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 إسلاممليسيا ديستيناسي مسرا ڤلنچوڠن 
 ه١٤٤١جمادي الأخير  ٦ / م٢٠٢٠جانواري  ٣١

 

ُ بِاللهِ مِْن شُرُْورِ  ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َمْدَ لِل َّ َأنْفُِسنَا ِإن َّ اْلح
ا مُْرِشدًا.  وَمِْن َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

َ ِإلََٰ لَاَأشْهَدُ َأْن  اإِ  ه َ اللهُ وَحْدَهُ  ل َّ هُم َّ  لا َلل َّ دًا عَبْدُهُ وَرَُسوْلُه، ا يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ َأن َّ مُحَم َّ شَرِ
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

قُوْا اللهَ، ُأْوصِ  ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ كُْم َأم َّ ِ لَعَل  َّ ِتَْقوَى اللهِ وََطاعَتِه يْكُْم وَنَْفسِْي ب
 تُْفلُِحوْنَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ        ڈچ  چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 ک   ک        ک  
 

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

يله كيت ڤرتڬوهكن تقوى كڤد الله سبحان وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا  ڤرينتهڽ سرتا مار
 .منيڠڬل كن سڬالا لارڠنڽ. سموڬ كيت بروليه كجايأن د دنيا هيڠڬ اخيرة
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ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة يڠ  منبر، ٢٠٢٠برسمڤنا تاهون ملاوات مليسيا 
 .“سلامإمليسيا ديستيناسي مسرا ڤلنچوڠن “برتاجوق : 

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

مروڤاكن انتارا بيدڠ يڠ ساڠت ڤنتيڠ كڤد ڤركمبڠن ايكونومي  إسلامايندوستري ڤلنچوڠن 

لبيه لاڬي مليبتكن كحاضيرن ڤلنچوڠ مسلم دري سلوروه دنيا. برداسركن ڤوست -نڬارا لبيه

برمقصود سبارڠ  إسلام، ڤلنچوڠن  Islamic Tourisme Centreاتاو  إسلامڤلنچوڠن 

يعة   .إسلاماكتيۏيتي، اچارا دان ڤڠالمن يڠ دلاكوكن كتيك ملنچوڠ يڠ برسسواين دڠن شر

برداسركن ستاتيستيك يڠ دكلواركن اوليه كمنترين ڤلنچوڠن، سني دان بوديا مليسيا، جومله 

جوت ڤلنچوڠ كسلوروهن  ٨.٢٥ جوت درڤد ٢.٥كداتاڠن ڤلنچوڠ مسلم دأڠڬركن سباڽق

يڠ كبڽقكنڽ ترديري درڤد ورڬنڬارا عرب سعودي،  ٢٠١٨يڠ داتڠ ك نڬارا اين ڤد تاهون 

يران دان كويت UAEاواي بلنجا -. راتKuwait  ، اومن، إ رات دالم كالڠن مريك تله بر

بسر يڠ تله ممبري ايمڤق ڤوسيتيف كڤد ايندوستري ڤلنچوڠن نڬارا. اي سكاليڬوس 

يڠكت  منيڠكتكن جومله ڤنداڤتن دان ايكونومي نڬارا د سمڤيڠ مناءيقكن ايميج نڬارا د ڤر

 إسلاموستري ڤلنچوڠن انتارابڠسا. اينله يڠ منجاديكن مليسيا سباڬاي نڬارا چونتوه باڬي ايند

 سڤرتي جڤون إسلامنڬارا بوكن -لاين ماله نڬارا إسلامنڬارا -بوكن سهاج كڤد نڬارا

Jepun تايوان ، Taiwan تايلاند ، Thailand لاين-دان لاين. 
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جوسترو، كراجأن ساڠت مڠمبيل ڤرانن دالم ممستيكن ڤركمبڠن ايندوستري اين دڠن 

ڤد تاهون  MOTACد باوه  Islamic Tourism Centre ترسينتوريسم  كمنوبوهكن اسلامي

لاڬي. ڤلباڬاي كموداهن مسرا مسلم تله دوجودكن دان اكن سنتياس دتمبه باءيق  ٢٠٠٢

ماكنن -ن ماكننأن ڤراسارنا اونتوق صلاة دان ڤڽديأدري ماس ك سماس ترماسوقله ڤڽدي

 ۹تمڤت ڤرتام سلاما حلال يڠ برسيه دان موده دداڤتي. حاصيلڽ، مليسيا تله مندودوكي 

 دالم ايندك س ڤلنچوڠن مسلم ڬلوبال اوليه ٢٠١١توروت سجق تاهون -تاهون برتوروت

(MasterCard - CresentRating  .) 

