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:ا َ ْلحم َ ْدُُل َِّل ُه ُِالْق َائ ِل

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ
ُ

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ُم
َُّ ُا ََُّلل ُه،
ُ اُُمُح ََُّم ُداُ ُع َُب ْ ُد ُه ُ ُو َ ُر َسُ ُو ُْل ُه
ُ َ سُي ِ ُد َُن
َُ ُ ن
َُّ ُُ ُو َأُ ُش ْ ُه َ ُد ُأ،ك ُُل َُه
َُ ْ لا َُ ُش َرُُِي
ُ ُ لا ُاللهُ ُ ُو َحْ ُد َ ُه
َُّ ُن ُل ُا َُإُُل َُه َُإ
ُْ ُأُ ُش ْ ُه َ ُد ُأ
ُ .َن
ُ جُم َُع ِي
ُْ ُىُآل ُِه ُِ ُو َأُصُُْح َُاب ُِه ُِأ
ُ َ اُمُح ََُّمدٍُ ُو َ ُع َُل
ُ َ سُي ِ ُدُِن
َُ ُسُل ِ ْمُُ ُع َُل َى
َُ َ لُ ُو
ُِ ص
َُ

ُ،ن
َُ ُف َُق َ ُْد ُُف َا ُز َُاُل ُْمَُّت ُقو،
ُ ِ صُي ْ ُك ُْم ُ ُو َإُ َُّيايَُ ُُبُتِ َُْق ُو َىُالل ُه ُِوَطَاع َت ُِه
ُِ ُُأُ ْو،َ ُا َُِّت ُقواُالل ُه،
ُ ِ ُف َُي َاُ ُعُِب َا ُد َُالل ُه،
ُ اُب َُعْ ُد
ُ أُ َُّم
ُ .َُ ُو َ َُّات ُقواُالل ُه َُ ُي َاُأُ ْوُُل ِيُا ْلُأُُل ُْب َابُُُِل َُع َ َّلُ ُك ُْمُُت ُْفُل ِحُون،الت ُْق ُو َى
َُّ ُِالزا ُد
َُّ َُ خ َُي ُْر
ُ ُن
َُّ ُاُف َإ
ُ ُُو َُت َُز ََُّو ُد ْو

Sidang Jemaah Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Setiap detik yang berlalu adalah bukti semakin bertambahnya usia kita dalam
kehidupan di atas muka bumi ini. Beruntunglah bagi mereka yang menggunakan
masa yang dimiliki dengan melakukan amal kebaikan dan rugilah bagi mereka yang
menghabiskan masa tersebut dengan berfoya-foya melakukan maksiat dan
kemungkaran. Berusahalah untuk mempertingkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT
kerana hanya dengan taqwalah yang akan menyelamatkan diri kita daripada
terjerumus ke lembah kehancuran dan kebinasaan. Bersempena dengan hari
pertama di tahun baru 2016 Masihi pada hari Jumaat yang mulia ini, khatib ingin
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mengajak sidang jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah yang
bertajuk: “Kejituan Azam”

Para Tetamu Allah Yang Dirahmati,
Setiap kali tibanya tahun baru, maka manusia di seluruh pelusuk dunia akan rasa
teruja untuk meraikannya dengan pelbagai cara. Ada yang berhimpun beramairamai menantikan detik 12 tengah malam berlalu dan ada juga yang menyambutnya
dengan menyanyi dan berpesta dari malam hingga ke pagi. Sebahagian yang lain
pula meraikan kedatangan tahun baru dengan cara yang lebih Islamik dan
sederhana iaitu dengan mengadakan solat hajat, berselawat dan ceramah perdana.
Mereka melakukan semua ini kerana menganggap bahawa kedatangan tahun baru
adalah satu peristiwa yang penting dan bermakna dalam sejarah hidup mereka.
Persoalannya, adakah acara sambutan itu sahaja yang mesti diutamakan?
Hakikatnya, suatu perkara yang tidak diendahkan oleh ramai di antara kita ialah
apakah sebenarnya yang kita mahukan untuk diri kita setiap kali tibanya tahun baru?
Apa pula azam yang kita mahu realisasikan pada tahun ini?
Keazaman membawa maksud kemahuan, keinginan dan cita-cita yang sangat kuat
untuk mendapatkan sesuatu yang dihajati. Seseorang yang tidak mempunyai
keazaman yang jitu, tidak mungkin akan memperolehi apa yang dia impikan. Tetapi
perlu juga diingat, sebagai seorang yang beriman, janganlah kita lupa untuk
menyerahkan hal keazaman kita itu kepada Allah SWT, bertepatan dengan
firmanNya dalam surah Ali Imran pada penghujung ayat 159 yang telah dibacakan
pada permulaan khutbah sebentar tadi:
Bermaksud: “Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakallah kepada
Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadaNya.”

