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 "يرسيڤن تيوري كونساءدعو كيسڠمن"
 م٢٠٢١ جون  ١١  /ه   ١٤٤٢ شوال  ٠٣

أ   شُرُْورِ  مِْن  بِاللهِ  وَنَعُوْذُ  ِإلَيْهِ،  وَنَتُوُْب  وَنَْستَغْفِرُهُ  وَنَْستَعِيْنُهُ  نَحْمَدُهُ  هِ،  لِل َّ َمْدَ  اْلح نْفُِسنَا  ِإن َّ 

 ُ عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ اللهُ فَه َ وَ اوَمِْن َسي ِئَاِت أ  َ لْمُْهت ا مُْرِشدًا.دِ وَم  ْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

هُ  َلل َّ ا وَرَُسوْلُه،  دًا عَبْدُهُ  ن َّ مُحَم َّ أ  شْهَدُ  يَْك لَهُ، وَأ  لَا شَرِ وَحْدَهُ  ا اللهُ  ِإل َّ ِإلَهَ  ا  ْن ل َّ أ  شْهَدُ  م َّ أ 

دٍ وَعَلَى آلِهِ  ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. وَمَْن حْبِهِ وَصَ َصل 

كُْم  لَعَل  َّ وََطاعَتِهِ  اللهِ  ِتَْقوَى  ب وَنَْفسِْي  ُأْوِصيْكُْم  اللهَ،  قُوْا  اِت َّ اللهِ،  عِبَادَ  فَيَا  بَعْدُ،  ا  م َّ أ 

ِجيمِ   تُْفلُِحوْنَ. يْطَاِن الر َّ هِ مَِن الش َّ عُوذُ بِالل َّ هْ   قُلْ :    قَاَل تَعَالَى : أ  َ َل ال ْ يٰأ  ُ ا تَغْ ِكتِٰب ل ْ ل ِ   وا ي  ف

ْ   ينِكُمْ دِ  الْ غَي َ رَ  وَل تَت َّ حَِق   ُ ا  ْ بِع هْ   وا َ أ  قَوْ و قَدْ اءَ  ْ َضل ُ   ٍم  ْ   وا قَب َضل ُ مِن  وَأ  ْ ُل  ِ   وا وََضل ُ َكث ْ يرًا  عَن   وا

 َ ِ ءِ الس َّ آَسو  ٧٧ يلِ ب

 درحمتي الله،  ڠجماعه ي ڠسيد
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سبحان  دڤك   برتقوىله د  هالله  د -سبنر  ن ڠوتعالى  تقوى  س  نڠبنر    الا ڬ ملقساناكن 

مودهن كيت سنتياس برادا دالم -. مودهڽ-نڠلار  الا ڬدان منجاوهي س  ڽ-رينتهڤ

ي هاري   دڤد اخيرة. ميمبر    ونڤ وتعالى د دنيا ماهو  هن الله سبحانضاءرحمة دان كر

 . "يرسيڤن تيوري كونس اءدعو كيسڠمن " اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق: 
 

دان    ندوانڤ  اريسڬتروس مماتوهي    ر ڬسموا ا  دڤك  روڽم  ينڠايت، خاطب اي  سبلوم

ي اوليه    ڠ ي  ١٩-يد ۏ وك   ناه ڬنچڤ  يڤ،و،أسإ دكلواركن  دان    يهقڤتله  بركواس. 

جو ا  ڬ مشاركت  سونتيكن    راڬس  ر ڬدسارن  اونتوق    ١٩-يدۏ وك  كسين ۏ مندفتر 

مودهن  -وابق اين. موده  نولارنڤ  كتڽكران اينله انتارا اختيار كيت دالم اوسها م

بربهاي    ڠي  اكيتڤڽكيت دري وابق    لامتكنڽم  تڤاوسها كيت اين اكن دا   نڠد

 . اين
 

 دملياكن،  ڠجماعه ي ڠسيد

باداي    اراڬ ن   سمنجق دلندا  دنيا  سهي١٩-يدۏ وك   ندميقڤدان  اين،    ڠڬ،  هاري  ك 

