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ڤوتوس اسا مڠهنچور كهيدوڤن
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ل:
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ ال ْقآئ ِ ِ

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ
ك لَه ُ ،وَأَ شْه َد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه َُّ ،
َل وَسَلِمْ
الله ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي َ
الله َُّم ص ِ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا َّ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ س َا ٍ
عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمد ،وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ

اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ ،وَت َز ََّود ُْوا
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهَِّ ،اتقُو ْا اللهَُ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
الزادِ َّ
ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
حوْنَ.
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْل ِ ُ
التقْو َى ،و َ َّاتقُو ْا الله َ ي َا ُأول ِي الْال َْب َ ِ

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
ساي برڤسن كڤد ديري ساي دان مڽرو كڤد سيدڠ جمعة يڠ دكاسيهي اهلل سبحانه وتعالى سكالين،
ماريله سام ٢كيت منيڠكتكن اوسها برتقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال
ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ كيت ترڬولوڠ دالم كالڠن اورڠ يڠ برإيمان دان برعمل
صالح .ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبينچڠكن خطبة برتاجوق” :ڤوتوس اسا مڠهنچور
كهيدوڤن“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
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سجق مرديك ،مليسيا تله ممڤوڽاءي ساتو ريكود ايكونومي ترباءيق دأسيا .كلوارن دالم نڬارا كاسر
﴿ ﴾KDNKبركمبڠ ڤد قدر ڤوراتا  %6.5ستاﻫون سالما ﻫمڤير  50تاﻫون .ايكونومي نڬارا يڠ
دﻫولو سچارا تراديسيڽ برسومبركن ككاياءن عالم سموالجادي تتاڤي كيني تله بركمبڠ دالم سيكتور
ساءين س ،ڤلنچوڠن ،ڤرداڬڠن دان ڤلنچوڠن ڤروبتن.
حاصيل درڤد ڤڠوروسن ايكونومي يڠ چمرلڠ ،ﻫاري اين مليسيا برجاي برأد دكدودوقن يڠ ترباءيق
دالم ڤنيالين ببراڤ اڬينسي ڤنارفن انتارابڠسا ،سكاليڬوس ملتقكن مليسيا سباڬاي ساله سبواه
نڬارا يڠ برداي ساءيڠ تيڠڬي .ڤنچڤاين چمرلڠ اين ،انتارا الءين تله دسومبڠكن ماللوءي كچكڤن
اڬينسي٢كاولن سمڤادن ،خصوصڽ جابتن كستم دراج مليسيا دان عمومڽ اڬينسي٢ڤرتاﻫنن دان
كسالمتن يڠ ترليبت سچارا خصوص دالم مڠاول ڤرڬرقن كلوار-ماسوق داڬڠن.
نامون دالم جنديال  2016اين ،اوسها اونتوق مڠكلكن كچمرلڠن اين سماكين منچابر ترأوتام وجودڽ
ايسو انچمن ڤڠڬانس دان جنايه ترانچڠ اوليه كومڤولن ميليتن  ISاتاو ڤڠڬانس داعِش )(DAESH
يڠ سماكين برتمبه دان نمڤق سوكر دبنترس .كأداءن اين ممبيمبڠكن كيت كران بوليه ممبهاياكن
رعيت تمڤتن دان مشاركت ڬلوبل .فينومينا اين سكاليڬوس اكن مالﻫيركن كڬوسارن ڤالبور اسيڠ
دان منيڠكتڽ ڤڠليبتن ڬولوڠن مودا إسالم اونتوق توروت سرتا ددالم ڤڤراڠن يڠ برالكو دسريا دان
عراق اتس نام ”جهاد“ دان ”شهيد“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
فهمن راديكل يڠ دباوا اوليه ڬولوڠن  ISدان اديولوڬيڽ يڠ ترساسر منجادي انچمن دالم نڬارا.
كباڽقن اينديۏيدو يڠ ترڤڠاروه دڠن فهمن اين اداله ڬولوڠن يڠ راس كچيوا دان ماره ترﻫادڤ
سيتواسي سماس دالم نڬارا ،ماﻫوڤون دنيا سهيڠڬ مندوروڠ مريك مڽرتاءي كومڤولن ڤڠڬانس.
سالءين ايت ،تاﻫڤ ايدياليسمى سستڠه ڬولوڠن اين يڠ بربيذا ترﻫادڤ ڤروبهن ساتو٢داسر لوار يڠ
دبوات اوليه ڤيهق٢ترتنتو جوڬ مڽومبڠ رياكسي يڠ سروڤا.
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منوروت ڤمرﻫاتين ميمبر ،سيكڤ برڤوتوس اسا دان كچيوا ترسبوت منيمبولكن باڽق كسن نيڬاتيف
كڤد كأمانن ،كمعمورن دان ڤمباڠونن سسبواه نڬارا .إسالم تيدق مڠاجر اومتڽ برسيكڤ چڤت
ڤوتوس اسا كران سيكڤ اين مڽببكن سسأورڠ مڠڠڬڤ دريڽ تله ڬاڬل دالم مڠحاصيلكن سسواتو
ﻫارڤن دان چيتا٢بهكن تيدق ماﻫو كمبالي الڬي اونتوق برأوسها .لنترن ايت ،اي منجادي ڤلمه دان
ڤلڽڤ كقواتن جاتي ديري دان منجادي راچون كڤد شخصية مأنسي .اهلل سبحانه وتعالى تله
منجلسكن ددالم سورة يوسف اية :87
