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دسيمق دان دصحكن اوليه:

صاحب السماحة iمفتي نڬري ڤهڠ
i

أهلي جواتنكواس خطبة نڬري فهڠ
صاحب السماحة مفتي نڬري فهڠ  -سالكو فڠروسي مشوارت
الرحمن بن حاج عثمان
يڠ حرمت داتوء سري دكتور حاج عبد
ٰ
SSAP.، DSAP.، DIMP.، SMP.، AMP.، PKC.

تيمبالن يڠ دفرتوا مجلس أڬام اسالم دان عادة رسم ماليو فهڠ
يڠ دحرمت أورڠ كاي ايندرا فهالون
داتوء سري وان حاج عبد الواحد بن حاج وان حسن
SSAP.، SIMP.، DSAP.، SAP.، JSM.، AMP.

فڠاره جباتن أڬام اسالم نڬري فهڠ
يڠ حرمت داتوء حاج محمد نور بن عبد الرني

DSAP.، DIMP.، SAP.، AAP.، AMN.، PKC.، PJK.

يڠ حرمت داتوء حاج عبد المطلب بن حاج محمد علي الفكوي

DIMP.، AMP.، AMN.، PJK.

يڠ حرمت داتوء يعقوب بن عيسىDIMP..

ڤروفيسور مديا دكتور حسن بن أحمد )(UMP

دكتور محمد زواوى بن زين العابدين )(KUIPSAS

توان حاج مصطفى كمال بن هاودينSMP.، AMP.، PKT..

توان حاج صالح بن طالب

أستاذ زوريدان بن محمد داود

الرحمن بن طالبPKC..
أستاذ عبد
ٰ

دكتور أزهر بن جعفر @ رملي )(KYP

أستاذ حاج أحمد بن من

ستيأوسها مجلس أڬام اسالم دان عادة رسم ماليو فهڠ  -سالكو ستيأوسها مشوارت
داتوء أحمد حيري بن حاج حسين DIMP.، SAP.، AMP. PKC.
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كاسيه سايڠ دعيد الفطري
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ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ
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َا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذى َج َع َل ٰه َذا ال َي ْو َم ِع ْيدً ا لِ ِع َب ِ
المؤ ِمنِ ْي َن
اد ِه ْ
الص َيا ِم لِ ْل ُم ْخ ِل ِص ْي َن
َو َخ َت َم بِ ِه َش ْه ُر ِّ
َأ ْش َهدُ َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن

ِّ oLOœل ْمَ Ê«œو َبا ِر ْك
َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس
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«WULبِ َع ُه ْم
VUابِ ِه َو َم ْن َت
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َح
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.

i

َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِت َُّق ْوا ال َّل َه َحقَّ ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
1

إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْو َن

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله
 دڠن ملقساناكن سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كرضاٴن سرتا
كامڤوننڽ.
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله 

هاري اين اومت اسالم دنڬري كيت دان سلوروه
نڬارا مپمبوت هاري راي عيد الفطري يڠ موليا ستله
سلساي منونايكن عباده ڤواسا رمضان سالما سبولن.
هاري راي دسمبوت دڠن ڤنوه راس كشكورن دان
كڬمبيراٴن دڠن برتكبير ،برتهليل ،برتسبيح دان
برتحميد ،مڠاڬوڠكن كبسرن ال َّله  .لفظ تكبير يڠ
دالٴوڠكن باڬي مالهيركن كچينتاٴن دڠن مموجي
ال َّله  .تكبير يڠ دلفظكن سچارا براماي-راماي
مڠڬرقكن جيوا دان مپنتوه ڤراساٴن سرتا ممبري
كانصافن كڤد كيت كران مڠاڬوڠ دان منتوحيدكن
2

ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :185
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يڠ برمقصود :دان جوڬ سوڤاي كامو چوكوڤكن
بيلڠن ڤواسا (سبولن رمضان) ،دان سوڤاي
كامو مڠاڬوڠكن ال َّله كران منداڤت ڤتونجوقڽ،
دان سوڤاي كامو برشكور.

