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امارن! ڤيهق جابتن اݢام إسالم ڤيراق تيدق برتڠڬوڠجواب كأتس س بارڠ ڤنمبهن اايت سالءين دري كاندوڠن خطبة يڠ دكلواركن.

" مڠحرمتي سسام مأنسي"
 17ربيع األخر  5 / 9341جانواري 8192

الْ َح ْمد ِلل َّ ِه  1الْقَائِ ِل
اَلْ َح ْمد لل ِه ال َّ ِذي َو َه َب ِل ْي عَل َى ْال ِكبَ ِر ِإ ْس َما ِع ْي َل َو ِإ ْس َحاقِ ،إ َّن َربيي ل َ َس ِم ْيع الدعَاء.
مقصودڽ :سݢاال ڤوجي ابݢي الله يڠ تله مڠانوݢرهکن کڤداکو د هاري توا)کو(
إسماعيل دان إسحاق .سسوڠݢوهڽ توهنکو ،بنر ٢مها مندڠر )ممڤرکننکن(
دعاء) .سوره إبراهيم اية (41
أَ ْشهَد أَ ْن آل ِإل َ َه إ َِّال الله َو ْح َده َال َش ِريْ َك لَهَ ،وأَ ْشهَد أَ َّن م َح َّم ًدا َع ْبده َو َرس ْوله.
اللَّه َّم َصل َو َسل ْم عَلَى َس ي ِد َن م َح َّمدَ 2وعَلَى آ ِل ِه َوأَ ْص َحا ِب ِه والتَّا ِب ِعيْ َن لَه ْم ِبإ ِْح َسان
ِإلَى ي َ ْو ِم الد ْين.
ون.
أَ َّما ب َ ْعد ،فَيَا ِع َبا َد الله ،ات َّق ْوا الل َهَ 3ح َّق تقَا ِته َو َال ت َم ْوت َّن إ َِّال َوأَنْتم م ْس ِلم َ
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ساي مڽرو كڤد ديري ساي س نديري دان كڤد س يدڠ جمعة سكالين ،ماريله
سام ٢كيت ڤرابءيقي ديري دڠن منيڠكتكن كتقواءن كڤد الله س بحانه وتعالى
يعني دڠن مالكوكن سڬاال تيته ڤرينتهڽ دان منجاءوهي سڬاال الرڠنڽ .س بلوم
منروسكن خطبة ،ساي ايڠين برڤسن كڤد س يدڠ جماعة سكالين اڬر منومڤوكن
ڤرهاتين دان جاڠن برچاکڤ ٢ااتو مالكوكن ڤربواتن س يا ٢سوقتو خطبة
دسمڤايكن .موده-مودهن كيت اكن براوليه منفعة اونتوق كباءيقكن ددنيا دان
دأخيرة .ميمبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن تنتڠ ” :مڠحرمتي سسام مأنسي“.
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مموجي الله

1

صلوات كأتس نبيي محمد ﷺ
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ڤسن تقوى
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س يدڠ جمعة يڠ دملياكن الله سكالين،
إسالم مڠݢاريسکن دڠن جلس مڠناءي اتاتچارا هيدوڤ دڠن ملتقکن
أخالق دان ادب س باݢاي ڤندوان .تنڤا أخالق يڠ ابءيق ،کهيدوڤن مأنسي
منجادي کوچر-کاچير .الله مڠوتوسکن نبيي محمد ﷺ س باݢاي موديل ترابءيق
دان چونتوه تلدان أخالق يڠ ترڤوجي کڤد سلوروه اومة مأنسي دموك بومي اين.
دسيني داڤت کيت ليهت ،واالوڤون تله دبريکن ڤندوان اوليه إسالم نمون ماس يه
راماي مأنسي تيدق مراسا تنترام دالم کهيدوڤنڽ .اخير ٢اين جوݢ ،داڤت کيت
ليهت صفة ساليڠ حرمت-مڠحرمتي کيني تله ترهاکيس سديکيت دمي سديکيت
درڤد أخالق اومة أسالم .اين کران اڤابيال صفة حرمت-مڠحرمتي اين سوده تياد،
اي بوکن سهاج اکن مڽببکن کروسقکن ڤد هوبوڠن سسام مأنسي ماله اي اکن
مڽببکن ايميج ) (Imejإسالم ايت اکن دڤندڠ نيݢاتيف اوليه ڤلباݢاي ڤيهق.