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤﭥ ﭦ
مقصودڽ” :واﻫاي انق-انقكو! ڤرڬيله دان اينتيڤله خبر بريتا مڠناءي يوسف دان ساوداراڽ بنيامين
دان جاڠنله كامو برڤوتوس اسا دري رحمة سرتا ڤرتولوڠن اهلل .سسوڠڬوﻫڽ تيدق برڤوتوس اسا
دري رحمة دان ڤرتولوڠن اهلل ايت مالءينكن قوم يڠ كافير“.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
ڬولوڠن يڠ تيدق برڤوتوس اسا ممبوقتيكن بهاوا مريك ممڤوڽاءي كڤرچاياءن يڠ تيڠڬي ترﻫادڤ ديري
سنديري .اوليه يڠ دمكين ،إسالم منونتوت اومتڽ اڬر ممڤوڽاءي كيقينن دان كڤرچاياءن كڤد ديري
دان تيدق ڤوتوس اسا دالم منچاري رحمة دان ﻫدايه اهلل سبحانه وتعالى .سباڬاي ﻫمبا اهلل ،اداله
منجادي كواجيڤن كيت اونتوق برأوسها دان براختيار سرتا منچاري ڤڽلساين ترﻫادڤ مسئله يڠ
دﻫادڤي .اينيله مانيفيستاسي اورڠ برإيمان يڠ مميليقي ﻫوبوڠن يڠ راڤت دڠن اهلل سبحانه وتعالى
دان دبري كرحمتن .مريك تيدق سسكالي برڤوتوس اسا دري رحمة اهلل سبحانه وتعالى ،واالوڤون
دلندا اوجين يڠ ساڠت ﻫيبت كران ممڤرأوليه كتنڠن ﻫاتي يڠ ﻫاڽ ڤرچاي كڤد اهلل سبحانه
وتعالى.
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دالم كونتيكس اين ،راماي يڠ تيدق مڽدري بهاوا چارا برفيكير سسأورڠ بوليه مڠوبه ڤرجالنن
كهيدوڤن سهارينڽ .سباڬاي چونتوﻫڽ ،جك اي برفيكير سباڬاي سأورڠ ڤناكوت ،مك ڬمبارن
فيكيرن ترسبوت اكن ممڤڠاروﻫي سلوروه ڤوتينسي ديريڽ سباڬاي سأورڠ ڤناكوت .اوليه ايت،
كتاكوتن دان ڤوتوس اسا دڠن رحمة اهلل سبحانه وتعالى اكن مڽببكن كتيدقفوڠسين كممڤوان دان
كيقينن ديري مريك دالم مڠهادڤي مسئله يڠ داتڠ .اهلل سبحانه وتعالى منجلسكن ددالم سورة الحجر
اية :52
ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ
مقصودڽ” :كتيك مريك ماسوق منداڤتكنڽ اللو ممبري سالم دڠن بركات :سالمت سجهترا كڤدامو!
دي بركات :سسوڠڬوﻫڽ كامي براس تاكوت كڤد كامو“.
”وجلون“ دسيني اداله كڬونچڠن ﻫاتي كران مڽڠك اكن برالكو سسواتو يڠ بوروق .اڤابيال سسأورڠ
برسڠك بوروق كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،مك اي تله مڠهينا ديري سنديري دان برسديا اونتوق
منريما كبوروقن يڠ دفيكيركنڽ .اين جلس منولق سڬاال بنتوق ڤوسيتيف يڠ دإيڠينكن اوليه إسالم.
اوليه ايت ،ميمبر مڽرو سيدڠ جماعه سكالين ،ماريله كيت سام ٢منانمكن ددالم جيوا كيت
سيكڤ اوڤتيميس اتس سڬاال اوجين اهلل سبحانه وتعالى .دڠن ايت دﻫارڤكن ،كيت اكن
برفيكيرن ڤوسيتيف ،ڤرچاي كڤد ديري دان منجادي ﻫمبا اهلل سبحانه وتعالى يڠ برشكور.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اهلل،
سمڤنا سمبوتن ﻫاري كستم سدونيا كالي ك 34-تاﻫون  2016اين جوڬ ،ميمبر مڽرو سيدڠ جمعة
دان خصوصڽ ورڬ جابتن كستم دراج مليسيا ،سوڤاي داڤت منجاديكن سمبوتن اين سباڬاي ساله
ساتو واده اونتوق مڽمارقكن اوبور سماڠت اونتوق برخدمت مڠيكوت ڤرينسيڤ٢يڠ تله دتتڤكن.
ماناكاال كڤد سموا اڬينسي يڠ ترليبت دالم كاولن سمڤادن نڬارا ،ماريله كيت سام٢مڠوكوﻫكن
كرجاسام سرتا منيڠكتكن كأوڤاياءن ديري ماسيڠ ٢كأره ممڤرتڬوﻫكن تدبير اوروس ترباءيق دڠن
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منجونجوڠ نيالي٢مورني ،برأتيكا ،ادب سوڤن دان ساليڠ ممهمي .سموڬ دڠن ايت ،كيت داڤت
ممبريكن كبرحاصيلن يڠ منسجهتراكن رعيت.
سچارا تونتس ،تيندقن يڠ برسڤادو امت ڤرلو دلقساناكن دڠن ممبري كسدرن كڤد سموا ڤيهق اكن
تڠڬوڠجواب منجاڬ كسالمتن اداله تڠڬوڠجواب برسام .اي بوكن ترلتق دباﻫو كستم اتاو دالم كالڠن
اڠڬوتا٢ڤرتاﻫنن دان كسالمتن سهاج تنڤا ددوقوڠ اوليه ستياڤ اينديۏيدو رعيت نڬارا اين.
ڤرجواڠن ممڤرتاﻫنكن كأمانن دان كسالمتن اداله سبهاڬين درڤد عبادة دان تندا جهاد كيت دجالن
اهلل سبحانه وتعالى .اينله ماسڽ ،كيت برساتو دمي ممڤرتاﻫنكن كدولتن نڬارا دان اڬام دان منولق
سبارڠ اوسها يڠ چوبا مڠهنچوركن كأمانن نڬارا اين.
مڠأخيري خطبة ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي اينتيڤتي خطبة يڠ
دسمڤايكن ڤد ﻫاري اين انتاراڽ اياله:
ڤرتام  :سيكڤ تيدق برڤوتوس اسا دڠن اوجين يڠ منيمڤا منونتوت كيت اونتوق منجادي يڠ لبيه
باءيق.
كدوا  :سنتياس برسڠك باءيق دان مموﻫون ڤرتولوڠن اهلل سبحانه وتعالى دالم سڬنڤ حال.
كتيڬ  :عملكن سيكڤ تيدق برڤوتوس اسا دان برصبر سرتا جاءوﻫي تيندقن يڠ مڠيكوت ايموسي
دان ﻫاوا نفسو.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة األنعام اية

