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كسمڤورناءن عبادة قربان
(سيڤتيمبر ٧١٠٢م   /ذو الحجة ٠٣٤١ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
وَم ِنْ سَي ِئ َ ِ

سو ْلُه ُ ،ا َ َّلله َُّم
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ

َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ص ِ
ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع ََّل ك ُ ْم
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
تُفْلِحُونَ.

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﰀﰁ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت باڠونكن إيمان دان تقوى ددالم جيوا ،اڬر اي بنر٧منجادي ڤاكاين
ديري كيت دڠن كڤاتوﻫن منجالني كهيدوڤن دأتس لندسن شريعة .كمونچق دالم مڠحياتي
اڬام إسالم اياله منچاڤاي درجت تقوى كڤد اهلل سبحانه وتعالى .تومڤوكن اوسها اونتوق
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توندوق دان اكور كڤد ڤرينته٧اهلل سبحانه وتعالى ،ستروسڽ منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ.
سموڬ كيت منداڤت كبهاڬياءن ددنيا دان أخيرة.
خطبة ڤد ﻫاري اين اكن ممبيچاراكن تاجوق ” :كسمڤورناءن عبادة قربان“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
سريڠكالي اڤابيال دأجوكن تنتڠ ڤڠربانن ،راماي يڠ ممبايڠكن كسوسهن ،ببنن،
كروڬين ،كساكيتن دان سريبو ساتو ڤراساءن يڠ تيدق مڽنڠكن .حال اين كران مريك يڠ
برقربان ڤرلو منجاءوﻫي كڤنتيڠن ديري سنديري بهكن ملبيهكن كڤنتيڠن اورڠ الءين .اينيله
تڠڬڤن راماي مڠناءي ڤڠوربانن سهيڠڬ مريك تيدق برسديا اونتوق برقربان.
جك كيت منليتي دڠن باءيق ،ترڽات ڤڠربانن بوكن ﻫاڽ اونتوق منفعة اورڠ الءين،
بهكن منفعة ايت اكن كمبالي كڤد مريك يڠ برقربان .سسأورڠ يڠ برقربان ﻫرتاڽ دجالن اهلل
سبنرڽ تله ممبوات سواتو ڤالبورن اونتوق ديريڽ سنديري .حال اين تله دأكوءي اوليه اهلل
سبحانه وتعالى منروسي سورة البقرة ،اية : 162
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
مقصودڽ ” :ڤرأومڤاماءن ﴿اڤ يڠ دكلواركن اوليه﴾ اورڠ ٧يڠ مڠإنفاقكن ﻫرتاڽ
دجالن اهلل اداله أومڤام سبوتير بنيه يڠ منومبوﻫكن توجوه تڠكاي ،ڤد ستياڤ تڠكاي
ترداڤت سراتوس بيجي .اهلل مليڤت ڬنداكن ﴿ڬنجرن﴾ باڬي سياڤا يڠ دي كهندقي .دان اهلل
مها لواس ﴿كورنياڽ﴾ الڬي مها مڠتاﻫوءي“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
عبادة قربان مروڤاكن سواتو شريعة يڠ بركاءيتن دڠن كإيمانن ،كريالءن دان
كإخالصن .سباڬايمان يڠ ڤرنه داللوءي اوليه سأورڠ نبي يڠ برنام إبراﻫيم عليه السالم يڠ
دأوجي اونتوق مڠربانكن انق كسايڠنڽ ،إسماعيل عليه السالم اتس ڤرينته اهلل سبحانه
وتعالى .بڬيتو جوڬ حالڽ دڠن كريالءن سي انق يڠ سڠڬوڤ دقربانكن دمي ملقساناكن
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ڤرينته توﻫن .كإيمانن مريك بڬيتو دكاڬومي سهيڠڬ دراقمكن اوليه اهلل سبحانه وتعالى
ددالم القرءان .ڤرسوءالنڽ ،اداكه كيت توروت سڠڬوڤ برقربان دمي ملقساناكن شريعة
توﻫن؟ سبواه ڤڠربانن يڠ مڠأوتاماكن اهلل سبحانه وتعالى ملبيهي كلوارڬ ،ﻫرتا ،تناڬ ،ماس
بهكن ڽاوا سنديري .بنر ،اي بوكنله سموده كات ،٧نامون اي تيدق مستحيل اونتوق
دجاديكن سواتو عملن .جوسترو ميمبر ايڠين مڠموكاكن ببراڤ سارنن اونتوق ممڤربتولكن
تڠڬڤن كورڠ تڤت كيت ترﻫادڤ عبادةقربان ،انتاراڽ:
ڤرتام  :ملتقكن متالمت ريضا اهلل سبحانه وتعالى ملبيهي سڬاالڽ .اينيله يڠ
دالكوكن اوليه رسول اهلل ساو دان ڤارا صحابة .مڠيمباو قيصه باڬايمانا سيدنا ابو بكر را
منموءي رسول اهلل ﷺ دڠن ممباوا سلوروه ﻫرتاڽ اونتوق دإنفاقكن دجالن اهلل .بڬيندا
ﷺ برتاڽ ” :اڤاكه ﻫرتا يڠ كامو تيڠڬلكن اونتوق استري دان انقمو؟“ دڠن يقين ،سيدنا
أبو بكر رضي اهلل عنه منجواب ” :اهلل دان رسولڽ“.
كدوا :منجاديكن ڤڠربانن سباڬاي سواتو عملن دالم كهيدوڤن .أومڤاماڽ ،نيلين يڠ
سوده تربياسا مڠهاروڠي اومبق دان كديڠينن مالم دمي منچاري رزقي ،تيدق الڬي ترببن
دڠن كڤايهن ترسبوت .بڬيتو جوڬ مريك يڠ تله بياسا برقربان ،مك اي اكن منجاديكن
مريك مراسا موده مالكوكنڽ .بق كات ڤڤته ’اله بيسا تڬل بياسا‘.
كتيڬ :برقربان دڠن ڤنوه كسدرن .كادڠ كاال سستڠه ڤڠربانن دالكوكن سچارا
ترڤقسا .مك اي اكن مڽببكن ڤڠربانن تراس برت .نامون اڤابيال سسواتو ڤڠربانن دلقساناكن