سالين ايت ،کظاليمن دان ڤنينداسن سماکين برللواسا ،حق مأنسي تيدق
دحرمتي .مأنسي سوده هيلڠ اره توجوان دري متالمت کهيدوڤن يڠ س بنر.
س يدڠ جمعة يڠ بربهاݢيا،
صفة ساليڠ حرمت-مڠحرمتي اداله ساله ساتو صفة محموده ااتو صفة
ترڤوجي دالم إسالم .صفة حرمت-مڠحرمتي مروڤاکن ساتو کواجيڤن سأورڠ
مسلم کڤد ساوداراڽ سرات اايڽ جوݢ اداله صفة يڠ هاروس اد ددالم ديري
سسأورڠ مسلم يڠ مڠاکو برإيمان کڤد الله س بحانه وتعالى .صفة حرمت-مڠحرمتي
اين اداله دانتارا چيري ٢يڠ منمڤيلکن سسأورڠ يڠ برأخالق مليا.
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انتارا چونتوهڽ سڤرتي ممبري الينن مسرا دان سوڤن ،بکرجاسام،
مڠهرݢاءي بودي سرات جاس اورڠ الءين .دالم ڤرݢاولن سهارين کيت دتونتوت
اونتوق منمڤقکن أخالق يڠ مليا دالم توتور کات دان ڤريالکو ،بهکن اي منجادي
شرط کسمڤورنءن إيمان سسأورڠ مؤمن .رسول الله ﷺ برس بدا درڤد حديث
يڠ دروايتكن اوليه س يدن ابو هريرة رضى الله عنه :
أَ ْك َمل الم ْؤ ِم ِنيْ َن ِإيْ َم ًان أَ ْح َس نهم َخلْقًاَ .و ِخيَاركم َخيَاركم ِل ِن َس ِائِهِم
مقصودڽ :اورڠ يڠ مؤمين يڠ ڤاليڠ سمڤورن إيمانڽ اايله مريک يڠ ڤاليڠ ابݢوس
اخالقڽ .دان اورڠ ٢يڠ ڤاليڠ ابءيق دانتارا کامو اايله مريک يڠ ڤاليڠ ابءيق
( حديث رواية اإلمام
ترهادڤ استريڽ.
الترمذي)
راماي اومة إسالم ڤد هاري اين يڠ کورڠ ڤريهاتين ترهادڤ ڤريالکوڽ،
تراوتما دالم ڤرݢاولن انتارا ساتو سام الءين سهيڠݢ منيمبولکن کسن ترهادڤ
چيترا راس إسالم سأوله-اوله إسالم تيدق مڠاتور سوڤن-سنتون .ستياڤ مسلم
ممڤوڽاءي تڠݢوڠجواب مورل اونتوق برسام-سام ممڤراتهنکن دان موجودکن
چيترا ابءيق إسالم دڠن منمڤقکن توتور کات ،س يکڤ دان تيڠکه الکو ،چارا
برڤاکاين دان چارا برݢاول يڠ لبيه ابݢوس درڤد اورڠ الءين.