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله 

عيد الفطري جوڬ مروڤاكن هاري كمنڠن كڤد كيت
ستله منجالني عباده ڤواسا ڤد بولن رمضان دڠن ڤنوه
كإيمانن .سموڬ دوسا 2كيت يڠ اللو دامڤوني دان
كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن همبا ال َّله  يڠ برجيوا
سوچي دان برتقوى.
3

ڤد هاري يڠ موليا اين ،كيت دسنة ممبرسيهكن ديري
دڠن مندي سنة عيد الفطري .دسنتكن جوڬ كيت
منجامه ماكنن سبلوم ڤرڬي كمسجد دان مماكاي
ڤاكاين يڠ چنتيق سباڬاي منظاهيركن راس كشكورن
دان كڬمبيراٴن كڤد ال َّله  .كمودين براماي-راماي
سام اد لالكي دان ڤرمڤوان سرتا كانق 2منوجو كتمڤت
صالة عيد الفطري ،دسينيله كيت داڤت منجالينكن
هوبوڠن ڤرساوداراٴن دان ڤرڤادوان سسام كيت،
تيدق كيرا كاي اتاو مسكين ،ڤميمڤين اتاو رعيت
تنڤا مڠيرا كدودوكن ڤڠكت اتاو فهمن ڤوليتيك
خصوصڽ دڠن مپوبوركن كاسيه سايڠَ ،م َح َّبة سرتا
مڠيكيس ڤراساٴن كبنچين دان ڤرموسوهن.

ڤرساوداراٴن دان ڤرڤادوان دالم اسالم مروڤاكن
سواتو يڠ ساڠت ڤنتيڠ ،كران اي اساس ڤمبيناٴن
مشاركت اسالم يڠ كوكوه سباڬايمان فرمان ال َّله 
دالم سورة ِ
آل ِع ْم َران ايات  102دان :103
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يڠ برمقصود :واهاي اورڠ يڠ برايمان! برتقواله
كڤد ال َّله دڠن سبنر-بنر تقوى ،دان جاڠن
سكالي-كالي كامو ماتي مالٴينكن دالم كاداٴن
مسلم (براڬام اسالم) .دان برڤڬڠ تڬوهله كامو
سكالين كڤد تالي ال َّله (اڬام اسالم) دان جاڠنله
كامو برڤچه-بله.

ستياڤ اورڠ يڠ برايمان ،هندقله مڠحورمتي ساودارا
اسالم يڠ الٴين سڤرتيمان حديث رسول ال َّله  يڠ
دروايتكن اوليه امام البخاري دان مسلم :
صا ِ
َيا َم ْع َش َر َم ْن آ َم َن بِ ِل َسانِ ِه َو َل ْم َي ْخ ُل ِ
يمانُ إِ َلى
إل َ
ين َ ،و اَل َت َّتبِ ُعوا َع ْو َراتِ ِه ْم،
َق ْلبِ ِه  ،ال َتغْ تَا ُبوا ا ْل ُم ْس ِل ِم َ

َفإِ َّن ُه َم ْن َي َّتبِ ْع َع ْو َر َة َأ ِخ ِ
يه ا َّت َب َع ال َّل ُه َع ْو َر َت ُه َ ،و َم ِن
ا َّت َب َع َع ْو َر َت ُه َف َض َح ُه ِفي َج ْو ِ
ف َب ْيتِ ِه.

يڠ برمقصود :واهاي سكالين اورڠ يڠ منجاڬ
5

ليدهڽ دان يڠ ممليهارا كاخالصن ايمان
دهاتيڽ دڠن ايت جاڠن مڠومڤت اورڠ اسالم،
كع ْي َب ْنڽ .سسوڠڬوهڽ سياڤا
جاڠن منچاري َ
كع ْي َب ْن ساوداراڽ ،مك ال َّله اكن
يڠ منچاري َ
كع ْي َب ْنڽ
كع ْي َب ْنڽ ،دان سياڤا يڠ تله دبوك َ
منچاري َ
كع ْي َب ْنڽ سهيڠڬ كدالم رومهڽ.
مك دددهكن َ