:82

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ
مقصودڽ” :اورڠ يڠ برإيمان دان تيدق منچمڤوركن إيمان مريك دڠن كظاليمن ،باڬي مريك ايتوله
كأمانن دان مريكاله يڠ منداڤت ڤتونجوق“.
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ل
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
َات وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
ن الآي ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم وَلِس َا ئِر ِ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
ِ
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
ات الأَ حْ يَاء مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ

َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَلا َ عُدْوَانَ ِإ َّ
ا ْلحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِِي َّ
الصلاَة ُ

السلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
أصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ و َ ْ
النا ِ

ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

ك الْح َُق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
الطاعَة ِ

ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .وَاع ْلَم ُوا أَ نَ الله َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ
ح ُ
وَ ُ
ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ .فَق َا َ
بنِ َ ْف ِ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
آ ِ

مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاه ِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ وَعَل ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
ار َ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ

الصح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك ي َا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

اتَّ .
َّ
الله َُّم
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِينَ وَالمُؤ ْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ وَالمُسْل ِم َ ِ

الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
ق و َبِه ِ
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َوُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
أَ نْز ِ ِ

م ب ِالله ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
مُح ُِب الد ِين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع ََّظم شَاه ا بن المرحوم سلطان بَدْل ِي شَاه،

وَعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
الرعِيَة ِ وَال ْب ِلا َدِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً رَخ َِّية ً،

ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
ي َا رَؤ ٌ

َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،وَاخْذ ُلْ م َنْ خ َذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ

الد ِيْنِ ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.

يا اهلل ،اڠكاوله توﻫن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت دان رحمة
يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله ﻫدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان ڤميمڤين٢كامي ،كوكوﻫكنله ڤرڤادوان
انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي٢كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودﻫكنله سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله
كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ
اڠكاو ريضاءي ،تڬوﻫكنله إيمان كامي دالم منمڤوﻫي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن،
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كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان.
جاءوﻫكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان ﻫورو-ﻫارا.
اب .ر َ َّبنَا
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ
آتنَِا فِي ُ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ

عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم

وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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