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ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِدِن اْلَفاتِِح لَِما ُأْغِلَق َواْلَخاتِِم  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِصَراطَِك  إَِلى  َواْلَهاِدي  بِاْلَحقِّ  اْلَحقِّ  َناِصِر  َسَبَق  لَِما 

اْلُمْسَتِقيم َوَعَلى آلِِه َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه اْلَعظِْيِم.
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َوَرُسـْولَِك  َحبِْيبَِك  َعَلى  َوَباِرْك  ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َاللَُّهمَّ 
َلُهْم  َوالتَّابِِعـْيَن  َوَأَْصَحـابِِه  آلِِه  َوَعَلـى  ٍد  ُمَحـمَّ َسـيِِّدَنا 

ْيِن. بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اَي  َوإِيَّ ُأْوِصْيُكْم  َه،  اللَّ ُقْوا  إِتَّ ِه،  اللَّ ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأَمَّ
ٹ   اْلُمتَُّقْوَن،  َفاَز  َفَقْد  َوَطاَعتِِه  ِه  اللَّ بَِتْقَوى 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   ڦ  ڦ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ممڤرباپقكن عمل عباده دان منيڠڬلكن ڤربواتن 

. ه يڠ موڠكر سوڤاي منداڤت رضا اللَّ

، ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ
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دڠن  زكاة  دانا  منمبهكن  برسام2  كيت  ماريله 
سموا  مواجبكن  دڠن  ڤندكتن  ڤلباڬاي  منيڠكتكن 
سرتا  ڤرسكوتوان  دان  نڬري  كراجاٴن  كاكيتاڠن 
زكاة.  ممباير  دان  تكسيرن  ممبوات  سوڤاي  سواستا 
زكاة  ممباير  تيدق  دان  تكسيرن  ممبوات  كأڠڬنن 
دان  ددندا  بوليه  ثابِت  اڤابيل  اداله مروڤاكن كسالهن 

دڤنجاراكن.

باڬي  دتتڤكن  تله  يڠ   S.O.P. منجاڬ  تروسكنله 
يڠ  مريك  باڬي  دان  اين  وابق  رنتاين  مموتوسكن 
بلوم مڠمبيل ۏكسين سوڤاي مندفتر باڬي تموجنجي 

سونتيكن ۏكسين.

چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ چ ڇ ڇ

ِدِن  ْم َعَلى َعْبِدَك َوَرُسْولَِك َسيِِّدَنا ُمَحمَّ َالّلُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ
اْلَمْبُعْوِث َرْحَمًة لِْلَعاَلِمْيَن. 

َساَداتِنَا  اِشِدْيَن  الرَّ اْلُخَلَفاِء  األَْرَبَعِة  َعِن  الّلُهمَّ  َواْرَض 
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َتبَِعُهْم  َوَمْن  َوالتَّابِِعْيَن  َوَعِلىٍّ  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  َأبِى 
ْيِن. َواْرَض َعنَّا بَِرْحَمتَِك َيا َأْرَحَم  بِإِْحَساٍن إَِلى َيْوِم الدِّ

اِحِمْيَن. الرَّ

َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت  لِْلُمْسِلِمْيَن  اْغِفْر  ُهمَّ  َاللَّ
ْمَواِت إِنََّك َسِمْيٌع َقِرْيٌب  َواْلُمْؤِمَناِت َاأَلْحَياِء ِمْنُهْم َواأَلَ
َيا  بَِرْحَمتَِك  اْلَحاَجاِت  َقاِضَي  َوَيا  ْعَواِت  الدَّ ُمِجْيُب 

اِحِمْيَن. َأَْرَحَم الرَّ

ڤهڠ  ُسْلَطان  َوالِعنَاَيَة  َواْلِهَداَيَة  التَّْوفِْيَق  اللَُّهمَّ  َواْرُزِق 
يڠ  بڬيندا  ڤدوك  سري  موليا  مها  يڠ  دولي  كباوه 
ْيِن  الدِّ ِرَعاَيُة  اللَّه  َعْبُد  ْلَطان  السُّ َمْوَلَنا  اڬوڠ  دڤرتوان 
اْلَحاجِّ  ْلَطاِن  السُّ اْلَمْرُحْوِم  اْبن  َشاه  ِه  بِاللَّ اْلُمْصَطَفى 
الَعْهِد تڠكو  َولِيِّ  َولُِسُموِّ  ِه،  بِاللَّ اْلُمْسَتِعْيَن  َأْحَمد َشاه 
ْلَطان َعْبُد اللَّه ِرَعاَيُة  ْبَراِهْيم َعاَلْم َشاْه اْبِن السُّ َحَسَن اْلِ