م-ميديا تراوتماميديا  د  ڽسا  دهوجني  سوسيال  ياسيۏلدقن    نڠميديا  تيوري   ار
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دعو  يرسيڤكونس ي اءسرتا  سباها-برلبيه  ڠن  اوليه  تيدق   ڠي  نڠ ولوڬ  ينڬلبيهن 

كراج  ندميقڤسيتواسي    ڤترهاد   جوابڠ وڠڬبرت راءاين.  سرتا  سهاج   عيتن  بوكن 

 "اينفودميق"  نڠد ڬجو ڠراڤبر  قساڤبهكن تر ندميق،ڤسيتواسي   نڠد ڠراڤ بر  قساڤتر

سوسيال.  اكي   ڠي ميديا  د  برللواسا  وابق   اتاكنڽم  ڠي   ماهمن ڤاتاو    سيڤرسيڤن  بهاوا 

كونس  ايڬسبا  ١٩-يدۏ وك كروس  وتينسيڤبر   يرسي،ڤسواتو  دالم قمنيمبول كن  ن 

جو  ن ڤكهيدو دان  امبيڬ برن  ڬبرمشاركت  اعتبارا.  درالله  سبحان  ير  الله    هفرمان 

 ٧٧ايات    ة دآئالم  ةسبنتر تادي منروسي سور  هبطاول خ  دڤتله دباچكن    ڠوتعالى ي 

 :برمقصود ڠي
 

دق تي  ڠچارا ي  نڠلبيهن د-كامو برلبيه  نلهڠواهاي اهلي كتاب! جا "،  (محمد)  كاتاكنله"

ا  دالم  جاامموڬبنر  دان  م  نلهڠ.  ترسست   ڠ ي  ڠاور-ڠ اور  يننڠي إ ك  يكوتيڠكامو  تله 

دان   دري (مأنسي)  قڽبا  ستكنڽم  (تله)دهولو  ترسست  سنديري  مريك  دان   ،

 ". لوروس  ڠجالن ي
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َ   دالم ت ِ كْ كتاب  َ م ُ ل ْ   ة َ ال َ م ْ اجِ ع ال َ م  َ ع ِ ر كس  "يرسيڤكونس"،  ةي َّ ب خصوص    اكتنڤبرمقصود 

ملاو   نڠد كجاهتن  سسواتو  ن  مرينتهڤن  ملاكوكن  سواتو  كات  اراڬاتاو  ارتي  دالم   .

كو  تي  اكن ڤمرو  يرسيڤسنلاين،  بنتوق  د  وڤسواتو    واتنبر ڤملاكوكن    نڠداي 

ن  دڤك  رموسوهن ڤ حكوم،  ترسمبو   كوكن دلا   ڠي  ريباديڤاتاو    اراڬساتو   يڽسچارا 

 .ڽباءيق -سبايق ن ڠدرنچانكن د ڽسرتا تيندقن
 

 درحمتي الله،  ڠجماعه ي ڠسيد

كونس  ، ڽلنأرسوڤ وجود  ي  ريستيواڤ   ڤترهاد  يرسيڤبنركه  با  ڠوابق    وت ڬ مرا  قڽ تله 

مأنسي   ماس س  دڤجيوا  اين؟    اڤمنيم  ڠ ي  ١٩-يد ۏ وكوابق    رتيڤسواتو  كتيك  دنيا 

 ؟ڽجاهت د سباليق يرسيڤاد كونس اڤبنر ترجادي تن-اتاو وابق ترسبوت بنر
 

س  ي ڬبا كوسن  ڠتنت   ركاتاكن ڤد  تڠها   ڠي   لنأرسوڤ  الاڬمنجواب   يرسيڤتيوري 

سبا  ١٩-يدۏ وك ترسبوت    ڠسأور  ايڬاين،  حال  مليهت  ترحد  تيدق  تنتو  مسلم 

 نڤسواتو كتت  ايڬاين سبا  همصيب  ڠمات، نامون هندقله ممند-بنچان سمات  ايڬسبا

سبحان  ي  هالله  ك  ڠوتعالى  ا  دڤبرلاكو  سمستا.  عالم  سرتا  بومي  دان    ابيلا ڤمأنسي 
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مك  عشر  صن-صن  دڤك  ع مروجو زمان    ريستيواڤ-ريستيواڤي،  اخير  فتنه  منوجو 

