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ل ُ َّ
ل ُالف َضْ لُُ
حك َامُ ،وَر ََّتبَُ ُعَلَيْهَا ُج َز ي ْ َُ
الشر َائعُ ُو َالأَ ْ
ض َُ
لإسْ لاَمُ ،و َأَ بَانَ ُلَنَا ُأَ ف ْ َ
ا ْلحم َ ُْد ُللهُ ُالَّذي ُهَد َانَا ُل ِ
ن ُسَيد َنَا ُمح ََّمدًا ُرسو ْلُ ُاللهَّ ُ.
سُيدنَاُ
صلُ ُ ُع َُل َى ُ َ
اللهمُ ُ َُ
لا ُاللهُ ،و َأَ شْه َدُ ُأَ َُّ
لا َُ ِإل َُه َُ ِإ َُّ
نُ ُ
َالإنْع َامُُ.و َأَ شْه َدُ ُأَ ُْ
و ِ
ُمُح ََُّمدٍُ ُ،و َع َُل َىُءَالهُُ ُو َصَ ح ْب ُهُ ُو َسَل ْمُُتَسْليم ًاُكَثير ًا.

ﭧﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ
ن.
اُب َعْدُ،فَيَاُعبَاد َُاللهُ،ا َّتقواُاللهَُ ُ،أوْصي ْكمُْو َِإ َّيايَ ُبتَقْو َىُاللهُوَطَاع َتهُ،فَقَدُْفَاز َُال ْم َّتقو َُ
أَ َّم ُ

ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
سسوڠڬوهڽ ڤرجالنن سيڠكت دأتس دنيا منونتوت كيت سوڤاي مڠومڤول بكل سبلوم
تيبا دديستيناسي ابادي .كتاهوءيله ،سباءيق-باءيق بكل دالم كهيدوڤن اين اداله تقوى.
كوكوهكن تقوى دڠن مماتوهي ستياڤ ڤرينته اهلل سرتا مڠهيندري سڬاال تڬهنڽ.سموڬ بكل
يڠ سدڠ كيت اوسهاكن اين داڤت مڽالمتكن كيت درڤد بهاي دنيا دان اخيرة.
باڬي منڬوهكن تقوى كيت ،ميمبر ڤد ساعت بركة اين اكن ممبيچاراكن سبواه
خطبة يڠ برتاجوق ” :إيندهڽ برالڤڠ دادا“.
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قوم مسلمين يڠ دمولياكن،
الڠكه سديهڽ مليهت ڤربالهن يڠ ممباوا كڤد ڤرڤچهن اومت إسالم تيدق ڤرنه
سوروت .بهكن اي بق باره يڠ سماكين مربق كسڬنڤ ڤلوسوك اڠڬوتا .رياليتي ڤاهيت اين
ترڤقسا دتلن سدڠكن اوبتڽ تيدق دچاري .چاچين دان ڤڠهيناءن منجادي ڤركاتاءن هارين
يڠ دهمبوركن كڤد كومڤولن اومت إسالم يڠ تيدق سأليرن ڤميكيرن .لبيه ڤاره الڬي اڤابيال
برالكو كافير-مڠكافير سسام اومت إسالم .كمونچقڽ ،الهيرله ايكستريميس يڠ مڠحاللكن
اڤ سهاج اونتوق مموسنهكن اليرن ڤميكيرن يڠ برتنتڠن دڠن كومڤولنڽ .كريسيس اين تله ڤون
برالكو دببراڤ بواه نڬارا اومت إسالم .جك كيت حياتي ،سميمڠڽ كڤلباڬاياءن ڤميكيرن
همبا-همباڽ ڤستي برالكو .اي ممرلوكن سيكڤ توليرنسي دان برالڤڠ دادا .اينيله يڠ دڽاتاكن
ماللوءي سورة هود ،اية :119-118
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
برمقصود ” :جكاالو توهنمو ماهو ،تنتو دي منجاديكن مأنسي اومت يڠ ساتو ،تتاڤي
مريك سنتياس برسليسيه ڤنداڤت ،كچوالي اورڠ٢يڠ دبري رحمة اوليه توهنمو .دان اونتوق
ايتوله اهلل منچيڤتاكن مريك .كليمة توهنمو ﴿كڤوتوسنڽ﴾ تله دتتڤكن ،سسوڠڬوهڽ اكو اكن
ممنوهي نراك جهنم دڠن جين دان مأنسي ﴿يڠ درحاك﴾ سمواڽ“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
جك كيت ڤرهاتيكن ،كباڽقن جورڠ ڤربيذاءن ڤنداڤت دالم كالڠن مشاركت دمليسيا
بوكنله تراللو بسر .اي تيدكله سهيڠڬ ممباوا كڤد تركلوارڽ عقيدة سسأورڠ درڤد لندسن
إسالم .ميثلڽ ڤربيذاءن ڤنداڤت اونتوق مننتوكن عملن مان يڠ أفضل ،ڤنريماءن حديث
ضعيف ،ڤنتڤن حكوم فقه ،ڤربيذاءن سنة دان بدعة حسنة ،ڤنتأويلن ايات٢متشابهة،
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ڤنريماءن طريقة صوفي دان كڤلباڬاياءن قاعده دعوة دان قاعده برڤوليتيك .سموا اين باڽق
دڤربحثكن سموال ڤد هاري اين .تيدق ساله اونتوق كيت بربحث دان ساليڠ مڠموكاكن
حجه .تتاڤي هاروس ممبري ڤرهاتين كڤد ببراڤ ڤركارا:
ڤرتام :برحجهله دڠن سباءيق-باءيق ڤركاتاءن .اهلل سبحان وتعالى ممڤرإيڠتكن حال
اين ماللوءي سورة النحل ،اية :125
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ
برمقصود ” :سروله ﴿مأنسي﴾ كڤد جالن توهنمو دڠن حكمه دان ڤالجرن يڠ باءيق
دان بنتهله مريك دڠن چارا يڠ باءيق .سسوڠڬوهڽ توهنمو دياله يڠ لبيه مڠتاهوءي تنتڠ
سياڤا يڠ ترسست دري جالنڽ دان دياله يڠ لبيه مڠتاهوءي اورڠ٢يڠ منداڤت ڤتونجوق“.
كدوا :جاڠن ملتقكن سبارڠ ڬلرن بوروق كڤد مريك يڠ تيدق سڤنداڤت دڠن كيت.
ممبري ڬلرن اكن مڽببكن ساله تڠڬڤن عموم كڤد سسواتو ڤميكيرن اتاو كومڤولن .ايڠتله بهاوا
اي تيدق اكن مڽاتوكن ڤميكيرن بهكن اكن مڽببكن مريك يڠ دڬلر سماكين كوات برڤڬڠ كڤد
ڤميكيرن مريك .اورڠ يڠ ممبري ڬلرن دليهت هيلڠ أخالق دان جاتي ديري بهكن مشاركت
اكن سماكين كليرو .جوسترو ،اي تيدق سسكالي مڽلسايكن مسئله ،بهكن اكن منيمبولكن
لبيه باڽق مسئله دالم مشاركت.
كتيڬ :كيت هاروس فليكسيبل دري سودوت چابڠ اتاو قاعده سالڬي مان اي
تيدق منججسكن ڤرينسيڤ شرع دان مڠلواركن كيت درڤد كسمڤورناءن إسالم .سأندايڽ
برالكو ڤلڠڬارن يڠ جلس كڤد ڤرينسيڤ ترسبوت ،مك كتيك ايت باروله توليرنسي
دكتڤيكن .چونتوهيله سيكڤ إمام الشافعي سيكڤ برالڤڠ دادا إمام الشافعي كتيك
مڠإمامكن صالة صبح دتمڤت مشاركت برمذهب حنفي .بلياو تيدق ممباچ قنوت.
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سأوساي صالة ،ڤارا مأموم مناڽاكن مڠاڤ بلياو تيدق برقنوت سسواي دڠن ڤنداڤتڽ؟ إمام
الشافعي مڽاتاكن بلياو منيڠڬلكن قنوت كران مڠحرمتي إمام حنفي سرتا ڤڠيكوتڽ .سأورڠ
إمام مجتهد يڠ ڤنداڤتڽ دإيكوتي اوليه جوتاءن اومت ،ممڤو اونتوق برالڤڠ دادا ،مڠاڤ تيدق
كيت؟
كأمڤت :جاڠن چڤت مڠحكوم اڤابيال منريما سسواتو معلومت .انتارا صفة مريك يڠ
برالڤڠ دادا اياله منليتي كبنرن ستياڤ اڤ يڠ سمڤاي كڤد مريك .جاڠن دسيبركن اڤ
سهاج يڠ ددڠري .ايڠتله ڤسن رسول اهلل

ﷺ

يڠ برسومبركن درڤد حفض بن عاصم رضي

اهلل عنه يڠ دروايتكن اوليه إمام مسلم رحمه اهلل:
كفَىُبال ْمَر ْءُك َذبًاُأَ نُْيح َدثَ ُبكلُم َاُسَم َُع
َ