 ڤارا تتامو الله يڠ دبركتي،

مارهكن مسجد سباڬاي ڤوست تومڤوان عدان جاكيم ساڠت ڤنتيڠ دالم مڠ ITCكرجاسام 

ڤلنچوڠ دري دالم دان لوار نڬري سلارس دڠن اوسها كراجأن اونتوق ممڤركنل كن كونسيڤ 

يكن كڤد كرجاسام ستراتيڬيق د  .مسجد رحمه دالم ڤد ايت، تومڤوان جوڬ هاروس دبر

لبيه لاڬي دالم ڤڠنجورن -دان ڤيهق سواستا لبيه NGOاڬينسي كراجأن دڠن -انتارا اڬينسي

يڠ برتارف انتارابڠسا سڤرتي مجليس تلاوة  إسلامروڬرام ڤلنچوڠن چارا دان ڤأڤلباڬاي 

سلام. اينله ماس إ كڤرودو-كيڠ منونجول كن ڤرودو MIHASميهس القرءان انتارابڠسا دان 

يكن  د مات  إسلاميڠ سسواي دالم ممڤروموسيكن مليسيا سباڬاي تمڤت ڤلنچوڠن يڠ برچير

 .دنيا
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 سيدڠ جماعه يڠ بربهاڬيا،

تركموك د دنيا تيدق اكن  إسلاماوسها ممڤروموسيكن مليسيا سباڬاي ڤوست ڤلنچوڠن -اوسها

-برجاي سكيراڽ كيت هاڽ مڽراهكن ڤرانن ترسبوت كڤد ڤيهق كراجأن اتاو اڬينسي

بيلڠ قوم، اڬام دان -اڬينسي يڠ بركاءيتن سمات مات. سموا ڤيهق ترماسوق رعيت مليسيا يڠ بر

اوسها ترسبوت. انتارا ڤرانن يڠ بوليه دماءينكن -دالم ممبنتو اوسها بوديا سهاروسڽ توروت سام

 :اوليه مشاركت دالم ممڤروموسيكن ڤلنچوڠن نڬارا اين اداله

يكن كوميتمن دان كرجاسام ڤرتام: منجادي دوتا ڤلنچوڠن نڬارا . ستياڤ اينديۏيدو ڤرلو ممبر

ون ساودارا مارا سام اد دالم راكن، كنلن ماهوڤ-يڠ تيڠڬي دالم ممبري ڬالقن ترهادڤ راكن

نڬارا اتاو دري لوار نڬارا اونتوق ملنچوڠ ك نڬارا كيت. هيبهن معلومت دان اينفورماسي 

يك  يكن كڤد مر ڤلنچوڠن درڤد كيت سباڬاي ورڬنڬارا، تنتوڽ ممبري كيقينن دان تار

 .مليسيا سباڬاي ديستيناسي ڤلنچوڠن ڤيليهن كناونتوق منجادي

. كتيڠڬين بودي ڤكرتي دان نورما دان نيلاي يڠ باءيق دالم كهيدوڤنمال كن عكدوا: مڠ

اخلاق ترڤوجي سهاروسڽ منجادي عملن دان بوديا مشاركت مليسيا. دالم كونتيك س اين، 

كيت هندقله سنتياس ممڤاميركن سيكڤ يڠ باءيق دالم مڽانتوني دان مڠحرمتي ڤارا تتامو دان 

ركن يكيت. عملن سبڬيني بوكن سهاج اكن مڠحاض ڤارا ڤلنچوڠ يڠ بركونجوڠ دالم نڬارا

ڤراسان تنترام، امان دان سليسا ماله موجودكن كمسرأن دان كهرمونيان دالم كڤلباڬايان 
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يكن ساڤ يك دڠن ممبر ن مسرا دان أاينتركسي انتارا ساتو سام لاين. بروسهاله مڽانتوني مر

ڤارا تتامو دان ڤلنچوڠ نڬارا، سباڬايڽ. ايلقكنله درڤد برسيكڤ سومبوڠ دان كاسر ترهادڤ 