ساتو    سا، ڠسسواتو ب  دڤك   اڤترتيم  ڽ بوكن ها   ڠي  لالوبڬبرصفة    ڠي   ريستيواڤ  اكنڤمرو

كلوم   اراڬن مر   وك،ڤاتاو ساتو  اي  دان    كوميڠنامون  بومي  مأنسي،  اومت  سلوروه 

 . عالم سمستا
 

وابق    كڠا  أنداي  ون ڤاد عقيبة  دأ   ١٩-يدۏ وككماتين  سواتو    ايڬسبا  ڠڬڤاين 

ن  اوربقمنجادي    ڠتنتو سهاج ي  ،ڽاسلام سرتا سلوروه اومت   امڬبوات ا   يرسيڤكونس

ها اين  ياليتي  نڠكال  المد  لهڽكتيك  ر مسلمين.  اين   ڽقوم  وابق  سدميكيان.  تيدق 

كيت،    راا ڬ. د نوراتاو عم  ساڠب   ام،ڬجوا ا  ڤا  يراڠم  اڤسهاج تن  اڤسسيا  وتڬمرا

ي  كڠا سهي   ڠكماتين  ملبيهي    ٢٠٢١جون    ٩  ڠڬدچاتتكن  كماتين.     ٣٥٣٦  تله 

تله منچاتتكن    ڬ دسببكن وابق اين جو  ڠ كماتين ي  كڠا   ،ه ڤيرو إ   اراڬن-اراڬبهكن، د ن 

ي هي  تڠسا  ڠ جومله  ي  الهكن ڠم  ڠڬ بسر  ن   ڠجومله كماتين  د  اسلام.    اراڬن-اراڬاد 

 . نكماتي  اجوت ٣،٧تله ملبيهي  يا، جومله كماتين د سلوروه دن ٢٠٢١جون   ٩ ڠڬسهي
 

 دملياكن،  ڠجماعه ي ڠسيد
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ج  ارا ڤ   تكنڠيڠم   ينڠاي   خاطب سكالين،  مم  له ناڠجماعه  موده   ي اءرچايڤكيت 

  جوابڠ وڠڬتيدق برت  نڠولو ڬ   ينڬمالن اوليه سباها اسرتا ر  كلڠن د اءتودوهن، دعو

مرنتس   نڠ ايسو حكوم لار  نڠ بركاءيتن د  مفتي  اراڤ عاليم علماء دان    اراڤ   ڤترهاد

يكل صلاة برجماعه د مسجد دان د سو   نجاراكن ڤ  ري،ڬن سرتا ايسو حلال    راو،فيز

حرام   اين سمواكسينۏ اتاو  حال  دان    ارا ڤاوليه    كنڠتله دبينچ  ڽ.  علماء   اراڤعاليم 

د م ڠمفتي  تاتاچارا    ةد عاق  وناكنڠڬن  سرتا  ِ سْ إِ ڤڠ فقه  ْ ت َ ن م  1نطاب   وناكن ڠڬ حكوم 

مفتي   اراڤعاليم علماء دان    ڤترهاد  كلڠدان د  لسوڤ ن دان حديث. تودوهن  القرءا

حكوم  ڠي يهودي   يكوتڠم  ڽكونون   م، حكا-ممفتواكن  اوليه  دباير  سرتا  تلونجوق 

ي   ڤبسر ترهاد   ڠنه يتف  تاك ڤسواتو مالا  اكنڤ ونيس اداله تيدق بنر. تيدقكه اين مروز

 چندكياوان اسلام؟   ن ڠولوڬ
 

 درحمتي الله،  ڠجماعه ي ڠسيد

 
 ( ت ڤمأكاموس ديوان ايديسي ك) برداسركن القرءان اتاو حديث ترتنتو.  وتوسنڤ حكوم اتاو ك  لواركن ڠعمالن م 1
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بركاءيتن    ون ڤاد ا  ڽكونون  كسين،ۏ ايسو  دري    2ناتي مييلوإ   ينداڬحاصيل 