س يدڠ حاضيرين يڠ بربهاݢيا،
إسالم اداله اݢام يڠ دتورونکن اوليه الله س بحانه وتعالى کڤد رسولڽ نبيي
محمد ﷺ تله مڠاجرکن کڤد کيت ببراڤ ڤرکارا يڠ ڤرلو دعمالکن برکاءيتن دڠن
ساليڠ حرمت-مڠحرمتي اين .دانتارا اورڠ يڠ ڤرلو کيت حرمتي اايله:
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ڤراتم  :مڠحرمتي کدوا ايبو ابڤ
فرمان الله س بحانه وتعالى دالم سورة اإلسراء اية :84
َوقَ َضى َرب َك أَ َّال ت َ ْعبدوا إ َِّال إ َِّايه َو ِابلْ َوا ِل َد ْي ِن إ ِْح َس ًان ۚ ِإ َّما ي َ ْبل َغ َّن ِع ْن َدكَ ْال ِكبَ َر أَ َحده َما
أَ ْو ِك َاله َما فَ َال ت َق ْل لَه َما أف َو َال ت َ ْنه َْره َما َوق ْل لَه َما قَ ْو ًال َك ِري ًما
مقصودڽ :دان توهنمو تله ڤرينتهکن ،سوڤاي اڠکاو تيدق مڽمبه مالءينکن کڤدڽ
سمات-مات ،دان هندقله اڠکاو بربوات ابءيق کڤد ايبو ابڤ .جک ساله
سأورڠ دري کدواڽ ،ااتو کدوا-دواڽ سکالي ،سمڤاي کڤد عمور توا دالم جاݢاءن
دان ڤليهارأنمو ،مک جاڠنله اڠکاو برکات کڤد مريک (س بارڠ ڤرکااتن کاسر)
سکاليڤون ڤرکااتن "اوه") ،(Uhدان جاڠنله اڠکاو منڠکيڠ مڽرݢه مريک ،تتاڤي
کااتکنله کڤد مريک ڤرکااتن يڠ مليا (يڠ برسوڤن-سنتون)
اية اين منونجوقکن بهوا اورڠ يڠ ڤاليڠ برحق منداڤتکن راس حرمت دالم
کهيدوڤن ستياڤ مأنسي ايت اداله کڤد کدوا ايبو ابڤاڽ .ماله منجادي دوسا
بسر کڤد سس ياڤا يڠ تيدق مڠحرمتي کدوا-دواڽ واالوڤون برکات "اوه")(Uh
سکاليڤون .اوليه ايت ،کيت دسوروه اونتوق س نتياس مڠحرمتي کدوا-دوا ايبو
ابڤ س باݢاي اورڠ يڠ تله ابڽق برجاس دان ممبسرکن کيت .تنڤا کدوا-دواڽ،
کيت تيدق اکن مڠچاڤي سڤرتي مان يڠ کيت اد سکارڠ اين.
کدوا  :مڠحرمتي سسام مأنسي
فرمان الله س بحانه وتعالى دالم سورة لقمان اية :92
َو َال ت َصع ْر َخ َّدكَ ِللنَّ ِاس َو َال ت َ ْم ِش ِفي ْ َاأل ْر ِض َم َر ًحا ۚ إ َِّن الل َّ َه َال ي ِحب ك َّل م ْخ َتال
فَخور
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مقصودڽ :دان جاڠنله اڠکاو مماليڠکن موکامو (کران ممندڠ رنده ااتو سومبوڠ)
کڤد مأنسي ،دان جاڠنله اڠکاو برجالن دبومي دڠن برالݢق سومبوڠ،
سسوڠݢوهڽ الله س بحانه وتعالى تيدق سوک کڤد تياڤ ٢اورڠ يڠ سومبوڠ،
تکبور ،الݢي ممبڠݢاکن ديري .
سومبوڠ اداله صفة يڠ ترچال .دڠن برصفة سومبوڠ سسام مأنسي اکن
مڽببکن سساورڠ ايت منولق کبنرن دان مڠهينا سسام مأنسي .بوکن ايت سهاج،
اڤابيال سومبوڠ ايت اد دالم ديري مأنسي ،اکن برالکوله کظاليمن دان راس
اڠکوه .اوليه ايت ،الله س بحانه وتعالى مالرڠ ڤربواتن مڠاابيکن صفة ساليڠ
حرمت-مڠحرمتي کران کسن درڤد تيدق مڠعمالکن صفة اين ،اکن ممباوا کسن يڠ
بوروق ددالم کهيدوڤن سسام مأنسي.