كران سيكڤ ترسبوت تيدق منجادي چرمينن ترهادڤ كادأن ورڬنڬارا مليسيا يڠ بربودي 

 .تيڠڬي دان براخلاق مليا

امت منيتيقبرتكن  إسلام. سلامإنيلاي مورني سباڬاي اومت -مال كن نيلايعكتيڬ: مڠ

ن دوا اسڤيك ترسبوت اومتڽ سوڤاي سنتياس ممليهارا كبرسيهن دان ككماسن. اين كرا

اورڠ يڠ برتقوى. اوليه ايت، دالم -دان ڤاكاين اورڠ إسلاممنچرمينكن كتيڠڬين اڬام 

ممستيكن ڤلنچوڠن نڬارا تروس دحرمتي دان دسڬاني، كيت هندقله منجاڬ كبرسيهن د 

ستياڤ ديستيناسي ڤلنچوڠن نڬارا دڠن مڽدياكن ڤرخدمتن يڠ برسيه دان بركواليتي. سلاين 

تمڤت ڤلنچوڠن نڬارا دان -ت جوڬ مستيله برڤرانن اونتوق ممليهارا كبرسيهن تمڤتايت، كي

ڤد هرتا بندا عوام يڠ تله دسدياكن اوليه ڤيهق  vandalismeمنجاوهي بوديا ۏنداليسمى

 .بركواس

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

دالم مماجوكن ايندوستري ڤلنچوڠن د دالم نڬارا كيت، اينستيتوسي مسجد جوڬ مماءينكن 

ڤلنچوڠ سام اد -ألوكن كحاضيرن ڤلنچوڠ-مسجد سنتياس مڠالو-ڤرانن يڠ ڤنتيڠ مالهن مسجد

بواه مسجد  ٨٠سباڽق  ITCسلام. مڠيكوت داتا يڠ دكلواركن اوليه إسلام اتاو بوكن إ
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لنچوڠن ترماسوق مسجد نڬارا، مسجد توانكو ميزن زاينل دسنارايكن سباڬاي مسجد ڤ

عابدين دان مسجد ڤوترا د ڤوتراجاي. مڠيكوت ستاتيستيك داتا كحاضيرن ڤلنچوڠ د مسجد 

ريبو اورڠ سبولن. اين منجاديكن  ٠٠ريبو اورڠ سهاري دان لبيه  ٢ڤوترا، سكيتر لبيه 

. اين ممبوقتيكن ٢٠١٢هون اورڠ ڤلنچوڠ لوار نڬارا ڤد تا ٦٥٣،٢٢٢  يجوملهڽ سراما

ألوكن كحاضيرن ڤلنچوڠ سام اد مسلم اتاو نون مسلم. باڬي -ڤڠوروسن مسجد سنتياس مڠالو

يلاون ڤمندو ڤلنچوڠ  .مڽانتوني كحاضيرن ڤلنچوڠ، مسجد جوڬ اد مڽدياكن سوكار

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

كراجأن ڤرسكوتوان ملالوءي جاكيم سداڠ رنچق ممڤروموسيكن كونسيڤ مسجد رحمه ك 

يڠ  ٢٠١٢اوكتوبر  ٢٥عالمين يڠ دلنچركن ڤد لل سلوروه نڬارا سلارس دڠن داسر رحمة

چيري مسجد رحمه اياله راماه، امان، هرموني، مسرا، عالمي دان حرمت. اياڽ -لالو. چيري

كن مسجد كڤد ستياڤ لاڤيسن مشاركت سباڬاي تمڤت يڠ برتوجوان اونتوق ممڤروموسي

چيري اين ممنوهي دان برتڤتن دڠن كيمڤين تاهون -امان،مسرا،حرمت دان هرموني. چيري

 .٢٠٢٠ملاوات مليسيا 

ڤارا جماعه  نمڠيڠتكمبر ايڠين مڠمبيل كسمڤتن اونتوق ندالم مڽاهوت سروان ترسبوت، م

ڤڽاكيت -را ديري سرتا كلوارڬ درڤد دجڠكيتي ڤڽاكيتسوڤاي سنتياس بروسڤادا دان ممليها

يل  يڠ سداڠ منولر سجق  Novel Coronavirus وروناۏيروسكبربهاي تراوتماڽ وابق نوۏ
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هن سڤرتي مان يڠ دسارنكن ڬنچلڠكه ڤ-كبلاكڠن اين. جوسترو، كيت مستيله مڠمبيل لڠكه

، اوليه كمنترين كصيحتن مليسيا سڤرتي منجاڬ كبرسيهن ديري دڠن كرڤ منچوچي تاڠن

سنتياس مماكاي ڤنوتوڤ مولوت دان هيدوڠ كتيك برادا د تمڤت تومڤوان راماي سوڤاي 

ريسيكو جڠكيتن يڠ بوليه برلاكو دان سنتياس ايڠت بهاوا -لقكن ريسيكويكيت داڤت مڠ

يڠاتن درڤد الله. سباڬايمان فرمان الله دالم سور  ةسڬالا كبايكن، مصيبة ڤڽاكيت سباڬاي ڤر