(illuminati)  فريم ي  (Freemason)  3ون س ادان  تيندقن  سكالي   ڠسام 

س دان  عقل  ك  اجڠممبودوهكن  در  وسارنڬمنچتوسكن   مبيل ڠم   دڤمشاركت 

رامب كسينۏ  انداين  سدم  ڠ.  رامالن  ميكيدان  بوليه   كيتڠبرج   اكيتڤڽ  يبتكنقا ڠن 

  ڠ بريتا ي -بريتا  ياءرچايڤمم  يلڬ ماسيه برد   رعيت  ڽسودهن سأنداياين تيدق اكن برك

صحيح.   لا  سكن ڬدت  رلو ڤتيدق  داءكراج  يهقڤبهاوا    يڬسكالي  سلارس    ن ڠ ن 

 ڠبرسيد  ڠ ي  ١٠-كالي ك  كي،أيإيم، كرة  مشوارت خاص جاوتنكواس مذ   نديرينڤ

م  ٢٠٢٠دسيمبر    ٣  دڤ حكوم    نڤ كتت  مبيلڠتله  -يد ۏ وك  كسينۏ   نءوناڤڠڬبهاوا 

د  ١٩ واجب  دان  هاروس  .  ناءاوليه كراج  كنڤدتت  ڠ ي  نڠ ولوڬيه  لاو  أمبيلاداله 

 .راج-مجليس راج دڤتله دسمبه معلوم ك ڬ اين جو نڤكتت
 

دان ممبري   اتوهڤ  رڬاومت اسلام دتونتوت ا  ڽايت، رعيت مليسيا تراوتما   نڠهوبوس

منااءكراج  يهقڤ  دڤك   نوهڤ  ناء رچايڤك دالم    ١٩-يدۏ وك  ندميقڤ  نولارن ڤ  نيڠن 
 

ياۏد با  ( Adam Weishaupt)   ت ڤاوشهدم ويادأساسكن اوليه    ڠ ميستري دان ميتوس ي  نوهي ڤد  ڠرهسيا ي  ولن ڤاتاو كوم  انيساسيڬور أ ساتو   2  د ڤ   ار
ممباوا    نڠ د  ١٧٧٦تاهون   س  دڤ ك  روبهن ڤتوجوان  ستراتي) .  وليتيك ڤ دان    يريتوال ڤستروكتور  عريفين،  وي  يڬ فيزال    مبنتوقن ڤدالم    ت ڤ اوسهآدم 

 . ٢٠١٨، دسيمبر ٢  ، نو.٣. ولۏ إندونيسيانا،  وم وليتيك ڤ ، جورنل ١٧٧٦تاهون  اتي لومينيإ  وليتيكڤ  انيساسيڬاور 
ي اءن دان كراجاء تا يهودي برتوجوان اونتوق منڬقكن ككواسي ڤند-تايڤند  رهسيا يهودي يڠ دأساسكن اوليهڤرتوبوهن  3 يهودي. ممڤوڽاءي    ونيسن ز

ي  يا) ونيس انتارابڠسا. هوبوڠن يڠ راڤت دڠن ڬرقن ز   .ونيۏرسيتي ملاياأ،  ( ١٩٩٥)  مهمود داود، فريمساون منوروت ڤرسڤيكتيف اسلام  @ زكر
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ايكسينۏ   امبيلنڤڠمنروسي   خاطب  دالم   ارا ڤ  دڤك  ڬ جو  سكنڬمن  ينڠ.  جماعه، 

ي  نڤنت ڤدان    ١٩-يدۏ وك  كسين ۏ   امبلنڤڠ ايسو     ن ڤكتت اكنڤ مرو  يتنبركاء  يڤو.أس.إ

اوليه    ڠي داءكراج  يهقڤدأمبيل  دان    مبيلڠم   نڠن  نصيحت  دري    نجلسنڤ كيرا 

يأبر  يهقڤ-يهقڤ برتاءكراج  يهقڤلاين.    ڠوتوريتي  سسواتو    جوابڠ وڠڬن  مموتوسكن 

ستله   دڤك  باءيقن()ك  ةمصلح   كنڠمندات  ڠ اليڤ  ڠي  وتوسن ڤك رعيت  سلوروه 

وتوريتي. أدان بر  اكرنڤكبر   ڠ ي  يهق ڤدري    نجلسن ڤدان    نڠنداڤ  ايڬلباڤ  تكنڤمندا