Sidang Jemaah Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Ramai di antara kita yang berazam dengan pelbagai perkara mahupun tujuan
apabila tibanya tahun baru. Ada yang berazam untuk berhenti menghisap rokok
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kerana mahu menjaga kesihatan diri. Ada yang berazam untuk meninggalkan
perkara maksiat yang sering dilakukannya kerana mahu berubah ke arah kehidupan
yang lebih diredhai Allah SWT. Ada juga yang berazam untuk bekerja dengan lebih
rajin dan bersungguh-sungguh kerana mahukan pengiktirafan dan ganjaran bonus
dari majikannya.
Hakikatnya, tidak semua di antara kita yang bebar-benar komited untuk
merealisasikan

azam

masing-masing.

Ada

yang

bersemangat

tinggi

pada

permulaannya, tetapi apabila masa berlalu dan juga kerana faktor-faktor tertentu,
menyebabkan dirinya semakin kurang bersemangat untuk mencapai azam yang
dahulunya dibangga-banggakan. Sikapnya itu bak kata perumpamaan Melayu
“Seperti Melepaskan Batok di Tangga”, iaitu dia melakukan suatu pekerjaan dengan
sambal lewa atau dengan tidak bersungguh-sungguh. Di antara sebab-sebab
mengapa sesuatu azam itu tidak dapat dicapai ialah:
Pertama: Tiada kesabaran dalam diri untuk berusaha secara bersungguh-sungguh
bagi mencapai azam yang telah dibuat. Ramai di antara kita yang mahukan hasil
yang cepat tanpa mahu berusaha lebih. Misalnya, kerana mahu cepat menjadi orang
kaya dan menikmati hidup mewah, ada individu yang sanggup melaburkan semua
duit simpanan yang dimiliki dalam skim perniagaan yang tidak pasti kesahihannya.
Akibatnya, wang yang disimpan selama bertahun-tahun hasil penat lelah bekerja,
lenyap dalam sekelip mata sahaja. Ingatlah, menyesal dahulu pendapatan,
menyesal kemudian tiada gunanya..
Kedua: Godaan nafsu. Tidak dapat dinafikan bahawa nafsu adalah penghalang
terbesar bagi setiap orang yang mahu berjaya dalam apa sahaja yang diusahakan.
Ini kerana, nafsu itu memang sedia ada di dalam diri kita dan ianya akan sentiasa
mengajak diri untuk meninggalkan setiap perkara kebaikan yang kita lakukan.
Sesungguhnya musuh yang tidak kelihatan dan tersembunyi adalah lebih bahaya
pengaruhnya dari musuh yang nampak nyata di pandangan mata. Hayatilah firman
Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 53 untuk dijadikan peringatan kita bersama bagi
menghadapi bahaya nafsu.

ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
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Bermaksud: “Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu
manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah
diberi rahmat oleh Tuhanku (maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu).
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.”
Ketiga: Tiada perancangan. Selalunya, orang-orang yang gagal untuk mencapai
impian mereka adalah kerana mereka berusaha tanpa mempunyai perancangan
yang sistematik. Usaha mereka adalah secara semberono dan tiada hala tuju yang
meyakinkan. Mereka merasakan bahawa yang paling penting untuk mencapai apa
yang dihajatkan adalah usaha itu sendiri tanpa perlu sibuk memikirkan tentang
perancangan. Pemikiran seperti ini, tidak lain dan tidak bukan, lahir dari keegoan
dan rasa takbur yang ada dalam diri. Tetapi ingatlah, jika kita gagal untuk
merancang, maka kita merancang untuk gagal.