کتيݢ  :مڠحرمتي اورڠ يڠ لبيه توا
حديث رسول الله ﷺ يڠ دروايتكن اوليه عبد الله بن عباس:
الص ِغ َير َ ،وي َ ْأم ْر ِابلْ َم ْعر ِ
وف َ ،وي َ ْن َه ع َِن
لَيْ َس ِمنَّا َم ْن ل َ ْم ي َوق ْر ْال َكب َِير َ ،ويَ ْر َح ْم َّ
الْم ْن َك ِر
مقصودڽ :بوکن ترماسوق دري کامي اورڠ يڠ تيدق مڠحرمتي يڠ لبيه توا ،دان
تيدق مڽايڠي يڠ لبيه کچيل  ،سرات اورڠ يڠ تيدق ممرينته ڤد کبايکن دان منچݢه
(حديث رواية إبن حبان)
ڤربواتن منکر
حديث ترس بوت منرڠکن کڤد کيت بهاوا کيت دسوروه مڠحرمتي کڤد
اورڠ يڠ لبيه توا .س باݢاي اورڠ مودا ،مريک ڤرلوله س نتياس مندڠر نصيحت
دان تونجوق اجر يڠ دبريکن اوليه اورڠ يڠ لبيه توا کران برداسرکن ڤڠالمن تردهولو
يڠ مريک تله اللوءي.
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کامڤت  :مڠحرمتي ݢورو دان اورڠ برعلمو
اڤابيال کيت بربيچارا تنتڠ علمو ،برارتي کيت ملتقکن ڤارا ݢورو دان ڤنديديق
س باݢاي ݢولوڠن يڠ امت ڤنتيڠ س باݢاي اݢين ) )Agenڤمباڠونن دان ڤروبهن
ميندا اومة .کران ايت ،کيت سهاروسڽ برشکور داتس ڤڠورابنن دان جاس ݢورو
يڠ تله منديديق سرات ممبيمبيڠ کيت منجادي مأنسي يڠ ابءيق ڤد هاري اين.
ابءيق ݢورو يڠ ترليبت سچارا لڠسوڠ منديديق کيت دسکوله ماهوڤون دڤريڠکت
اونيۏرسيتي ) )Universitiدان تيدق کورڠ ڤنتيڠ جوݢ کڤد ݢورو يڠ مڠاجر
کيت مڠنل ممباچ اية القرءان ،علمو فرض عين دان س باݢايڽ .تنڤا بيمبيڠن دان
تونجوق اجر دري مريک کيت تيدق ممڤوڽاءي اساس يڠ کوات اونتوق مڠمالکن
اساس کفرضوان دالم إسالم .کيت سدر بهاوا علمو يڠ اد ڤد ديري کيت اين
س بنرڽ هاڽله سديکيت .اين جلس س باݢايمان فرمان الله دالم سوره الکهف اية
:911
قل ل َّ ْو َك َان الْ َب ْحر ِم َدادًا ل َك ِل َم ِ
ات َربيي لَنَ ِف َد الْ َب ْحر قَ ْب َل أَن تَن َف َد َك ِل َمات َربيي َول َ ْو
ِج ْئنَا ِب ِمثْ ِل ِه َم َددًا
مقصودڽ :کااتکنله )واهاي محمدﷺ( ،کاالوله سلوروه الوتن منجادي تينتا
اونتوق منوليس کلمة ٢توهنکو ،سوده تنتو اکن هابيس کريڠ الوتن ايت س بلوم
هابيس کلمة ٢توهنکو ،واالوڤون کامي تمبه الݢي دڠن الوتن يڠ س بانديڠ دڠنڽ
س باݢاي بنتوان.
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اخير ٢اين ،س يکڤ مڠحرمتي کڤد اورڠ ٢برعلمو سماکين هيلڠ دالم جيوا
سانوابري اومت اسالم ڤد هاري اين .سهيڠݢاکن اد يڠ سڠݢوڤ مڠهينا،
مڠهيرديق دان اد جوݢ براني اونتوق مڠحکوم اورڠ يڠ تله ممبري علمو کڤد
کيت .س يکڤ اين امتله دتݢه اوليه اسالم کران الله مڠڠکت مرتبت اورڠ برعلمو
دان ملتقکن تمڤت اورڠ يڠ برعلمو اين دتمڤت يڠ مليا دسيسي إسالم .فرمان
الله س بحانه وتعالى دالم سورة المجدله اية: 99
يَ ْرفَع ِ اللَّـه ال َّ ِذ َين آ َمنوا ِمنك ْم َوال َّ ِذ َين أوتوا الْ ِعلْ َم د ََر َجات
مقصودڽ :سوڤاي الله س بحانه وتعالى منيڠݢيکن درجة اورڠ ٢برإيمان دانتارا
کامو ،دان اورڠ ٢يڠ دبري علمو ڤڠتاهواءن اݢام (درڤد کالڠن کامو) دڠن ببراڤ
درجة.