 مشهور:  ڠقاعده فقه ي  ن ڠد تنڤبرت  ڬحال اين جو

ِ ُف اْلِإمَاِم عَلَى الر َّ تَصَر ُ  ةِ مَنُوٌط بِالْمَْصلَخَة  عِي َّ

يكت دأك  مرينتهڤاوروس تدبير "  :ڽ مقصود  ".مصلحه نڠتس رعيت اداله تر
 

ُ ن َّ سُ   ين ڬسباها  اكنڤن دان اوجين مرواءچوب  الاڬس بوليه ا  ة اين.  لله د موك بومي 

سواتو رحمة الله    اكنڤمرو  ڽمأنسي، حقيقت  تاهوان ڤڠدان    نڠنداڤ  دڤجادي بوروق  

 ن ڠ ن ترسبوت داءاوجين دان چوب  يڤهادڠ وسها مأبر  ڠمريك ي  يڬ وتعالى با  هسبحان

موءسبا سبحان   كينڠيق  الله  رحمة  د  همك  الله  يوليهأرڤوتعالى  كتيك  يله،  سدر  .

م  هسبحان ي  ن ڠد  ڽ همبا   وجيڠ وتعالى  داي  ڠ سسواتو  جو  يني،ڠتيدق  سيتو  الله    ڬ د 
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ممبوك    هسبحان كبا  ڽ-رحمة   ينتوڤ -ينتوڤوتعالى  يقيءدان  اوجين  سباليق  د    ڠ ن 

 . دتورونكن ترسبوت
 

 دملياكن،  ڠجماعه ي ڠسيد

اي  وڠڬمي  دڤخطبة    خيريأڠم خاطب  ببرا   ينڠاين،    ڠي  ڠنتيڤ  يت ڤاينتي  ڤمنكنكن 

 : بوات كيت سموا اجرن ڤڠ ايڬدأمبيل سبا تڤدا

  و ڤمم  يرسي ڤكونس  ايڬسبا   ١٩-يدۏ وكوابق    ماهمنڤاتاو    سيڤرسيڤ   :رتام ڤ

 . اراڬبرمشاركت دان برن  نڤن دالم كهيدوقمنيمبول كن كروس

مفتي اداله   اراڤعاليم علماء دان    ارا ڤ  ڤترهاد  كلڠن داءتودوهن سرتا دعو  : كدوا

 .اون اسلاميك چند   نڠولوڬ  ڤبسر ترهاد ڠه ي تنف تاكڤسواتو مالا 

ا  : ڬكتي دتونتوت  اسلام  ك  اتوه ڤ   ر ڬاومت  ممبري  ن  اءكراج  دڤك   ن اءرچايڤدان 

 .كسينۏ   امبيلنڤڠمنروسي  ١٩-يدۏ وك  ندميقڤ نولارن ڤ نيڠدالم منا
 

ُ ا التغ ة وتعالى دالم سور هفرمان الله سبحان كنلهڠنور  :١١ن ايات  ب
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ِإل َّ  َصاَب مِْن مُِصيبَةٍ  أ  عَلِيمٌ مَا  بِكُِل  شَْيءٍ  هُ  وَالل َّ قَلْبَهُ  يَهْدِ  هِ  بِالل َّ يُؤْمِْن  وَمَْن  هِ  الل َّ بِِإْذِن  ا 

(١١) 

ملاءينكن    ( ڠورأسس)   اڤمنيم  ڠي  (اتاو بالا بنچان)تيدق اد كسوسهن  "  : ڽ مقصود

اونتوق )  ڽهاتي  ينڤالله، الله اكن مميم  دڤبرايمان ك  ڠي  ا ڤايذين الله; دان سسيا  نڠد

يما ا  تاهوي ڠ، الله مها م(تلهڠ اي); دان  ( دان صبر  ڠ تن  نڠتله برلاكو ايت د  ڠي  ڤ منر