Para Tetamu Allah Yang Dirahmati,
Selepas kejatuhan Empayar Turki Uthmaniah, negara tersebut telah diperintah oleh
kerajaan yang mengamalkan sistem sekular selama lebih 80 tahun. Walaupun
begitu, usaha untuk memartabatkan semula Islam di Turki dilakukan secara
berterusan. Jadikanlah kejayaan kepimpinan Negara tersebut untuk mendaulatkan
semula Islam di Turki sebagai pendorong kepada kita untuk mencapai sesuatu yang
kita azamkan. Biarlah selama manapun masa yang diambil, tetapi dengan
perancangan, usaha dan juga tawakal, In sya Allah apa yang diingini boleh dicapai.
Marilah kita amalkan langkah-langkah berikut untuk memastikan azam yang telah
dibuat itu dapat direalisasikan:
Pertama: Sabar dalam berusaha. Sedarlah, kejayaan atau kemenangan tidak akan
datang bergolek begitu sahaja di hadapan mata. Ianya memerlukan kesabaran yang
tinggi

dan

usaha

yang

berterusan

sebelum

kejayaan

itu

hadir

untuk

menggembirakan hati kita. Tambahan pula, kejayaan yang diperolehi selepas sabar
mengharungi pelbagai cabaran dan dugaan adalah lebih manis rasanya. Renungilah
hadith yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Anas bin Malik r.a bahawa
Rasulullah s.a.w bersabda:
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ُ "ُرا
ُ ْ رُُِيُس
ُ ْ نُ ُم َ َعُُ ُال ُْع ُس
َُّ ُُ ُو َإ،ُُِ ُو َ ُال ُْف َُر َجُُ ُم َ َعُُالُْ ُك َُر ْب،ِالصُب ُْر
ُ َّ ُُرُ ُم َ َع
ُ ْص
ُ "ُُا ََُّلن
Bermaksud: “Kemenangan bersama kesabaran, pelepasan bersama kesusahan dan
sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan.”
Kedua: Membuat perancangan yang teliti. Sesungguhnya tiada kejayaan atau
kemenangan dalam sesuatu perjuangan itu dapat dicapai tanpa didahului oleh
strategi dan juga perancangan. Lihat sahajalah bagaimana pemimpin-pemimpin
negara yang terdahulu membina negara ini sehingga Malaysia berjaya menjadi
sebuah negara yang disegani di mata dunia. Bahkan, kemajuan yang berjaya
dicapai oleh negara ketika ini telah menjadi contoh ikutan kepada negara-negara
Islam yang lain. Semuanya adalah kerana para pemimpin yang terdahulu telah
meletakkan satu visi perancangan yang jelas untuk dijadikan panduan oleh anak
cucu sesudah mereka dalam usaha membangunkan negara.
Ketiga: Istiqamah dalam berusaha untuk mencapai sesuatu yang diazamkan.
Sesungguhnya istiqamah adalah kriteria yang terpenting untuk dimilki oleh orang
yang beriman. Sifat istiqamahlah yang akan membantu diri kita untuk terus berusaha
bagi merealisasikan apa yang diimpikan. Tiada gunanya kita mengaku sebagai
orang yang beriman tetapi apabila disuruh untuk terus-menerus berusaha pun sudah
tiada istiqamah dalam diri.

Sidang Jemaah Muslimin Yang Dirahmati Allah,
Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin mengajak sidang jemaah sekalian
untuk menghayati beberapa perkara berikut sebagai panduan dan pedoman kita
bersama:
Pertama: Sebagai orang yang beriman, azam yang telah dibuat dan diusahakan
hendaklah diserahkan urusannya kepada Allah SWT dengan bertawakal.
Kedua: Berwaspadalah dengan nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan
kerana ia mampu menggagalkan azam yang telah kita tekadkan dalam hati.
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Ketiga: Sesuatu azam boleh dicapai jika disertai dengan sifat sabar, istiqamah serta
perancangan yang teliti.

Firman Allah SWT dalam surah Ar-Ra’d ayat 11:

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
Maksudnya: “Bagi tiap-tiap seorang ada malaikat penjaganya silih berganti dari
hadapannya dan dari belakangnya, yang mengawas dan menjaganya (dari sesuatu
bahaya) dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada
pada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada sesuatu kaum
bala bencana (disebabkan kesalahan mereka sendiri), maka tiada sesiapapun yang
dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkanNya itu, dan tidak ada sesiapapun
yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripadaNya.”.

