نڬارا اداله ساتو توڬس يڠ ساڠت م

 ملسو هيلع هللا ىلص ن. كاالو كيت ليهت ڤرجواڠن يڠ دتونجوقكن اوليه رسول اهللءدڤنوهي ڤلباڬاي دوڬا
دان ڤارا صحابة رضي اهلل عنه دڠن ڤنوه سماڠت دان كسوڠڬوهن. مريك تله منمڤوه 

بسر ڤد ماس ايت ڤون توندوق دباوه  ٢سڬاال چابرن دان رينتڠن سهيڠڬ كواس

ن مريك اين اداله برداسركن تيڬ فكتور اوتام. ڤرتام، سڬاال ءاسالم. كجايإن ءاككواس

ن دان كچمرلڠن مريك اداله حاصيل درڤد ڤرتولوڠن اهلل سبحانه وتعالى. كدوا، ءاكجاي

اوتام يڠ منداسري  ٢نتارا صفةأصفة برديسيڤلين، أمانه، جوجور دان إخالص اداله د

سيكڤ سنتياس مماتوهي ڤرينته ن مريك ددالم ستياڤ ڤرجواڠن. دان يڠ كتيڬ، ءاكجاي

 اد كتيك سنڠ اتاو سوسه. ن سامءادأاهلل دالم ستياڤ ك

انين، كيت جوڬ دڤرينتهكن ممڤرسياڤكن حدسمڤيڠ مڽدياكن كقواتن دالمن اتاو كرو

كقواتن دري سودوت لواران اتاو فيزيكل باڬي مڠهادڤي سبارڠ انچمن موسوه سباڬايمان 

  : 12 ةنفال اياأل ةسور فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

 ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ 

دان سدياكنله اونتوق مننتڠ مريك ﴿موسوه يڠ منچروبوه﴾ سڬاال جنيس ”برمقصود : 

ڠ لڠكڤ سديا، اونتوق ي ابركود ٢كقواتن يڠ داڤت كامو سدياكن دان دري ڤاسوكن
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ين دري ءيڠ ال ٢ن ايت موسوه اهلل دان موسوه كامو سرتا موسوهءمڠڬرونكن دڠن ڤرسديا

يڽ. دان اڤ سهاج يڠ كامو بلنجاكن ڤد ءسدڠ اهلل مڠتاهو ،يڽءمريك يڠ كامو تيدق مڠتاهو

 “جالن اهلل اكن دسمڤورناكن بالسنڽ كڤد كامو، دان كامو تيدق اكن دأنياي.

له اسالم سنتياسإان ترسبوت ممبريكن ڤڠاجرن دان ڤندوان اڬر اومت ايات القرء

ن باڬي مڠهادڤي ڤلباڬاي بنتوق انچمن دري ڤيهق ءادأبرسياڤ سديا دالم اڤ جوا ك

كونومين، يايدڠ كسالمتن، ڤربيق دءموسوه، دڠن ممڤرسياڤكن سڬاال بنتوق كقواتن، با

كن الهيرڽ ا قيدهكن تنڤا ڤرڤادوان تن سهيڠڬاله كقواتن ڤرڤادوان. بءاڬامأڤنديديقن، ك

ن دان كمنڠن. ءايه كجايءڠ دان ڤهالون سيلم ممڤو مرااكقواتن. تنڤا كقواتن ماسقن ڤجو

 يكوت:اسباڬايمان يڠ دسبوتكن دالم حديث قدسي بر

 ُ َ مَْرَضاتِى َضمِنُْت لَه مَا عَبْدٍ مِْن عِبَادى َيخْرُُج مُجَاهِدًا فِى َسبِيلِي ابْتِغَاء ي ُ اَْن  أ 
ْرحَمَهُ  َ وَأ  ْغفِر ُ اَْن أ  ٍ وَاِْن قَبَْضتُه ْجرٍ اَْو غَنِمَة َصاَب مِْن أ  ُ   بِمَا أ  ُ   اِْن رََجعْتُه ُأْرِجعَه

