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رماج ڤنراجو ماس هادڤن
( ٣نوۏيمبر ٧١٠٢م ٣١ /صفر٣٣١١ ه)
الْحم َْد ُ لله ِ الَّذ ِي هَد َانَا لِل ْإسْ ل َا ِم ،وَأَ ب َانَ لَنَا َّ
ل
الشر َائ ِ َع وَالأَ حْك َامَ ،وَر َ َّتبَ عَلَيْهَا جَز ِي ْ َ

ك الْع َّ
الإن ْع َا ِم ،وَأَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّ
َلام ُ،
ك لَه ُ ال ْم َل ِ ُ
لا الله ُ و َحْد َه ُ لا َ شَر ِي َ
الف َضْ ِ
ل وَ ِ

وَأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ سَيِد ُ ا ْلأَ ن َا ِم ،صَلَّى الله ُ وَس ََّلم َ عَلَيْه ِ وَعَلَى آلِه ِ
صحَابِه ِ اْلب َر َرَة ِ ا ْلأَ ع ْلا َ ِم.
وَأَ ْ

ِ
اي بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َتِه ِ ،فَق َ ْد فَاز َ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َّتق ُوا اللهَ ،أ ْوصِيْك ُ ْم و َِإ َّي َ
ال ْم َُّتق ُونَ.

ﭧﭨ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮ
ﮯﮰ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله سام٧كيت منيڠكتكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه كطاعتن،
كيقينن دان كإخالصن .ياءيت دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ سرتا منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منجادي إنسان يڠ برتقوى ستروسڽ برجاي سرتا سالمت ددنيا
دان دأخيرة.
رماج مروڤاكن اسيت دان توڠڬق كڤد سسبواه نڬارا .سبواه اوڠكڤن يڠ دنيسبهكن
كڤد سيدنا علي رضي اهلل عنه مڽاتاكن” :جك كامو ايڠين مليهت ماس دڤن سسبواه
نڬارا مك ليهتله ڤارا ڤموداڽ ڤد هاري اين “.اوڠكڤن اين منڬسكن بهاوا جاتوه باڠون
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سسبواه نڬارا اداله ترلتق دتاڠن رماج ڤد هاري اين .كران مريك مروڤاكن ڤواريث كڤد
كڤيمڤينن نڬارا ڤد ماس اكن داتڠ.
جوسترو ،ميمبر هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :رماج ڤنراجو ماس
هادڤن“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دكاسيهي،
رماج اتاو ڤمودا اياله ڬولوڠن يڠ برعومور دأنتارا  ٠٥هيڠڬ  ٠١تاهون .دالم
إسالم ،عاقل بالغ منجادي اوكورن اتاو ڤياواين اونتوق مننتوكن سسأورڠ ايت تله منچاڤاي
تاهڤ رماج اتاو مُ َكلف ياءيت سأورڠ يڠ تله واجب ملقساناكن سڬاال ڤرينته اهلل سبحانه
وتعالى.
دالم چاتتن سجاره ،رماج اتاو ڤمودا مماءينكن ڤرانن ڤنتيڠ ددالم ڤڽيبرن إسالم.
سيدنا عمر رضي اهلل عنه كتيك مملوق إسالم برعومور  ٧٢تاهون .سيدنا علي رضي اهلل
عنه اداله يڠ ڤاليڠ مودا مملوق إسالم دسمڤيڠ ڤمودا ٧هيبت سڤرتي عبداهلل بن مسعود،
عبد الرحمن بن عوف ،بالل بن رباح دان مصعب بن عمير رضي اهلل عنهم.
دڠن كڬيڬيهن ڬولوڠن ڤارا ڤمودا اينيله ،إسالم موال بركمبڠ دري سمننجوڠ تانه
عرب ،سهيڠڬ كتانه-تانه جاجهن روم دان ڤرسي ،شام ،مصر ،عراق ،ليبيا دان اوتارا
افريقا .ڤركمبڠن إسالم كنڬارا-نڬارا اين برالكو دالم تيمڤوه  ٣٥تاهون سوقتو ڤمرينتهن
خلفاء الرشيدين.
سالءين ايت ،محمد الفاتح جوڬ اداله چونتوه ترباءيق .بلياو تله دديديق سمنجق
كچيل اوليه ايهڽ اونتوق مرياليساسيكن سبدا رسول اهلل ﷺ سباڬايمان رواية إمام أحمد
رحمه اهلل درڤد عَبْد ُ َّالله ِ ب ْ ُن ب ِشْرٍ الْخثَْعَمِي رضي اهلل عنه:

ْش
ك الْجيَ ُ
ْش ذَل ِ َ
سطَنْط ِين َِّية ُ  ،فَلَنِعْم َ الْأَ م ِير ُ أَ م ِير ُه َا  ،وَلَنِعْم َ الْجيَ ُ
لَتُفْتَح ََّن الْق ُ ْ
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برمقصود” :اكن دبوكا كونستنتينوڤل ...سباءيق-باءيق ڤميمڤين ﴿ڤڠليما ڤرڠ﴾ اداله
ڤميمڤينڽ دان سباءيق-باءيق تنترا اداله تنتراڽ“.
بايڠكن ،دساعت رماج الءين برعومور الڤن تاهون برسنڠ-لينڠ ،محمد الفاتح سوده
مڠحفظ القرءان .كتيك رماج الءين كبيڠوڠن ،برخايل ،برميمڤي دان تيدق تاهو ايدينتيتي
ديري ،محمد الفاتح سوده برتيكد منچاڤاي چيتا-چيتاڽ دڠن منڬسكن” :ايه ،اكو ايڠين
منعلوق كونستنتينوڤل!“ ساعت رماج الءين منچاري-چاري اره دالم كهيدوڤن ،محمد
الفاتح سوده دأڠكت منجادي سلطان .ساعت ڤمودا الءين برعومور  ٠١تاهون بڠڬ مناون
هاتي وانيتا ،محمد الفاتح سوده مناون كوتا كونستنتينوڤل ..سبحانه اهلل ..ماسيه اد الڬيكه
جيوا رماج بڬيني دساعت اين؟
مسلمين يڠ دكاسيهي،
امت مڽديهكن ڤد هاري اين اڤابيال كباڽقن رماج هيدوڤ دالم ليڠكوڠن يڠ جاءوه
درڤد ڤندوان إسالم .ڤميكيرن ،تيڠكه الكو سرتا ڬاي برڤاكاين ،برسوسيال دان چارا
هيدوڤ باڽق دچمري دڠن بودايا بارت .سسوڠڬوهڽ ،موسوه إسالم سنتياس برأوسها
مراچوني ڤميكيرن مشاركت ترأوتام ڬولوڠن رماج .ڤميكيرن سڤرتي ليبرال ياءيت ڤنديرين
يڠ ماهوكن كبيبسن تنڤا كاولن اڬام سالڬي تيدق مڠڬڠڬو كڤنتيڠن اورڠ الءين مك اياڽ
بيبس دالكوكن .جوسترو ،برللواسا بودايا سيكس بيبس ،ڤاكاين تيدق سنونوه ،مليڤق،
ممينوم مينومن كرس ،هيبورن ملمڤاو دان سباڬايڽ .حاصيلڽ ،الهير ڬينراسي هاڽ إسالم
ڤد نام دان كتورونن تتاڤي تيدق ممڤوڽاءي جاتي ديري سباڬاي سأورڠ مسلم سبنر.
سسوڠڬوهڽ ،ڬولوڠن رماج تيدق بوليه دڤرسالهكن سچارا توتل .اين كران رماج
اداله ڬولوڠن يڠ ماسيه الڬي كابور دڠن توجوان كهيدوڤن ،ماسيه الڬي منچاري-چاري
اره سرتا توجوان ،ماسيه الڬي ممرلوكن ديديقن سرتا ڤندوان دان ماسيه الڬي دالم
ڤروسيس ڤمبتوقن .سالءين ايت ،كاريكتر ڬولوڠن رماج حقيقتڽ تربنتوق دري ڤرسكيترن
يڠ مليڠكوڠيڽ .رماج اداله چرمينن كڤد كلوارڬاڽ ،مشاركتڽ دان نڬاراڽ .جوسترو ،باڬي
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ممبنتوق ڬينراسي ماس هادڤن ،اي ممرلوكن كرجاسام سموا ڤيهق ياءيت ايبوباڤ،
مشاركت دان ڤارا ڤميمڤين .اوسها ڤاليڠ اوتام دالم ڤمبنتوقن رماج اياله مماتڠكن
ڤميكيرنڽ .سكيراڽ يڠ دهارڤكن اياله رماج يڠ ممڤوڽاءي جاتي ديري سباڬاي سأورڠ
مسلم سبنر ،مك ڤميكيرن إسالم يڠ ترديري دري عقيدة ،شريعة دان أخالق ڤرلو دتانم
دان دسوبوركن ددالم ديري ڤارا ڤمودا.
مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
إسالم ممبري ڤرهاتين يڠ بسر ترهادڤ ڤمبنتوقن ڬولوڠن رماج .اساس ٧ڤمبنتوقن كاريكتر
ڬولوڠن رماج ايت ،انتاراڽ:
ڤرتام :رماج يڠ سنتياس مڠاول رونتونن هاوا نفسوڽ ،برأوسها منجاءوهي كبوروقن
دان ممبياساكن ديريڽ مالكوكن كباءيقن .حديث رواية امام أحمدرحمه درڤد عقبة بن
عامر رضي اهلل عنه بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:
ن َّ
صب ْو َة
َت لَه ُ َ
اب لَيْس ْ
الش ِ
َب م ِ َ
ِإ َّن َّ
الله َ ع ََّز وَج ََّل لَيَعْج ُ