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله 

ماسيه ترداڤت مشاركت كيت يڠ ترڤسونا دڠن چارا
ڤميكيرن ليبرال مڠيكوت ڤميكيرن بارت يڠ برچڠڬه
دڠن اڬام اسالم سڤرتي ترجبق دڠن ڬجاال ُم ْر َتد
ياٴيت سڠڬوڤ منوكر اڬام دڠن چارا بركهوين
دڠن ڤاسڠن بوكن اسالم .بارو 2اين ترداڤت دالم
كالڠن اومت اسالم سنديري مڠهينا اڬام اسالم دڠن
ممبوات بنتهن الٴوڠن اذان .ترداڤت جوڬ دكالڠن
اومت اسالم سنديري مننتڠ اوسها اونتوق ممرتبتكن
محكمه شريعة ماللوءي ڤينداٴن راڠ اوندڠ.355 2
6

ايميج اومت اسالم هاري اين امت ممالوكن كران
اخير 2اين ستياڤ هاري ترداڤت الڤورن اوليه
ميديا مڠناٴي اومت اسالم يڠ ترليبت دڠن رسواه
دان ڤپالهڬوناٴن كواس .مشاركت كيت جوڬ
مڠمبيل موده دڠن حكوم حكم اڬام دان مريڠن-
ريڠنكن كواجيڤن اڬام سڤرتي منيڠڬلكن صالة ليم
وقتو ،تيدق مڠلواركن زكاة ،ترليبت دڠن ربا ،تيدق
سمڤورنا منوتوڤ عورة دان سباڬايڽ.
چارا اونتوق ممبينا مشاركت يڠ سمڤورنا برموال دڠن
مڠاجق سلوروه اهلي كلوارڬ كيت صالة ليم وقتو
سچارا برجماعه دمسجد خصوصڽ صالة صبح.
اينيله سنة يڠ تله دبينا اوليه رسول ال َّله  سجق
موال بڬيندا برهجرة كمدينة سهيڠڬ ممڤو مڠوبه
مشاركت جاهلية منجادي مشاركت يڠ برايمان دان
برتقوى .سباڬاي چونتوه يڠ جلس كتيك اين ،اومت
اسالم د ُت ْر ِكي تله بروبه درڤد مشاركت سيكولر كڤد
مشاركت يڠ منچينتاٴي اسالم دڠن مڠمبيل برت
خصوصڽ صالة صبح برجماعة دمسجد.
7

ڤد هاري راي يڠ موليا اين ،هندقله كيت منجاڬ
ادب 2سوڤاي تيدق مروسقكن عملن كيت سڤنجڠ
بولن رمضان يڠ اللو .ڤنوهيله سمبوتن هاري لبرن
اين دڠن ڤنوه كتقواٴن.
فرمان ال َّله  دالم سورة َ
األن َْعام ايات :153
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يڠ برمقصود :دان سسوڠڬوهڽ اينيله جالنكو
(اڬام اسالم) يڠ لوروس ،مك هندقله كامو
منوروتڽ دان جاڠنله كامو منوروت جالن( 2يڠ
الٴين درڤد اسالم) ،كران جالن( 2يڠ الٴين
ايت) مميسهكن كامو درڤد جالن ال َّله .ايتوله يڠ
دڤرينتهكن اوليه ال َّله كڤد كامو ،موده-مودهن
كامو برتقوى.
8

الق ْر َء ِ
ار َك ال َّل ُه لِي َو َل ُك ْم بِ ُ
يمَ ،و َن َف َعنِي َوإِ َّي ُاك ْم
ان ا ْل َع ِظ ِ
َب َ
بِ َما ِف ِ
يه ِم َن اآل َي ِ
ات َو ِّ
يمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّي َو ِم ْن ُك ْم
الذ ْك ِر ا ْل َح ِك ِ
يم.
الس ِم ُ
يع ا ْل َع ِل ُ
تِلاَ َو َت ُه إِ َّن ُه ُه َو َّ
َأ ُق ُ
يم لِي َو َل ُك ْم َولِ َسائِ ِر
ول َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َتغْ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َع ِظ َ
ين َوا ْل ُم ِ
ؤمن ِ
ين َوا ْل ُم ْس ِل َم ِ
َات
ات َوا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ا ْل ُم ْس ِل ِم َ
الر ِح ْي ُم.
َف ْ
اس َتغْ ِف ُرو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ

9

خطبة كدوا عيد الفطري
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ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
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الح ْمدُ لِ َّل ِه َكثِ ْي ًرا َو ُس ْب َح َ
ان ال َّل ِه ُب ْك َر ًة
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َكبِ ْي ًرا َو َ

َو َأ ِص ْيل

الح ْمدُ لِ َّل ِه َو ْحدَ ُه َصدَ َق َو ْعدَ ُه َو َن َص َر َع ْبدَ ُه َو َأ َع َّز ُج ْندَ ُه
َ
َو َه َز َم َ
اب َو ْحدَ ُه
األ ْح َز َ
َأ ْش َهدُ َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

«َ WULبا ِر ْك
ِّ VUل َو َس ِّل ْم َو
َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه .ال ّل ُه َّم َص
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َع َلى َس ِّيدِ َنا ُم َح َّمدٍ َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
i
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.
10

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ

َال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْك َع َلى َحبِ ْيبِ َك َو َر ُس ْـولِ َك
َسـ ِّي ِد َنا ُم َح َّـم ٍد َو َع َلـى آلِ ِه َو َأ ْص َحـابِ ِه َوال َّتابِ ِع ْـي َن َل ُه ْم
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِنَ .أ َّما َب ْعدُ ،

ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله
 دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
سڬاال الرڠنڽ.
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الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َبر ال َّل ُه َأ ْك َبر ال َّل ُه َأ ْك َبر َولِ َّل ِه َ

مسلمين مسلمات يڠ درحمتي ال َّله 

سمڤنا عيد الفطري اين ،ماريله كيت مڠيرتكن
ڤرساوداراٴن دان ڤرڤادوان سسام كيت ،كران اي
مروڤاكن ڤرينته الله  دان سنة رسول الله ﷺ يڠ
واجب دڤاتوهي .اڬام اسالم مپوروه اومتڽ برساتو
ڤادو ،حورمت مڠحورمتي ،بركاسيه سايڠ .ماناكاال
ڤركارا يڠ بوليه منيمبولكن ڤرڤچهن ،ڤربالهن ،بنچي
ممبنچي اداله سواتو معصية يڠ مستي دجاٴوهي
سڤرتيمان فرمان الله  دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات :46

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
يڠ برمقصود :دان جاڠنله كامو بربنته-بنته،
كاالو تيدق كامو منجادي هيلڠ سماڠت دان
كقواتن كامو.

الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

مسلمين مسلمات يڠ درحمتي ال َّله 
12

باڬي مريك يڠ ايڠين منداڤتكن كلبيهن ڤهاال يڠ
برليڤت ڬندا درڤد الله  بوليهله منروسكن ڤواسا
انم هاري ڤد بولن شوال اين كران منڤتي سنة رسول
الله ﷺ سڤرتيمان دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
مضانَ ُث َّم َأ ْت َب َع ُه ِس ًّتا ِم ْن َش َّو ٍ
َم ْن َصا َم َر َ
ال َكانَ
َك ِص َيا ِم الدَّ ْه ِر

يڠ برمقصود :سسياڤا يڠ برڤواسا بولن رمضان
كمودين مڠيكوتيڽ (دڠن) برڤواسا انم هاري
درڤد بولن شوال نسچاي منداڤت ڤهاال سڤرتي
برڤواسا سڤنجڠ تاهون.

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّله وال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه
الح ْمدُ
َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ
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َال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى َع ْب ِد َك َو َر ُس ْولِ َك َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ِد ِ

ا ْل َم ْب ُع ْو ِ
ث َر ْح َم ًة لِ ْل َعا َل ِم ْي َن.