 ."سسواتو ڤتيا-ڤاكن تيا 

 ُ اك وَِإي َّ وَنَفَعَنِْي  الْعَظِيِْم،  ِن  بِالْقُرْأ  وَل َكُْم  لِْي  اللهُ  وَالذ ِ بَارَكَ  اْلآيَاِت  مَِن  فِيْهِ  بِمَا  كْرِ  ْم 

 َ قُوُْل ق مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  هُ هُوَ الس َّ َل مِن ِْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَهُ ِإن َّ سْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ لهَ تَغْفِرُ الوْلِْي هَذَا وَأ 

اْلأ   وَالْمُؤْمِنَاِت  وَالْمُؤْمِنِيْنَ  وَالْمُْسلِمَاِت  الْمُْسلِمِيْنَ  وَلِسَائِرِ  وَل َكُْم  لِْي  مِْنهُْم الْعَظِيْمَ  ْحيَاءِ 

ِحيْمُ. هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَاْلأ 
 

 خطبة كدوا

َمْدُ   ِ اَْلح ه َ  لِل َّ الْع ِينَ رَب ِ  َم وَ ال دِ ،  مُحَم َّ َسي ِدِنَا  عَلىَ  لَامُ  وَالس َّ لَاةُ  آلِهِ   نِ الص َّ وَعَلَى  مِينِ،  اْلأ  بِي ِ  الن َّ
اهِرِ  ْصحَابِهِ الط َّ  يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ا ِإلهَ ِإلا َّ الله َ وَحْدَهُ لاَ شَرِ  ل َّ شْه دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ.دُ أن َّ سَ يَْك لَهُ، وَأ   ي ِدَنَا مُحَم َّ



معة خطبة ج                  يرسي ڤن تيوري كونساءدعو  كيسڠنم                                                                       
 

11 

 

ا م َّ قُوا اللهَ    أ  ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِت َّ مَرَكُْم  وَاعْ   َحق َّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ن َّ اللهَ أ  لَمُوا أ 
ِي الْ كَر نَبِي ِهِ  ْسلِيِم عَلَى  وَالت َّ لَاةِ  َ   ،مِ بِالص َّ ت ه ٱ  ن  إ    :عَالَىفَقَاَل اللهُ  تهه    ّلل  ئ كه

َٰٓ له مه ه    ۥوه لُّونه لَعه ي صه
ي ٱ ا  نل ب    هه يُّ

ه
َٰٓأ لهۡيه  وهسه  َّل  ينه ٱيه لُّواْ عه ن واْ صه هۡسل يًما ءهامه واْ ت    ٥٦ل  م 

دٍ وَعَلَى   ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ دٍ َكمَا َصل َّ آا ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِ ِل َسي َ يَْت عَلَى َسي بْر اهِيْمَ وَعَلَى  نَا ِإ
دٍ وَعَلَى  آ ِ دِنَا مُحَم َّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ دٍ آِل َسي ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا    ِل َسي َكمَا بَارَْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.ِل َسي
اِشدِيَن وَ وَاْرَض الل َّ  ُلُفَاءِ الر َّ ةِ هُم َّ عَِن اْلخ ْجمَعِينَ،    عَْن بَقِي َّ حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الص َّ  وَعَِن الت َّ

ابِعِينَ  ا الت َّ كْ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ كْرَمَ اْلأ   . رَمِينَ مَعَهُْم يَا أ 
هُم َّ  ِ  الل َّ ْموَاِت. اْغفِرْ ل ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ   لْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ 

هُم َّ   ُ الل َّ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ ي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا  و أ 
ال مُْصطَفَى    يڠ دڤرتوان  سري ڤدوك بڬيندا الد ِيْن  رِعَايَةُ  الله  السُلطَان عبد  اڬوڠ ، 

 ْستَعِيْن بالله.  ُسلْطَان حَاِج أحمد َشاه ال مُ  المرحوم  بِالله َشاه ابْنِ 
مُ  مَهَا  يڠ  دُولِي  ك باوه  اڬوڠ،  و وَكَذلَِك  ڤرمايسوري  راج  بڬيندا  ڤدوك  سري  ليا 