دسمڤيڠ ايت ،تيدق لوڤا جوݢ دڠن س يکڤ سݢلينتير مأنسي ڤد هاري
اين يڠ براني ممڤرتيکايکن نصيحة دان تݢورن دري ڤارا عاليم علماء .س باݢاي
چونتوه ،سأورڠ مفتي تله ممبري تݢورن کڤد ݢولوڠن يڠ بݢيتو تعصوب دڠن
کماتين سأورڠ ارتيس لوار نݢارا .سهيڠݢاکن اد يڠ مراتڤ ،منڠيس ترايسق-
ايسق دان اد ڤوال يڠ مموجا سهيڠݢ سڠݢوڤ ممباکر دان ممݢڠ ليلين س باݢاي
تندا کسديهن اتس کماتين ترس بوت .ڤرکارا اين امتله بربهاي دان اي بوليه مڽببکن
عقيدة دان ايمان سساورڠ ترݢلينچير دري لندسنڽ .اکن تتاڤي ،نصيحت دان
تݢورن اين دچموه ماله دڤندڠ ريميه اوليه ݢولوڠن تراببيت .سدريله بهاوا،
ستياڤ تݢورن دان ڤنداڤت يڠ دبريکن اوليه اورڠ يڠ برعلمو اداله برڤندوکن
القرءان دان س نة نبيي ﷺ .سدڠکن ڤنداڤت يڠ دبريکن اوليه ݢولوڠن تراببيت
هاڽاله برڤندوکن عقل يڠ چيتيق دان مڠيکوت هاوا نفسو سهاج.
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سهاروسڽ ،ڤرکارا س بݢيني هاروسله دڤندڠ سيريوس ) )Seriusاوليه
مشارکت إسالم ڤد هاري اين .سوڤاي کيت سموا تيدق برسوابهت دڠن
ݢولوڠن ٢يڠ تعصوب دڠن دنيا هيبورن يڠ مالاليکن اومت اسالم .موده-مودهن
ڤرکارا س بݢيني تيدق اکن ترجادي الݢي ڤد ماس اکن داتڠ .ن َع ْوذ ِابلل ِه ِم ْن َذ ِلك.
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
کس يمڤولنڽ ،إسالم اداله اݢام يڠ امت ممنتيڠکن صفة ساليڠ حرمت-
مڠحرمتي .إسالم جوݢ تيدق مڽوروه کيت اݢر حرمت-مڠحرمتي کڤد سسام
مسلم سهاج بهکن ڤرلو ساليڠ حرمت-مڠحرمتي کڤد سموا مأنسي .اين کران بوکن
سهاج ݢنجرن بسر يڠ اکن دکورنياکن اوليه الله س بحانه وتعالى ،ماله کهيدوڤن
مأنسي يڠ داللوءي ايت اکن لبيه سمڤورن دان اخيرڽ کهيدوڤن سساورڠ مسلم
ايت اکن داللوءي دڠن ڤنوه کبهاݢياءن ددنيا سرات داڤت مڠچاڤي کبهاݢياءن دأخيرة
کلق  .إن شا الله.