ن

ض ال ّل ُهم َع ِن َ
الر ِ
األ ْر َب َع ِة ا ْل ُخ َل َف ِ
َو ْار َ
اش ِد ْي َن َسا َداتِنَا
َّ
اء َّ
َأبِى َب ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُعث َْم َ
ان َو َع ِل ٍّي َوال َّتابِ ِع ْي َن َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِنَ .و ْار َ
ض َع َّنا بِ َر ْح َمتِ َك َيا َأ ْر َح َم
الر ِ
اح ِم ْي َن.
َّ

َوا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن
إِ َّن َك َس ِم ْي ٌع

َال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َوا ْل ُم ْس ِل َم ِ
ات،
اء ِم ْن ُهم َو َ
َاتَ ،ا َ
أل ْح َي ِ
األ ْم َو ِ
َوا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات،
ْ
اج ِ
َق ِر ْي ٌب ُم ِج ْي ُب الدَّ ْع َو ِ
ات َو َق ِ
ات بِ َر ْح َمتِ َك
اض َي ا ْل َح َ
َ
الر ِ
اح ِم ْي َن.
َيا أ ْر َح َم َّ
يا ال َّله ،كورنياكن توفيق ،هداية ،رعاية دان عناية،
كسجهتراٴن دان كسالمتن سرتا كبركتن كڤد عالم
علماء ،ڤارا ڤميمڤين دان راج 2كامي ،خاصڽ:
الس ْل َط َ
اج َأ ْح َمد َشاه ا ْل ُم ْس َت ِع ْي َن بِال َّل ِه ا ْب ِن
ان َا ْل َح َ
َم ْو اَل َنا ُّ
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الس ْل َط ِ
ان َأ ُب ْو َب ْك ٍر ِر َعا َي ِة الدِّ ْي ِن ا ْل ُم َع َّظم َشاه
ا ْل َم ْر ُح ْوم ُّ

الس ْل َط ِ
ان
َولِ ُس ُم ِّو َولِ ِّي ا ْل َع ْه ِد تڠكو َع ْبدُ ال َّل ِه َا ْل َح ْ
اج ا ْب ِن ُّ
ال َم ِل ِ
اج َأ ْح َمد َشاه َا ْل ُم ْس َت ِع ْي َن بِال َّل ِه َا ْل َقائِ ِم بِ َأ ْع َم ِ
ك
ا ْل َح ِ

ڤهڠ.

الم ْع ُمور َوس َائِ َر بِلاَ ِد
اج َع ْل َب َلدَ َنا ڤهڠ َد َار َ
ال َّل ُّه َّم ْ
وف بِ ْ ِ
لميِ َن َط ِّي َب ًة ِ
ا ْل ُم ْس ِ
آم َن ًة ُم ْط َمئِ َّن ًة َر ِخ َّي ًّةَ ،يا َر ُؤ ٌ
العب َا ِد.

يا ال َّله يا لطيف يا حفيظ ،كورنياكنله رحمة دان هداية
كڤد كامي ،ڤركوكوهكن ڤرڤادوان انتارا كامي سرتا
ڤرايلوقكنله سڬاال اوروسن دنيا دان اخيرة ،تمبهكن
علمو يڠ منفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق
يڠ موليا.
يا ال َّله ،ككلكنله كامانن دان كسالمتن نڬري ڤهڠ
دار المعمور .جاٴوهكن كامي درڤد باال ،وبأ ،فتنه،
ڤرڤچهن دان هورو هارا.
إل ْسلاَ َم َوا ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َو َأ ِذ َّل ِّ
َال َّل ُه َّم َأ ِع َّز ا ِ
الش ْر َك
15

َوا ْل ُمشْ ِر ِك ْي َن َوان ُْص ْر ِع َبا َد َك ا ْل ُم َو ِّح ِد ْي َن

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦ
آمين  .يا َر َّب العالمين

إل ْح َساِن َوإِ ْي َت ِ
ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َوا ِ
اء ِذى

ا ْل ُق ْر َبىَ ،و َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َش ِ
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َبغْ ِىَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر ْو َنَ ،فا ْذ ُك ُروا ال َّل َه ا ْل َع ِظ ْي َم َي ْذ ُك ْر ُك ْم،
َو ْ
اس َأ ُل ْو ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه
اش ُك ُر ْو ُه َع َلى نِ َع ِم ِه َي ِز ْد ُك ْمَ ،و ْ
ُي ْع ِط ُك ْمَ ،و َل ِذ ْك ُر ال َّل ِه َأ ْك َب ُر وال َّل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْصن َُع ْو َن.
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