برمقصود” :چوكوڤله سسأورڠ ايت دكاتاكن ڤمبوهوڠ اڤابيال دي بربيچارا تنتڠ اڤ
سهاج يڠ ددڠريڽ“.
سالءين ايت ،جاڠن مڠحكوم سچارا عموم .ميثلڽ ،جك سبيلڠن كچيل درڤد
سواتو كومڤولن بربوات ڤربواتن ساله ،مك كيت مڠڠڬڤ سموا اڠڬوتا كومڤولن ترسبوت
توروت برساله .اين اكن مڽببكن كيت برالكو تيدق عاديل كڤد سبهاڬين يڠ الءين يڠ تيدق
ممبوات ساله .مك كيت دتونتوت سوڤاي منجادي لبيه تليتي باڬي ممنوهي كريتيريا اورڠ يڠ
برالڤڠ دادا.مريك يڠ ڬاڬل مميليقي صفة برالڤڠ دادا اكن چڤت مالته دان ڬلوجوه دالم
ممبوات ڤرتيمبڠن .حاصيلڽ ،مريك اكن ممبوات كڤوتوسن يڠ تيدق عاديل دان اين ممبري
كسن نيڬاتيف كڤد ديري مريك خصوصڽ سرتا مشاركت سچارا عمومڽ.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي سكالين،
اڤاكه ڤنديرين كيت سالكو اورڠ عوام اڤابيال برهادڤن دڠن سيتواسي ڤربالهن
دسببكن بربيذا ڤندڠن دالم مشاركت؟ انتاراڽ اياله:
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ڤرتام :ڤستيكن اڤاكه ڤركارا يڠ دڤرسليسيهكن سام اد اي اداله ڤركارا ڤرينسيڤ
اتاو ڤركارا چابڠ سڤرتي حكوم فقه يڠ ماسيه ممڤوڽاءي رواڠ اونتوق دڤربحثكن .ڤركارا يڠ
تله ممڤوڽاءي كتتڤن تيدق داڤت كيت توليرنسي سدڠكن ڤركارا چابڠ اداله دتونتوت اونتوق
كيت برالڤڠ دادا سلواس-لواسڽ سالڬي مان اي دڤايوڠي داليل شرع.
كدوا :بيجقله منيالي كأوتاماءن يڠ لبيه دتونتوت .اڤاكه ممبحثكن ڤركارا يڠ چابڠ اتاو
كواجيڤن منجاڬ ڤرساوداراءن سسام مسلم؟ راماي دكالڠن كيت مميليه اونتوق ممبالكڠي
أخالق سسام مسلم سهيڠڬ سڠڬوڤ مموتوسكن ايكتن أخوة سسام اومت .اڤاله كيراڽ،
كيت ماليني مريك سباڬاي مأنسي يڠ اليق هيدوڤ سچارا هرموني دان سقسام.
كتيڬ :اوسهله مليبتكن ديري دڠن سبارڠ ڤربحثن يڠ بوكن بيدڠ كڤاكرن كيت .تتاڤي
جاڠن سمڤا كيت بركرس مننتڠ سسواتو ڤنداڤت سدڠكن كيت تياد علمو بركاءيتن دڠنڽ.
لبيه باءيق برديام ديري دان ممبري رواڠ اورڠ الءين ممبحثكنڽ.
ساودارا-ساوداراكو يڠ درحمتي اهلل،
برالڤڠ داداله… سسوڠڬوهڽ برالڤڠ دادا اكن ممبواتكن كيت لبيه تنڠ ،دحرمتي
كاون دان الون ،ممودهكن اوروسن دعوة سرتا مشاركت اكن هيدوڤ دڠن لبيه هرموني.
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ميمبر ايڠين مڽيمڤولكن ببراڤ ڤركارا اونتوق كيت
رنوڠكن:
ڤرتام :ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ ترجادي تيدكله بسر ايسوڽ ،اكن تتاڤي سيكڤ سومبوڠ
دان ايكستريم سستڠه اومت إسالمله يڠ منجاديكن اي سماكين روميت اونتوق
دروڠكايكن.
كدوا :كسن ڤربيذاءن ڤنداڤت يڠ تيدق دتاڠني سچارا برحكمه اكن مرونتوهكن
ڤرساوداراءن اومت إسالم .اڤاله ارتيڽ جك كيت منڠ برحجه ،تتاڤي ترڬاداي أخوة.
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كتيڬ  :سيكڤ يڠ امت دتونتوت اياله توليرنسي يڠ تيڠڬي ،دسمڤيڠ برحكمه دالم
مڽمڤايكن حجه سرتا تڬورن.
فرمان اهلل ددالم سورة اإلسراء ،اية : 36
ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ
برمقصود” :دان جاڠنله اڠكاو مڠيكوت اڤ يڠ اڠكاو تيدق ممڤوڽاءي ڤڠتاهوان مڠناءيڽ،
سسوڠڬوهڽ ڤندڠرن دان ڤڠليهتن سرتا هاتي ،سموا اڠڬوتا ايت تتڤ اكن دتاڽ تنتڠ اڤ
يڠ دالكوكنڽ“.
ن ُالآيَات ُو َالذك ْر ُالْحَكُي ْمُ،
ُبَارَك َُالله ُليُْو َل َك ْم ُبال ْقر ْآن ُالْع َظي ْمُ،و َنَفَع َنيُو َِإ َّياكمُْبمَاُفي ْه ُم َ