 :٣٠ايات  ىشورال

 ڃ ڃ ڃ چ چ

يُكۡمَٓوَيۡعُفوآَْعنَٓكثِّريَٖٓٓوَما ٓ يۡدِّ
َ
يَبةٖٓفَبَِّمآَكَسَبۡتٓأ صِّ ِّنٓمُّ َصََٰبُكمٓم 

َ
٣٠ٓأ

دان اڤ جوا يڠ منيمڤا كامو دري سسواتو كسوسهن ﴿اتاو بالا بنچان﴾، مك “برمقصود: 
دوسا﴾; ڤربواتن يڠ ساله دان بر-اي اداله دسببكن اڤ يڠ كامو لاكوكن ﴿دري ڤربواتن

 .“دوسا كامو-دان ﴿دالم ڤد ايت﴾ الله ممعافكن سباهاڬين بسر دري دوسا
 

 ،سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الله

يله كيت مڠمبيل ببراڤ اينتيڤتي سباڬاي روموسن خطبة ڤد هاري اين مڠاخيري  :خطبة مار

 .ڤرتام : ڤلنچوڠن اداله سواتو اكتيۏيتي يڠ دڬالقكن دالم اسلام

كدوا : سباڬاي ورڬنڬارا، كيت هندقله مماءينكن ڤرانن دالم منجاديكن مليسيا سباڬاي 

 .تركموك دنيا إسلامڤلنچوڠن  يديستيناسساله سبواه 
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كتيڬ : كيت هندقله مڽاهوت دان مڽوكوڠ اينسياتيف كراجأن دالم مڠڬالقكن ڤلنچوڠن 

 .٢٠٢٠خصوصڽ برسمڤنا تاهون ملاوات مليسيا  إسلام

 .ألوكن كداتاڠن ڤارا ڤلنچوڠ-مڤت : مسجد سنتياس مڠالوأك

 :١٥ايات  كالمل ةوتعالى د دالم سور هفرمان الله سبحان

 ڃ ڃ ڃ چ چ  

 ڦ  ڄ    ڄ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

-منجاديكن بومي باڬي كامو: موده دڬوناكن، مك برجالنله د مراتدي له يڠ “برمقصود: 
رات چروق رنتاوڽ، سرتا ماكنله دري رزقي يڠ دكورنياكن الله; دان ﴿ايڠتله﴾، كڤد الله 

يله نعمتڽ دان ءجواله ﴿تمڤت كمبالي كامو سسوده﴾ دبڠكيتكن هيدوڤ سمولا; ﴿مك هرڬا
 “.تاكوتيله كموركأنڽ﴾

ُ لِْي وَ  ِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ بَارَكَ الله اكُْم بِمَا فِيْه ل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
مِيُع الْعَلِيْمُ. هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ َأقُوُْل قَوْلِْي هذَا وََأْستَغْفِرُ اللهَ  اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ

َ لِْي  ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم الْعَظِيْم وَل َكُْم وَلِسَائِر
ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ  وَالَأْموَات، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ
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KHUTBAH KEDUA 

 ْ ِ  دُ الحم ِ ل ْ  ب ِ رَ  له َ ال َ ع ِ ال َ الص َّ وَ  ،ينَ م ُ ل َ الس َّ 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 َّ الله دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. ل َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَدُ أن َّ َسي ِدَنَا مُحَم َّ  وَحْدَهُ لاَ شَرِ

ا قُوا اللهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ ُ اعْ وَ  َحق َّ تُقَاتِه َ وا أن َّ اللهَ 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 اللهُ تَعَالَى:يمِ رِ ك

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا 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

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

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

هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ   وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ
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هُم َّ َأي ِدْ  ِ  الل َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ دَوَاِم ب لَامَةِ الت َّ ةِ وَالس َّ ح َّ َ ك باوه  نَا مَلِ كَوَالص ِ َ دُولِي يڠ م ُ ه ليا وا م
ُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى  يڠ دڤرتوان اڬوڠسري ڤدوك بڬيندا  ، السُلطَان عَبْدُ الله رِعَايَة

 ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالله.  المرحوم بِالله َشاه ابْنِ 

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

َاج.  الله ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

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

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

هُم َّ َأعِز َّ الْ  َ الد ِيَن، إسلامالل َّ َ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاء
 الد ِيِْن. وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوْمِ 

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

 عِبَادَ اللهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

َ الْعَظِيْمَ  فَاذْكُرُوا    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ الله
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 ِ ُ عَلَى نِعَمِه ِ َأْكبَرُ، يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه ُ الله ِ يُعْطِكُْم وَلَذِكْر ُ مِْن فَْضلِه يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه
 وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 
 

 
 