دڠن سڤنوه كسدرن دان كريالءن ،اي ڤستي ممبريكن كتنڠن دجيوا.
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
ستياڤ تاﻫون ،ڤلباڬاي ڤڠربانن دالكوكن اوليه اومت إسالم دالم منڬقكن شعار
عبادة قربان .مريك يڠ بركممڤوان اكن مڠربانكن ﻫرتا مريك دڠن مڽرتاي عبادة اين.
سبهاڬين يڠ الءين برقربان ماس دان تناڬ ،ممبنتو دالم مڽمبليه دان مڠوروسكن حيوان يڠ
دقربانكن .سماڠت برقربان يڠ تيڠڬي اين بوكن سهاج مڽمارقكن إيمان كڤد اهلل سبحانه
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وتعالى ،بهكن اي مڽماي كاسيه سسام مأنسي .نامون ،ترداڤت ببراڤ كسيلڤن مشاركت
يڠ ڤرلو دڤربتولكن بركاءيتن دڠن عبادة قربان .انتاراڽ:
ڤرتام :راماي دكالڠن اومت إسالم ﻫاري اين ممندڠ ريڠن تونتوتن عبادة قربان
سدڠكن اي مروڤاكن تونتوتن يڠ دحكومكن سنة مُ َع َّقد .اوليه ايت ،باڬي مريك يڠ
بركممڤوان دان مميليقي كلبيهن ،جاڠن تراللو بركيرا اونتوق ملقساناكنڽ.
كدوا :بڬيتو جوڬ ترداڤت ڤسرتا قربان يڠ سڠاج تيدق حاضير مڽقسيكن قربان
دلقساناكن .مسكيڤون اي تيدق منججسكن شرط صح قربان ترسبوت ،نامون تونتوتن اين
اداله اونتوق منداڤتكن كسمڤورناءن عبادة يڠ دالكوكن.
كتيڬ :مڠنداليكن حيوان قربان تنڤا بلس إحسان .سهاروسڽ ڤڠنجور ڤرلو منجاڬ
حق حيوان سڤرتي مڽدياكن ماكن ،مينوم دان ڤرليندوڠن يڠ ساليقڽ سمنتارا مننتي وقتو
قربان .جاڠن ڤوال مڠاسري حيوان سهيڠڬ اد يڠ ترچدرا .سماس مڽمبليه حيوان قربان،
ليندوڠي ڤنداڠنڽ درڤد مليهت حيوان الءين يڠ دقربانكن ترلبيه دﻫولو .ڬوناكن ڤيساو يڠ
بنر٧تاجم اونتوق مڽمبليه.
كأمڤت :داڬيڠ قربان دجاديكن اوڤه كڤد توكڠ سمبليه دان ڤارا ڤكرجا .منجاديكن
داڬيڠ قربان سباڬاي اوڤه حكومڽ اداله حرام .ڤڠنجور ڤرلو مڽدياكن اوڤه دالم بنتوق يڠ
الءين سكيراڽ ڤرلو .داڬيڠ حيوان سبهاڬينڽ ڤرلو دأڬيهكن سباڬاي صدقه دان سبهاڬين يڠ
الءين دماسق.
كليما :تيدق دأڬيهكن كڤد يڠ ممرلوكن .اورڠ يڠ ڤاليڠ برحق منريما اڬيهن داڬيڠ
قربان اداله فاكير ميسكين يڠ برأد بردكتن .ڤڠنجور ڤرلو مڠنلڤستي ڬولوڠن اين اونتوق
ممودﻫكن ڤڠأڬيهن اڬر اي سمڤاي كڤد مريك يڠ ساليقڽ.
كأنم :منيڠڬلكن سيسا سمبليهن دالم كأداءن كوتور .إسالم مڠاجر اومتڽ اڬر
منجاڬ كبرسيهن .جوسترو ،ستله سلساي ڤروسيس ترﻫادڤ داڬيڠ قربان ،كيت ڤرلوله
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ممستيكن تمڤت سمبليهن دبرسيهكن دان سڬاال سيسا درڤد حيوان قربان ايت دتانم
دتمڤت يڠ سڤاتوتڽ.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري يڠ بربهاڬيا اين ،ميمبر مڽيمڤولكن خطبة كڤد ببراڤ
ڤركارا:
ڤرتام :برأوسهاله مڠإخالصكن نية دالم ملقساناكن عبادة قربان سمات-مات مڠهارڤ
ڬنجرن ڤهاال درڤد اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا :حياتي دان جيواءيله روح عبادة قربان دالم منلوسوري كهيدوڤن ،اڬر سڬاال
كڤايهن دان كسوليتن يڠ منداتڠ داڤت دتمڤوه دڠن ڤنوه كتنڠن دان كصبرن .
كتيڬ :كيت ﻫندقله منجاديكن ڤڠربانن سباڬاي سواتو عملن ،كران اي ممڤو
منجاديكن كيت إنسان يڠ چكل دان تيدق موده برڤوتوس اسا.
كتاﻫوءيله بهاوا اهلل سبحانه وتعالى منريما قربان يڠ باءيق يڠ دالكوكن دڠن ڤنوه
كإخالصن سباڬايمان يڠ دالكوكن اوليه ﻫابيل .قيصه يڠ تراكم ددالم سورة المائدة اية 12
بڬيتو برنيالي ڤڠاجرنڽ :
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
مقصودڽ ” :چريتاكنله كڤد مريك قيصه كدوا ڤوترا آدم ﴿ﻫابيل دان قابيل﴾ منوروت
يڠ سبنرڽ ،كتيك كدواڽ ممڤرسمبهكن قربان ،مك دتريما دري ساله سأورڠ دري مريك
بردوا ﴿ﻫابيل﴾ دان تيدق دتريما دري يڠ الءين ﴿قابيل﴾ .دي بركات ﴿قابيل﴾" :اكو ڤستي
ممبونوﻫمو! ".بركات ﻫابيل" :سسوڠڬوﻫڽ اهلل ﻫاڽ منريما ﴿قربان﴾ دري اورڠ٧يڠ
برتقوى"“.
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ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ِْم وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم فِى الْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِلاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
الِسمِي ُع ال ْع َلِي ْم ُ.أَ قُو ْ ُ
كي ِْم وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم و َلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ

وَالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَل َا عُدْوَانَ ِإ َّلا عَلَى َّ
ا ْلحم َْد ُ ِللّٰه ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

الِسل َام ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ وَأَ ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ ِسَا ٍ

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

الصادِق ِي ْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰه َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
جم َاعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ا ْلجم ُْعَة ِ وَال ْ َ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ٧يڠ دسدياكن باڬي
توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٧ڤڠعمارﻫن رومه اهلل سبحان وتعالى اين .سموڬ صدقه كيت
ايت دﻫيتوڠ اوليه اهلل سباڬاي سبهاڬين صدقه جارية يڠ ڤرنه كيت الكوكن سماس حياة.
ِسه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
سب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن اللّٰه َ ُ
ل اللّٰه ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

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

ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِن َا
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 الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ

ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ ب ِ ْي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَعُثْم َ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 َ ْ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِي ْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ ل ِل ْمُِسْل ِمِي ْنَ وَالمُِسْل ِم َ ِ
و َأَ يِدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْب ِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي يڠمها
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

مليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك 51-سلطان محمد ك.1-

الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
ق ال ْهُد َى
صد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ ِ َّنة ً َّرخ َِّية ً ،يَا
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ الد ِينَ ،وَاخْذ ُلْ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُِسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُِل مَك َا ٍ

ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.
ل كَل ِمَت َ َ
م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُِسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ

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 ڤميمڤين٧كامي،
كوكوﻫكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي٧كامي دأتس جالنمو ،ڤرمودﻫكنله
سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة ،سوبوركنله جيوا كامي دڠن
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اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي ،تڬوﻫكنله إيمان كامي دالم
منمڤوﻫي 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.
اب .ر َ َّبن َا
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 ِ َ
حِسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حِسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللّٰهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ يُعْطِك ُ ْم
وَلَذِك ْر ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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