ِه َشاه َاْلَقاِئِم بَِأْعَماِل َمِلِك ڤهڠ. يِن اْلُمْصَطَفى بِاللَّ الدِّ

اللَُّهمَّ اْرُزْقُهَما َقْوًل َحِكْيًما، َوَعَمًل ُمْسَتنِْيًرا، َوَثبِّْتُهَما 
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َراِط اْلُمْسَتِقْيِم َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم. َعَلى الصِّ

اْلُمْسِلِمْيَن  بَِلِد  َوَساِئَر  َخاَصًة  ڤهڠ  َبَلَدَنا  اْرُزْق  َاللَُّهمَّ 
َخاَء، واْحَفْظَها بِِحْفظَِك ِمْن  َخاَء َوالنََّماَء َوالرَّ ًة السَّ َعامَّ

ُكلِّ َمْكُرْوٍه َيا َربَّ الَعاَلِمْيَن.

بَِلِد  َوَساِئِر  َوَمالِيِزَيا  ڤهڠ  ِوَلَيِة  َعْن  اْصِرْف  َاللَُّهمَّ 
نَا ِمْن َجِميِع َأْنَواِع  اِء ، َوَنجِّ اْلُمْسِلِميَن الَوَباَء َوِقنَا َشرَّ الدَّ

اْلَبَلِء ، بُِلْطِفَك َيا َلطِيُف ، إنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.

ه كورنياكنله كڤد كباوه دولي يڠ مها موليا توانكو  يا اللَّ
بيجقسان،  دان  حكمه  ڤنوه  يڠ  كات2  كامي  سلطان 
تتڤكنله  سرتا  ڤتونجوق  چهاي  دليمڤهي  يڠ  عملن 

كدوا-دواڽ جالن يڠ لوروس َيا َحيُّ َيا َقيُّوم.

ه، اڠكاو كورنياكن نڬري كامي ڤهڠ خصوصڽ  يا اللَّ
مليمڤه  يڠ  رزقي  اسلم عمومڽ،  نڬارا  دان سلوروه 
رواه. ڤليهاراكنله نڬري دان نڬارا اسلم درڤد سڬال 

ڤركارا يڠ تيدق دإيڠيني يا رّب العالمين.

ه، اڠكاو هيندركنله نڬري ڤهڠ دان مليسيا سرتا  يا اللَّ
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سلوروه نڬارا اسلم درڤد وابق دان ليندوڠيله كامي 
درڤد  كامي  سلمتكنله  دان  ڤپاكيت  كبوروقن  درڤد 
َلِطيف.  يا  كلمبوتن-مو  دڠن  بلء  جنيس  سڬال 
ستياڤ  اتس  بركواس  مها  اڠكاو  سسوڠڬوهڽ 

سسواتو ڤركارا.

ِذى  َوإِْيَتاِء  َواِلْحَساِن  بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  َه  اللَّ إِنَّ  ِه،  اللَّ ِعَباَد 
اْلُقْرَبى، َوَينَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمنَْكِر َواْلَبْغِى، َيِعُظُكْم 
َيْذُكْرُكْم،  اْلَعظِْيَم  َه  اللَّ َفاْذُكُرْوا  ُرْوَن،  َتَذكَّ ُكْم  َلَعلَّ
َفْضِلِه  ِمْن  َواْسَأُلْوُه  َيِزْدُكْم.  نَِعِمِه  َعَلى  َواْشُكُرْوُه 

ُه َيْعَلُم َما َتْصنَُعْوَن. ِه َأْكَبُر َواللَّ ُيْعطُِكْم، َوَلِذْكُر اللَّ