َاب َركَ الله ِل ْي َولَك ْم ِابلْق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْي ِم َون َف َع ِن ْي َوإ َِّايك ْم ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْاآل َاي ِت َوالذ ْك ِر
الس ِم ْيع الْ َع ِل ْيم .أَق ْول قَ ْو ِل ْي َه َذا َوأَ ْس تَ ْغ ِفر
الْ َح ِك ْي ِم َوتَقَبَّ َل ِمن ْي َو ِمنْك ْم ِت َال َوت َه ِإن َّه ه َو َّ
الل َه الْ َع ِظ ْي َم ِل ْي َولَك ْم َو ِل َسائِ ِر الْم ْس ِل ِميْ َن َوالْم ْس ِل َم ِ
ات َوالْم ْؤ ِم ِنيْ َن َوالْم ْؤ ِمنَا ِت ْ َاأل ْحيَا ِء
ِمنْه ْم َو ْ َاأل ْم َو ِات فَ ْاس َت ْغ ِفر ْوه ِإن َّه ه َو الْغَف ْور َّالر ِح ْيم
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خطبة كدوا
الْ َح ْمد ِلل َّ ِهَ 4ح ْم ًدا َك ِث ًيرا َك َما أَ َم َر .أَ ْشهَد أَن آل ِإل َ َه إ َِّال الله َو ْح َده َال َش ِريْ َك لَهَ ،وأَ ْشهَد
أَ َّن َس ي َد َن َون َ ِبيَّنَا م َح َّم ًدا َع ْبده َو َرس ْوله.
اللَّه َّم َصل َو َسل ْم َو َاب ِركْ عَلَى َس ي ِد َن م َح َّمدَ 5وعَلَى آ ِل ِه َوأَ ْص َحا ِب ِه أَ ْج َم ِعيْ َن.
الصا ِد ِقيْ َن .فَقَا َل الله ت َ َعالَى:
أَ َّما ب َ ْعد ،فَيَا ِع َبا َد الل ِه! ِات َّق ْوا الل َهَ 6وك ْون ْوا َم َع َّ
ون عَلَى النَّ ِبيي َاي أَيهَا ال َّ ِذ َين آ َمنوا َصلوا عَل َ ْي ِه َو َسلموا ت َ ْس ِلي ًما
إ َِّن الل َّ َه َو َم َالئِ َكتَه ي َصل َ
برمقصود :سسوڠݢوهڽ الله دان ڤارا مالئکتڽ برصلوات کڤد نبيي(محمد ﷺ)،
واهاي اورڠ برإيمان برصلواتله کامو کڤداڽ سرات اوچڤله سالم سجهترا دڠن
(سورة األحزاب اية )56
ڤڠحرمتن يڠ سڤنوهڽ.
اللَّه َّم َصل عَلَى م َح َّمد َوعَلَى ِآل م َح َّمد َك َما َصل َّ ْي َت عَلَى ِإ ْب َرا ِه ْي َم َوعَلَى ِآل ِإ ْب َرا ِه ْي َم
َو َاب ِركْ عَلَى م َح َّمد َوعَلَى ِآل م َح َّمد َك َما َاب َر ْك َت عَلَى ِإ ْب َرا ِه ْي َم َوعَلَى ِآل ِإ ْب َرا ِه ْي َم ِف ْي
الْ َعال َ ِميْ َن ِإن ََّك َح ِم ْي ٌد َم ِج ْي ٌد.
س يدڠ جمعة يڠ درحمتي الله،
ميمبر مڽرو کڤد س يدڠ جمعة سکالين سوڤااي كيت برسام-سام ممعمورکن
رومه ٢الله دڠن مالکوکن عبادة دان عمل صال سچارا اس تقامة تراواتم صالة
فرض برجماعة سرات منديديق هاتي کيت براس ريساو دان رسه اڤابيال برجاءوهن
دڠن مسجد.
سموݢ کيت ترݢولوڠ دالم کالڠن اورڠ يڠ چينتاكن مسجد .كران توجوه ݢولوڠن
دجنجيكن نوڠن الله س بحانه وتعالى دهاري قيامة کلق انتاراڽ س بدا رسول
اللهﷺ :
9

مموجي الله

4

صلوات کأتس نبيي محمد ﷺ
واصيت تقوى

5
6

”Khutbah Jumaat 5 Januari 2018 “MENGHORMATI SESAMA MANUSIA
][Jabatan Agama Islam Perak

َو َرج ٌل قَلْبه م َعل َّ ٌق ِابلْ َم َس ِاج ِد.
برمقصود :دان سأورڠ لالكي يڠ هاتيڽ ساللو ترايكت ڤد مسجد.