برمقصود” :سسوڠڬوهڽ اهلل َع َّز َو َج َّل بنر ٧كاڬوم ترهادڤ سأورڠ ڤمودا يڠ تيدق
منوروتي كهندق نفسوڽ“.
مفهوم دري حديث دأتس اياله كڤنتيڠن ممبنتوق رماج ڬينراسي ماس هادڤن دڠن
موجودكن ڤراساءن إحسان اتاو ڤڠاوسن اهلل سبحانه وتعالى ددالم ديري مريك .رماج يڠ
مميليقي جيوا إحسان اكن سنتياس منجاڬ تيڠكه الكو دان ڤاتوه كڤد سوروهن سرتا
الرڠن اهلل َع َّز َو َج َّل.
كدوا :رماج يڠ إلتزام دڠن ڤرينته دان الرڠن اهلل سبحانه وتعالى .حديث رواية
البخاري درڤد أبو هريرة رضي اهلل عنه يڠ مڽبوت بركناءن توجوه ڬولوڠن يڠ دناءوڠي اهلل
سبحانه وتعالى دڠن ناءوڠنڽ ڤد هاري قيامة ،انتاراڽ اياله:
َاب نَش َأَ فِي عِبَادَة ِ ر َبِه ِ
و َش ٌّ
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برمقصود” :ڤمودا يڠ ممبسر دالم برعبادة كڤد توهنڽ“.
كتيڬ :رماج يڠ ممنفعتكن ماساڽ اونتوق ڤمبنتوقن كاريكتر مريك دري سودوت
علمو ،جيوا ،أخالق ،روحاني دان جسمانيڽ .جوسترو سهاروسڽ ڤارا رماج دديديق
اونتوق سنتياس مڠعمارهكن مسجد .سسوڠڬوهڽ مريك يڠ هاتيڽ سنتياس ترڤاءوت دڠن
مسجد ڤستي منداڤت ڤرليندوڠن اهلل سبحانه وتعالى دأخيرة كلق .ڤركارا اين جوڬ
دڽاتاكن ددالم حديث يڠ سام مڠناءي توجوه ڬولوڠن يڠ دڤايوڠي اهلل سباڬايمان دروايتكن
اوليه إمام البخاري درڤد أبو هريره رضي اهلل عنه:
جدِ
وَرَج ُل قَل ْب ُه ُ مُع ََّلق فِي ال ْمَسَا ِ

برمقصود ” :دان لالكي يڠ هاتيڽ سنتياس ترڤاوت دڠن مسجد“.٧
سيدڠ جماعه يڠ دكاسيهي اهلل،
مڠأخيري خطبة ڤد هاري اين ،ماريله كيت اماتي ببراڤ كسيمڤولن سباڬاي رنوڠن
كيت برسام.
ڤرتام :رماج اداله هارڤن اڬام ،بڠسا دان نڬارا كران مريك مروڤاكن اينديۏيدو يڠ
باكل مماچو ڤنتدبيرن نڬارا ڤد ماس هادڤن.
كدوا :رماج يڠ ماسيه كابور ايدينتيتي ديريڽ دان هاڽوت ددالم كالالين كهيدوڤن
ڤرلو دماتڠكن ڤميكيرنڽ .كران ڤميكيرن اداله اساس يڠ ممبنتوق ڤربواتن ،تيڠكه الكو دان
ڬاي هيدوڤ.
كتيڬ :تالدانيله كڤريبادين رسول اهلل ﷺ  ،كران بڬيندا اداله تالدن اتاو چونتوه
ترباءيق ددالم سڬاال اسڤيك كهيدوڤن.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة

النساء اية :١

ﭷﭸﭹﭺﭻ
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ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃ
برمقصود ” :دان هندقله تاكوت ﴿كڤد اهلل درڤد مالكوكن انياي كڤد انق ٧يتيم
اوليه﴾ اورڠ﴿ ٧يڠ منجادي ڤنجاڬاڽ﴾ ،يڠ جك دتقديركن مريك ڤوال منيڠڬلكن انق ٧يڠ
ضعيف ﴿يتيم﴾ دبالكڠ مريك﴿ ،تنتوله﴾ مريك اكن مراسا بيمبڠ ترهادڤ ﴿ماس دڤن دان
كسالمتن﴾ انق ٧مريك; اوليه ايت هندقله مريك برتقوى كڤد اهلل ،دان هندقله مريك
مڠاتاكن ڤركاتاءن يڠ بتول ﴿منڤتي كبنرن﴾“.
ات وَالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَف َعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الله ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْع َلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
الْح َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

مِنْه ُ ْ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 ُ ِلله ِ وَل ِِي َّ
الصلَاة ُ

السلَام ُ 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 الْحَق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ الْأَ م ِينِ.
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ

الصادِق ِيْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا الله َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
جم َاعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ا ْلجم ُ ْعَة ِ وَال ْ َ

سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق َ َّر بِينَ.
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن الله َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤْم ِنِيْنَ  :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ
فَق َا َ
ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
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 ِدِن َا 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 ِي ْد.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِي ْد َ
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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 ِ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .وَا ْر َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِيْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِيْنَ وَالمُسْل ِ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 ْ ِ

موليا 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 ِيَا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ ِ َّنة ً َّرخ َِّية ً ،يَا
رَؤ ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَص َر َ الد ِينَ ،وَاخْذ ُلْ
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِ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 ْمُسْل ِ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
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.
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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 ُ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
آتنَِا فِي الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ

عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى نِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ 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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