


















































        

                  

             

                   

                 

                  

            

       

"Wahai  orang-orang yang  beriman!,    
Janganlah   kamu   makan (menggunakan) 
harta-harta sesama kamu dengan jalan 
yang batil (tipu, judi dan sebagainya), 
kecuali dengan jalan perniagaan yang 
dilakukan  secara redha-meredhai di antara 
kamu, dan janganlah kamu berbunuh-
bunuhan sesame sendiri. 
 
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang 
kepada kamu".  "Sesiapa melakukan yang 
demikian dengan melanggar  yang hak dan 
kezaliman, maka Kami akan 
memasukkannya ke dalam api neraka.  
Balasan yang sedemikian itu adalah mudah 
bagi Allah (tidak ada sesiapa pun yang 
dapat menghalangnya. (An-Nisa’ : 29-30) 
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Ya Allah, kurniakanlah semulia-

mulia rahmat dan kesejahteraan 

terhadap penghulu para Rasul dan 

redhailah jua para sahabat, ahli 

keluarga, para isteri dan sekalian 

zuriatnya. 



Ya Allah, ampunilah ke atas 
muslimin dan muslimat, mukminin 

dan mukminat sama ada yang 
masih hidup atau yang telah 

meninggal dunia. Sesungguhnya 
Engkaulah Tuhan yang Maha 
mendengar, lagi hampir, serta 

sentiasa memperkenankan segala 
permintaan hambaNya, wahai 

Tuhan yang menunaikan segala 
permohonan. 























Wahai Tuhan kami, berilah kami 

beroleh dari isteri-isteri dan 

zuriat keturunan kami perkara-

perkara yang menyukakan hati 

melihatnya, dan jadikanlah kami 

imam (ikutan) bagi orang-orang 

yang (mahu) bertaqwa. 
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