 َ ة َن َّ  .وَُأْدِخلَهُ اْلج
همباكو يڠ منونايكن جهاد ڤد جالنكو كران مڠهارڤ دان منچاري  ٢مان”برمقصود: 

ن﴾ دڠن سڬاال اڤ يڠ ككو كمبالياي دنڽ ﴿جك كنكو، اكو جامين اونتوق مڠمباليءكريضا

كو اكو امڤوني، اي اكن دكو ماتيكن، اي دال اتاو هرتا رمڤسن دان جك ادداڤتيڽ بروڤا ڤه

 “دالم شرڬ.كو ماسوقكن كادان اكن  ةبري رحم

 بربهاڬيا، جمعة يڠ  سيدڠ 

عموم سواجرڽاله مشاركت  اياڽ منجادي لبيه برمعندالم مڽمبوت هاري ڤهالون اڬر ا

يه دالم افن ساليقڽ كڤد باريسن ڤهالون نڬارا يڠ مميكول تونتوتن فرض كفاعتريممبري ڤڠ

اسڤيك ڤرتاهنن دان كسالمتن نڬارا سچارا خصوص. اوليه ايت، ارتي ڤرجواڠن سبنرڽ 

وڠ، اڬام يڠ ددوكوڠ، نڬارا يڠ دسنجوڠ ڤرلو ءن يڠ دالءامڽدركن كيت بتاڤ كمرديك

يق يڠ تله شهيد اتاو ءخير. بوات ڤارا ڤهالون نڬارا بااداره يڠ تردڤرتاهنكن بيار كتيتيسن 
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اڬر روح مريك سنتياس درحمتي دان دكاسيهي. باڬي  ءلهي، كيت بردعاإكمبالي مڠهادڤ 

ڤارا ڤهالون يڠ ماسيه ڬاڬه برديري مڠيبركن ڤنجي ڤرجواڠن اين، دمي نڬارا يڠ 

مي ڤرتيوي اين واالوڤون داره دان ي، اكن سنتياس ممڤرتاهنكن ستياڤ اينچي بوءدچينتا

  ڽاوا سباڬاي ڬنتي.

تس أم دالتيزابر مڽرو، ماريله كيت سمارقكن كمبالي جنجي اونتوق برنم

ن كيت ءسالم سباڬاي واده، باڬي ممستيكن كبراداإوڠي اوليه ككبنرن يڠ ددو ٢ڤرينسيڤ

م جالينكن كقواتن، . ماريله كيت ساهددنيا يڠ فانا اين تيدق ترڬلينچير دري ڬاريسن عباد

يمانن، أمانه دان ڤرانن، ڤرسياڤكن جيوا دڠن كاڤن، سمڤورناكن ابينا كومبيناسي م

ن دمي كدولتن اڬام ءنن دان كسياڤسياڬااهياسكن ديري دڠن كسوڤنن، تيڠكتكن ڤڠورب

 ير.ءدان تانه ا

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

له يڠ برالكو اين ت جربوكجادين كيت سدڠ مڠهادڤي مسئله جربو. نڬارا 

ببراڤ كاوسن، سيسي ڤرسكولهن ترڤقسا د منججسكن اكتيۏيتي دان كهيدوڤن مشاركت.