ُل
َُ ك ُي ُِْمُ ُو َُت َُق ََُّب
َُِ ك ُْر ُِا ْلُح
ُِ اتُ ُو َالُذ
ُِ َ آي
ُ نُاُْل
َُ ِ اُف ُِي ُْه ُِ ُم
ُ َ يمُ ُو َُن َُف َُع َُن ِيُ ُو َإُ َُّياكُ ْمُُُب ُِم
ُِ ِ ظ
ُ َ نُُ ُال ُْع
ِ ك َُاللهُُُل ِ ْيُُ ُو َلُ َ ُك ُْمُُب ُِال ُْق ُر ْآ
ُ َ ُب َا ُر
ُيم َُُل ِ ُْي ُ ُو َلُ َ ُك ُْم
ُ ِظ
ُ َ ُه َ ُذ َا ُ ُو َأُسُُْت َغْ ُف ُِر ُالل ُه َُ ُال ُْع
ُ  ُأُُقولُ ُُق َُو ُْل ِي.يم
ُ ِ الس ُمِيعُ ُ ُال ُْع َُل
َُّ َُ لا َُو َُت َُه ُإَُُّن ُه ُ ُه ُو
ُ ِ ُم َُِّنا ُ ُو َ ُم ُِن ْ ُك ُْم ُُت

ُات ُُف َاسُُْت َغْ ُف ُِر ُْو ُه ُإَُُّن ُه
ُِ َ م ُ ُو َاُْلأُ ُْم ُو
ُْ اء ِ ُ ُم ُِْنُه
ُ َ نَ ُ ُو َاُل ُْم ُؤ ْ ُم ُِن َاتُِ ُالأُحُُْي
ُ ْ سُل ُِم َاتُِ ُ ُو َاُل ُْم ُؤ ْ ُم ُِن ُِي
ُْ نَ ُ ُو َاُل ُْم
ُ سُل ُِم ِي
ُْ ائ ُِر ُِاُل ُْم
ُ َس
ُ ِ ُو َُل
ُ .يم
ُ ُح
ِ الر
َُّ ُُه ُو َُ ُال ُْغ َُف ُوْ ُر
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ حِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإ َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ و َل ِِي َّ
َالصلاَة ُ
َالسلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
و َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ
ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظ ُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ َّنَّ الله َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ فِيْه ِ
ح ُ
وَ ُ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا و َآمِر ًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ و َث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ .فَق َا َ
بنِ َ ْف ِ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
و َعَلَى آ ِ
مجِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ رْبَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ْض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ و َع ُم َر َ وَع ُثْم َانَ و َعَل ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
و َار َ
الله َُّم ع َ ِ

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

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
َّ
ضو ْا
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
الله َُّم أَ نْز ِ ِ
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ
ق و َب ِه ِ ك َانُوا يَعْدِلُونَ ،و َ ُ
ب ِالْح َ ِ
م ب ِالله ِ مُح ُِّب الد ِين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع ََّظم شَاه ابن المرحوم سلطان
المُعْتَص ِ ْ
بَدْل ِي شَاه ،و َعَلَى 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 ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
َالرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَخ َِّية ً ،يَا ر َؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ ع ْ ِ
الد ِيْنِ ،وَد َم ِ ْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.
Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami
bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan, berilah hidayah
dan petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami, kukuhkanlah perpaduan
antara kami, satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu, permudahkanlah segala
urusan kami, tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa
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kami dengan akhlak yang mulia, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redhai,
teguhkanlah iman kami dalam menempuhi segala mihnah dan ujian-Mu, kekalkanlah
keamanan kami dan kesejahteraan negeri kami Wilayah Persekutuan agar sentiasa
aman dan makmur.

. ُك أَ ن ْتَ ال ْو ََّهاب
َ ك رَحْم َة ً ِإ َّن
َ ر ََّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن لَّدُن

ُّ ر ََّبنَا آتنَِا فِي
َّ َحسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َاب
.ِالنار
َ ِ خرَة
ِ حسَن َة ً و َفِي الآ
َ الدن ْيَا
،ِعِبَاد َ الله

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
ِ  و َاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه،ْ و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُم،ْفَاذْك ُر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْكُم
.َ و َالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُون،ُ يُعْطِك ُ ْم وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر
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