ية بنت ال  أمينة ميمونة إسكند تُونكو حاجه عزيزة مرحوم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الله سلطان  ر
َاج.   إسكندر الح

 ُ وَع وَقَُضاتَهُ  وَوُزَرَاءَهُ  عُلَمَاءَهُ  اْحفَْظ  هُم َّ  الْمُؤْمِنَاِت  الل َّ وَ  الْمُؤْمِنِينَ  مَِن  وَرَعَايَاهُ  الَهُ  م َّ
اِحمِينَ .   ْرَحمَ الر َّ  بِرَْحمَتَِك يَا أ 

هُم َّ  َلَدَنَا الل َّ َ    اْجعَْل ب ي مَاٍن،  ا  مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  آمِناً مُْطمَئِن ًّ
 ِ  ينَ.وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِم
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وَالْمُْسلِمِيْنَ  عِز َّ اْلِإْسلَامَ  هُم َّ أ  الد ِيَن،   الل َّ الد ِيِن وانْصُرْ مَْن نَصَرَ  عْدَاءَ  أ  عْدَاءَكَ  ، وَدَم ِْر أ 
عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوْ   ِم الد ِيِْن.وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 

 َ وَالْغ ا الْبَلَاءَ  هُم َّ اْدفَْع عَن َّ َ لاَءَ  الل َّ وَالْف َباَءَ  وَ وَالْو مِْنهَا ْحشَاءَ  الْمُنْكَرَ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَرَ 
شَْيءٍ   ِ كُل  عَلَى  ِإن ََّك  ةً،  عَام َّ اْلمُْسلِمِيْنَ  ُلْدَاِن  ب وَمِْن  ةً،  خَاص َّ هَذَا  َلَدِنَا  ب مِْن  بَطََن،  وَمَا 

ال مَِن  بَِك  نَعُوذُ  ا  ِإن َّ هُم َّ  الل َّ وَالْ   بَرَِص،قَدِيْرٍ.  ُنُوِن،  وَ وَاْلج يَا  جُذَاِم،  ْسقَاِم،  اْلأ  َسي ِِئ  مِْن 
اِحمِيْنَ. ْرَحمَ الر َّ  أ 

-بركواس اتس تياڤ  مندڠر! اڠكاوله يڠمو يڠ مها ڤموره دان مها  -يا الله! دڠن صفة
كت دان هيلڠكن  مو اڬر اڠكاو اڠ-مو يڠ لمه مرايو كڤد-تياڤ سسواتو. كامي همبا

ڤت كامي ملقساناكن  كامي اڬر دا يڠ سداڠ ملندا    ١٩  -وۏيدكت  سڬرا وابق ڤڽاكي
مو جوا يا الله، تمڤت كامي مڠادو دان مموهون  -مو دڠن سمڤورنا. هاڽ كڤد-شعار

 .ڤرتولوڠن
يكن صلاة  -يا الله! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ اورڠ يڠ استقامه مندير

كڤد هاڽ  سسوڠڬوهڽ  برجماعه.  ال-سچارا  يا  جوا  دعامو  دڤركنن    له،  موهون  كامي 
 .دان دتريما 

ارِ.  نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ  ر
 عِبَادَ اللهِ، 
ه ٱ۞إ ن    ب    ّلل  ر   م 

ۡ
ۡدل  ٱيهأ َٰن  ٱوه   ۡلعه ذ ي    ۡۡل ۡحسه َٰ ٱِإَويتهآيِٕ  ۡربه ن     ۡلق  عه  َٰ يهۡنَهه آء  ٱوه ۡحشه  ۡلفه

نٱوه  ر  لۡم 
ي ٱوه   كه ۡم له يه  ۡۡلهۡغ  ك  ونه ع ظ  ر  ك  ۡم تهذه ل ك     ٩٠عه
يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا فَْضلِهِ  مِْن  لُوهُ  يَزِْدكُْم، وَاْسأ  نِعَمِهِ  عَلَى  يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ  الْعَظِيْمَ  اللهَ 

ْكبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.   وَلَذِكْرُ اللهِ أ 