اين جوڬ  جربون ءادأن توروت ترججس. كءادبطلكن ماله اوڤراسي ببراڤ سيكتور ڤكرج

كرونيك  ٢بوكن سهاج ممبري كسن ترهادڤ كصيحتن، بهكن منداتڠكن ڤلباڬاي ڤڽاكيت

 دان باتوق. ٢وراڤساكيت مات، جنتوڠ، اسما، رادڠ  سڤرتي

بر مڽارنكن اڬر نن اين منجادي سماكين بوروق، مءادألقكن كيجوسترو، اونتوق مڠ

يڠ دكلواركن اوليه ڤيهق برواجب انتاراڽ اياله  ٢سموا اڠڬوتا مشاركت مڠيكوتي سارنن

مڠورڠكن اكتيۏيتي فيزيكل دلوار كديامن، مڠڬوناكن ڤنوتوڤ هيدوڠ دان مولوت كتيك 

رن دالمن سڤرتي اسڤ روكوق، مڠڬوناكن ڤڠهاوا ديڠين ورڠكن سومبر ڤنچملوار، كبرادا د

 ير كوسوڠ.ءكتيك ممندو دان باڽقكن مينوم ا

بر جوڬ مڽارنكن كڤد سموا نبو اين، من جرءادأكن كمبالي كهدالم اوسها ممولي

 موهون، باڬي مءريه مسجد دان سوراو اونتوق مڠاداكن صالة سنة استسقاقجاوتنكواس 



 تياد ڬالڠ ڬنتي نن يڠاڤهالون: ڤڠورب                                                                                        جمعة هخطب                    
 

7 

 

 ءاين. سسوڠڬوهڽ دعا جربووتعالى منورونكن هوجن دان مڠهيلڠكن  ه سبحاناڬر اهلل

دان ڤڽسلن اتس سڬاال دوسا  وتعالى هخالصن كڤد اهلل سبحانأدڠن ڤنوه ڤڠهارڤن دان ك

  بولكن جوا.قڤستي اكن د يڠ دالكوكن

 سكيتر عالم تيكنولوڬي، ،سينءسا تناڬ، كمنترينتريما كاسيه جوڬ دبريكن كڤد  

اين كڤد مشاركت دان  جربون ءادأيتن كءيكن معلومت بركاايڠ مڽمڤ اقليم وبهناڤر دان

يڠ ترججس تروق.  ٢كاوسند سباڬاي اختيار ڤمبنيهن اونمالكوكن اوڤراسي وسها ابر

ن ءادأسموڬ دڠن اوسها دان توكل ستياڤ ڤيهق دان اڠڬوتا مشاركت اونتوق مموليهكن ك

 وتعالى. هسبحاناين اكن دبركتي دان درحمتي اهلل  جربو

 

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي َّ بَارَكَ الل  هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ 
َل  ْستَغْفِرُ الل  هَ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  َّ ِ هُ هُوَ ال مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ

 ُ ْحيَاءِ مِْنه لِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  ِْ ُ لِمِيْنَ وَالْم ِْ ُ ِ الْم ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلَِِا ْم الْعَظِيْم
ْموَاتِ  ِحيْمُ.وَاْلأ  هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  ، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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كدوا هخطب

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل َ  ل  ه ْ  ب ِ ر َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل ِ َّ وَ  اة َ ال ُ ل َ  ام دِ  لىَ ع مِينِ الن َّ  نِ َسي ِدِنَا مُحَم َّ َ ، وَ بِي ِ اْلأ  َ ع ِ ل هِ ى آل
َ صْ أ  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  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل  ه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ شْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ

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

 ِ َ الص َّ ب ِ ِْ 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

هُم َّ َصِل   َلل َّ دٍ وَعَلَى ا ِ دِنَا مُحَم َّ َ وَعَلَى آعَلَى َسي بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َ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

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

اِشدِينَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ َ  نْ عَ  وَ  وَاْرَض الل َّ ِ ب ْجمَعِينَ، ةِ ي َّ ق ِ أ  حَابَة ِ الت َّ  نِ عَ  وَ  الص َّ ِ اب  ينَ ع
َ وَ  ِ ت ِ ي الت َّ عِ اب ِ اب اوَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحَِ  ينَ ع َ مَ  اٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ ُ ع َ  مْ ه َ كْ ا أ  ي  مَ ر
َ كْ أ  الْ   .ينَ مِ ر

ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأ  لِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الأ  ِْ ُ لِمِينَ وَالم ِْ ُ هُم َّ اْغفِرْ لِلْم  الل َّ
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ي ِدْ  هُم َّ أ  ِ  الل َّ ِ دَوَاِم ب وْفِيِْق وَالْهِدَايَة لَامَةِ  الت َّ َّ ِ ةِ وَال ح َّ َ ك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ دُولِي يڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ، الُِلطَان عَبْدُ الل  ه رِعَايَة

بْنِ  تَعِيْن بالل  ه.  المرحوم بِالل  ه َشاه ا ِْ ُ ْحمَد َشاه ال م  ُسلْطَان حَاِج أ 

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

َاج.  الل  ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ ُ وَقَُضات ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل َّ ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ه
اِحمِينَ .  ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

 َ َلَدَن هُم َّ اْجعَْل ب يَا ا الل َّ مَاٍن، اآمِناً مُْطمَئِن ًّ مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ 
ئِرَ بِلَادِ الْ  لِمِينَ وََسا ِْ ُ  .م

عْدَاءَ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن،  عْدَاءَكَ أ  لِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أ  ِْ ُ عِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم هُم َّ أ  الل َّ
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. لِمِيْنَ، وَأ  ِْ ُ  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْم

هُم َّ  ً  اْسقِنَا الل َّ ً  ،ًمُغِيْثا غَيْثا ً  هَنِيْئا ً  مَرِيْعاً، مَرِيْئا ً  غَدَقا لا ً  عَاماً، مُجَل َّ  ،الد ِيْنِ  يَوْمِ  ِإلَى دَائِما
هُم َّ  َ  الغَيْثَ  اْسقِنَا الل َّ هُم َّ  ،القَانِطِيْنَ  مِنَ  َتجْعَلْنَا وَلا  وَالخَلْقِ  وَالْبَهَاِئمِ  وَالبِلاَدِ  بِالعِبَادِ  ِإن َّ  الل َّ

نْكِ وَا وَالجُوْعِ  الجُْهدِ  مِنَ  َ  مَا لض َّ هُم َّ  ،ِإلَيْكَ  ِإلا َّ  نَْشكُوْ  لا نْبِتْ  الل َّ َ  أ  ْرعَ  نَال دِر َّ  الز َّ  لَنَا وَأ 
رْعَ  َ  مِنْ  وَاْسقِنَا الض َّ مَاءِ  كَاتِ بَر َّ ِ نْبِتْ  ،ال ْرضِ  بَرَكَاتِ  مِنْ  لَنَا وَأ  هُم َّ  ،الأ   وَاْكِشْف  الل َّ

ا ِ  مِنَ  عَن َّ َ  مَا البَلاَء ُ  لا هُم َّ  ،غَيْرُكَ  يَْكِشفُه ا الل َّ ً  ُكنْتَ  ِإن َّكَ  نَْستَغْفِرُكَ  ِإن َّ ارا ْرِسلِ  ،غَف َّ  فَأ 
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 َ مَاء َّ ِ ً  عَلَيْنَا ال هُم َّ  ،مِْدرَارا ٍ  يَاُسقْ  اْجعَلْهَا الل َّ َ  رَْحمَة َ  عَذَاٍب  يَاُسقْ  وَلا َ  َمحْقٍ  وَلا  بَلاَءٍ  وَلا
 َ َ  هَدَمٍ  وَلا هُم َّ  ،قٍ غَرَ  وَلا ِ  الظ ِرَابِ  عَلَى الل َّ َجرِ  تِ وَمَنَاب هُم َّ  ،الش َّ َ  َحوَالَيْنَا الل َّ  .عَلَيْنَا وَلا

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

 عِبَادَ الل  هِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

   ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ يَذْكُرْكُمْ  فَاذْكُرُوا َ الْعَظِيْم ِ يُعْطِكُْم الل  ه لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  ، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه
ْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.  وَلَذِكْرُ الل  هِ أ 