و َتَق ََّبلَُمنيُو َمن ْك ْم ُتلاو َتَه ُِإ َّنه ُهو َّ
َُالسميع ُالْعَلي ْم.أَ قُو ْل ُقَو ْليُْهذ َاُو َأَ سْ تَغْفرواُالله َُالْع َظي ْم َُليُْو َل َكمُْ
و َلس َائر ُال ْمسْلميْنَُو َال ْمسْلمَات ُو َال ْمؤ ْمنيْنَُو َال ْمؤ ْمنَات ُالأَ حْ يَاء ُمنْه ْم ُو َالأَ مْوَاتُ،فَاسْ تَغْفُروُْ ُِإ َّنه ُهو َُ

الْغ َفو ْر َّ
ُالرحي ْم.
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خطبة كدوا
َالصلاَة ُو َّ
ىُالظالميْنَُ،و َّ
لا ُعَل َ َّ
ُالصالحيْنَُ،و َُال ْع َاقب َة ُُلُلْم َّتقيْنَُ،و َلا َُع ْدو َان َُِإ َّ
ا ْلحم َ ْدُلله ُو َلي َّ
َالسلاَم ُعَلَىُ
ِإم َامُال ْمرْسَليْنَُ،و َق ْدو َة َّ
ُْب ِإحْ س َان ٍُِإلَىُيَو ْمُالدينُ.
َأصحَابهُوَم َنْ ُتَبع َهم ُ
ُالناسُأَ جْم َعيْنَُ،و َعَلَىُآلهُو ْ
ك ُلَهُ،ال ْمَلك ُالْح َُق ُال ْمبينُ،و َأَ شْه َد َّ
اُإل ُٓه َُ ِإ َّ
ُأن ُسَيد َنَاُمح ََّمدًاُعَب ْدُُ
لا ُاللهُ ُوَحْد َُ ُلا َُش َر ي ْ َ
أَ شْه َد ُأَُ ُْ
ن ُ َّل ِ
وَر َسولهُ،صَادقُال ْوَع ْدُا ْلأَ مين.
َُالصادقينُ،وَح َافظو ْاُعَلى َّ
أَ َّما ُبَعْدُ،فَيَاُعبَاد َُاللهُ ،ا َّتقواُالله َُوَكونواُمَع َّ
َُالطاع َة ُو َحضو ْر ُا ْلجمْع َة ُمَعَُ

نَُ.و َاع ْلَمواُأَ َّنَُّالله َُسب ْح َانَه ُو َتَع َالَىُأَ مَرَكمُْبأَ ْمر ٍُبَد َأَ ُفي ْهُبنَفْسه ُو َث ََّنىُبمَلائ َكَتهُال ْم ُق َ َّر بينَُ.ف َُق َالَُ
المصَلي ُ

اللهُتَع َالَىُمخ ْبر ًاُو َآمر ًاُُبال ْمؤمنيْنَُ:

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
اُإب ْر َاهي ْم َُو َعَلَىُآل ُسَيدنَاُ
ا َ َّلله َّم ُصَل ُعَلَىُسَيدنَاُمح ََّمدٍُو َعَلَىُآل ُسَيدنَاُمح ََّمدٍُكَمَاُص ََّلي ْتَ ُعَلَىُسَيدن َ ِ
ك ُعَلَى ُسَيدنَا ُمح ََّمدٍ ُو َعَلَى ُآل ُسَيدنَا ُمح ََّمدٍ ُكَمَا ُبَارَكْ تَ ُعَلَى ُسَيدنَا ُِإب ْر َاهي ْم َُو َعَلَى ُآلُ
ِإبُْر َاهي ْم َُو َبَار ْ
مجيْدٌ.
اُإب ْر َاهي ْم َُفيُالْع َالم َيْن َُِإ َّنكَُحَميْدٌُ َ
سَيدن َ ِ
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ُالله َّم ُع َن ُالأَ ْر بَع َة ُالخلَف َاءُ ُ َّ
ْض َّ
ن ُسَاد َاتنَاُأَ بىُبَكْر ٍُو َعم َر َُو َعثْم َانَُو َعَليُ،وَع َنْ ُأَ ْزو َاجُ
الراشدي َ
و َار َ
ُالصح َابَة ُو َّ
نَبينَا ُالمط ََّهرَات ُوَع َنْ ُأَ ه ْل ُبَي ْته ُو َق َرَابَته ُوَسَائر َّ
ن ُِإلَى ُيَو ْمُ
َالتابعينَُوَم َنْ ُتَبع َه ْم ُب ِإحُْس َا ٍ
حم َّ
َُالراحمينَ.
ْضُعََُّناُبرَحْمَتكَُيَاُأَ ْر َ
الدي ْنُ.و َار َ
ُ.اللهُ َّمُأَ ْ ِْل َّ
الله َّمُاغْفر ُْلل ْمسْلمينَُو َالمسْلمَاتُو َالمؤ ْمنينَُو َالمؤ ْمنَاتُالأَ حْ يَاءُمنْهمُْو َالأَ مْوَات َّ
َّ
ُالرحْم َة َُ
عَل َ َّ
ضو ْاُبالْحَق ُو َبهُ ك َانوا يَعْدلونَُ،و َخصوصًا
ن ُق َ َ
ىُالسلاَطين ُال ْكرَام ُ ُو َولا َُة ُال ْمسْلمينَُال ُْعظ َام ُالَّذي ْ َ
م ُبالله ُمح ُب ُالدُينُتوانكوُالحاجُعَب ْد ُالحل َيمُ
عَلَى سري ڤدوك ُبڬيندا ُيڠُدڤرتوان ُاڬوڠ ُالمعْت َص ْ
مع ََّظمُشَاُُابنُالمرحومُسلطانُبَدْليُشَاُُ،و َعَلَىُسري ڤدوك ُبڬيندا ُراجُڤرمايسوري ُاڬوڠُ
توانكوُحاجهُحَمين َه.
َالرعي َة ُو َالْبلاَدُ،و َبلَغْ ُمَق َاصد َهمَا ُلطَر ي ُْق ُال ْهد َىُو َّ
الله َّم ُأَ طلْ ُعم ْر َهمَاُمصْ لح َي ْن ُلل ْمو ََّظفيْنَُو َّ
َّ
َالرشَادُُ.
َّ
وفُبال ْعبَادُ ُ.
الله َّمُاجْ ع َلْ ُم َالي ْز يَاُوَسَائر َُبلاَدُال ْمسْلمينَُطَيب َُة ًُآمن َة ًُم ْطم َئ َّنة ًُر َخ َّية ًُ،يَاُر َؤ ٌ
َّ
ك ُِإلَىُيَو ْم ُالدي ْنُ ُ،و َد َمرُْ
ل ُال ْمسْلميْنَُ،و َأَ ع ْل ُك َلمَت َ َ
الله َّم ُان ْصرُْم َنْ ُنَصَر َُالدينَُ،و َاخْذلْ ُم َنْ ُخَذ َ َ
أَ عْد َاءَك َُأَ عْد َاءَُالدين.

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
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سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن ،كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا
سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه ڤرسكوتوان .جاءوهكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن،
ڤرڤچهن دان هورو-هارا.
كُأَ ن ْتَ ُال ْو ََّهابُ.ر ََّبُن َاُآتنَاُف ُ
يُالدن ْيَاُ
كُرَحْم َة ًُِإ َّن َ
ر ََّبنَاُلاَُتِغُْقلوبَنَاُبَعْد َُِإذُْهَد َي ْتَنَاُو َه َْبُلَنَاُمنُلَّدن َ

حس َن َة ًُو َقنَاُعَذ َابَ َّ
ُالنارُ.
حس َن َة ًُو َفيُالآخر َةُ َ
َ
ُ
عبَاد َُالله،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
فَاذْكروا الله َُالْع َظي ْم َُي َ ْذكرْكمُْ،و َاشْ كروُ ُعَلَىُنع َمه ُي َِدْكمُْ،و َاسْ أَ لوُ ُمنْ ُف َضْ له ُيعْطك ْم ُوَلَذك ْر ُاللهُُ

أَ كْ ب َرُ،و َاللهُيَعْل َمُم َاُتَصْ ن َعونَ.
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