(حديث متَّ َف ٌق عَل َ ْي ِه)
اتَ 7والْم ْؤ ِم ِنيْ َن والْم ْؤ ِمنَ ِ
اللَّه َّم اغْ ِف ْر ِللْم ْس ِل ِميْ َن َوالْم ْس ِل َم ِ
اتَ ،وأَ ْص ِل ْ َذ َات بَيْ ِنه ِْم َوأَل ْف
بَيْ َن قل ْو ِبه ِْم َوا ْج َع ْل ِف ْي قل ْو ِبهِم ْ ِاإليْ َم َان َوالْ ِح ْك َم َة َوثَب ْته ْم عَلَى ِمل َّ ِة َرس ْو ِل اللهﷺ.
اللَّه َّم أَ ِع َّز ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن .اللَّه َّم ان ْص ِر ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن .اللَّه َّم ان ْص ِر الدعَا َة
َوالْم َجا ِه ِد ْي َن .اللَّه َّم ان ْص ِر ْاإل ِْس َال َم َوالْم ْس ِل ِميْ َن ِف ْي س ِور َاي،و ِف ْي فَل َ ْس ِطين و ِف ْي ِميَ ْن َمر
و ِف ْي كل َم َكان َو ِف ْي كل َز َمان.
اي الله ،امڤونيله دوسا سلوروه قوم مسلمين دان مسلمات سرات بريله راس
تڠݢوڠجواب دالم ديري کامي اين اونتوق ملقسانکن ڤرينتهمو دان هيندريله كامي
ترهادڤ الرڠنمو.
اي الله ،ديديقکنله ديري کامي اين اونتوق منديريکن صالة فرض برجماعة،
مڠلوارکن زکاة دان هياس يله ديري كامي دڠن صفة ٢محمودة .کورنياکنله کڤد
کامي نعمة يڠ برڤنجڠن ،کصيحتن يڠ برککلن ،هاتي يڠ خشوع سرات ڤنوه
کإخالصن دالم مالکوکن عمل کباءيقن.
اي الله ،برکتيله هيدوڤ همبامو يڠ ملقس ناکن تونتوتن زكاة دان کورنياکن رزقي يڠ
برليڤت ݢندا کڤد ڤارا ڤواقف سرات سوچيکنله هرات دان جيوا مريک ،ليندوڠيله
ݢولوڠن فقراء دان مساكين درڤد ککفورن دان کفقيرن يڠ برڤنجڠن.

دعاء قوم مسلمين
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اي الله ،کورنياکنله سڤنوه توفيق دان هدايهمو ترهادڤ راج کامي ،دولي يڠ مها
مليا ڤدوک سري سلطان ڤيراق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الدين شاه
ابن المرحوم سلطان أزلن محب الدين شاه المغفور له دان راج ڤرمايسوري
ڤيراق دار الرضوان توانکو زارا ساليم سرات قرابة دراج دان سلوروه رعيت
جالت سکالين.
َربَّنَا آ ِتنَا ِفي الدن ْ َيا َح َس نَ ًة َو ِفي ْاآل ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب النَّ ِار
(سورة البقرة اية )819
ِع َبا َد الل ِه ،إ َِّن الل َه ي َ ْأمر ِابلْ َع ْد ِل َو ْ ِاأل ْح َس ِان َو ِإيْتَا ِء ِذي الْق ْربَيى َوي َ ْنهَيى ع َِن الْ َف ْح َشا ِء
َوالْم ْن َك ِر َوالْ َب ْغ ِي ي َ ِعظك ْم ل َ َعلَّك ْم ت ََذكَّر ْو َن .فَ ْاذكر ْوا الل َه الْ َع ِظ ْي َم ي َ ْذك ْرك ْم َو ْاشكر ْوه
عَلَى ِن َع ِم ِه يَ ِزدْك ْم َو ْاس َأل ْوه ِم ْن فَ ْض ِل ِه ي ْع ِطك ْم َول َ ِذ ْكر الل ِه أَ ْكبَرَ ،والله ي َ ْعلَم َما ت َْصنَع ْو َن.
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