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،ُ ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم
ِ  وهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ،َ ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ
َّ لا ِإلَه َ ِإ
َّ أَ شْهَد ُ أَ ْن
ُ  وَصَف ُِّيه،ُ سو ْلُه
ُ َ  و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَر،ُ ك لَه
َ لا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَرِيْـ
ِ جع َلَنَا عَلَى ال ْمَح ََّجة
َ َ  و،َ ح ال ُّأ َّمة
َ ص
َ َ  و َن،َ  و َأَ َّدى الأَ م َانَة،َ  ب َّلَ َغ الرِسَالَة،ِ خي ْر َتُه ُ م ِنْ خ َل ْقِه
ِ َ  و،ُ وَخ َلِيْلُه

َّ  لا َ يَز ِي ْ ُغ عَنْهَا ِإ،كنَهَارِه َا
ِ صحَابِه
ْ َ صَلَوَاتُ الله ِ وَسَلاَم ُه ُ عَلَيْه ِ و َعَلَى آلِه ِ و َأ، ٌلا ه َال ِك
َ ال ْبَيْضَاء ِ ل َي ْلُه َا
.وَس ََّلم َ تَسْلِيْم ًا كَثِيْر ًا
.ن
َ ْ حو
ُ ِ صيْك ُ ْم و َِإ َّيايَ بتَِقْو َى الله ِ وَطَاع َت ِه ِ لَع َ َّلـك ُ ْم تُفْل
ِ  ا َِّتق ُوا الله َ ُّأو، فَيَا عِبَاد َ الله،ُ أَ َّما بَعْد
Para tetamu Allah yang diberkati,
Marilah kita suburkan jiwa dengan nilai takwa yang tinggi kepada Allah SWT,
berusaha sedaya-upaya melaksana setiap perintahNya serta meninggalkan segala
tegahanNya. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah
SWT pasti sentiasa memelihara dirinya dan orang lain dari sebarang kerosakan dan
keburukan. Mudah-mudahan kita tergolong dari kalangan mereka yang memperolehi
ketenangan, keamanan dan kebahgiaan hidup di dunia mahupun akhirat.
Mimbar pada hari yang berbahagia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk :
“Mahalnya Sebuah Keamanan”.

Saudara-saudaraku yang dikasihi,
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Keamanan adalah satu nikmat yang amat berharga dan didambai oleh setiap
manusia. Allah SWT menjadikan nikmat ini sebagai medium untuk kita berfikir dan
mengambil iktibar agar dengannya iman kita kepadaNya semakin bertambah.
Keamanan bererti kita bebas dari segala bentuk ancaman yang menggugat
keharmonian. Alhamdulillah, kita amat bersyukur bahawa negara kita berada dalam
suasana aman dan damai.
Dengan keamanan, keselamatan akan terus terpelihara, keharmonian terbina dan
yang paling utama Islam pasti akan terus dilindungi. Keamanan adalah asas utama
dalam usaha untuk menegakkan agama Islam, memaju dan memakmurkan
sesebuah negara. Sedarlah, betapa pentingnya keamanan dalam kehidupan
manusia, sehingga Nabi Ibrahim AS pernah berdoa kepada Allah SWT agar bumi
Makkah dikurniakan dengan keamanan dan kemakmuran. Firman Allah SWT di
dalam surah al-Baqarah ayat 126 :

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ
Bermaksud : “Dan (ingatlah) ketika Nabi Ibrahim berdo'a dengan berkata: "Wahai
Tuhanku! Jadikanlah (negeri Makkah) ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah
rezeki dari berbagai jenis buah-buahan kepada penduduknya, iaitu orang-orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat di antara mereka". Allah berfirman:
"(Permohonanmu itu diterima) tetapi sesiapa yang kufur dan ingkar maka Aku akan
beri juga ia bersenang-senang menikmati rezeki itu bagi sementara (di dunia),
kemudian Aku memaksanya (dengan mengheretnya) ke azab neraka, dan (itulah)
seburuk-buruk tempat kembali.”
Lihatlah, sejarah ketamadunan manusia menunjukkan kepada kita bahawa nikmat
keamanan mampu memberi sumbangan besar ke arah kemakmuran dan
kesejahteraan hidup manusia sejagat. Dengan keamanan kita dapat melakukan
urusan kehidupan dunia tanpa merasa takut dan gerun. Justeru, peliharalah
kemanan negara yang tercinta ini dari sebarang anasir-anasir yang menggugat
kestabilan politik, sosial, ekonomi dan sebagainya.
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Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Di sebalik nikmat kemanan yang kita kecapi hari ini, wujud juga bibit-bibit huru-hara
yang dicetuskan oleh golongan-golongan tertentu. Lihat sahaja perbezaan aliran
pemikiran yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah seperti golongan liberal,
pluralisme agama, sekular dan sebagainya. Mereka telah menyebarkan pemikiranpemikiran baru sehingga menggugat akidah umat Islam. Percanggahan pemikiran
inilah yang menjadi antara punca mengapa kemanan negara semakin tergugat.
Demikian juga pejuang hak asasi manusia yang memperjuangkan hak-hak yang
tidak sepatutnya sehingga membelakangi syariat Islam.
Akidah umat islam di negara ini juga semakin sukar untuk dipertahankan. Wujudnya
ajaran-ajaran sesat yang disebarkan oleh kumpulan-kumpulan tertentu sehingga
berjaya mempengaruhi sesetengah dari umat Islam. Selain itu, mazhab-mazhab
akidah selain dari ahli sunnah wal jamaah seperti Rafidhah, Muktazilah, Qadariah
dan lain-lain sedang giat disebarkan. Apabila usaha mereka itu dipersoalkan atau
disekat oleh pihak berkuasa, maka hak asasi manusia digunakan oleh mereka untuk
mempertahankannya. Lihatlah, betapa mudahnya umat Islam untuk dipengaruhi
apabila akidah tidak dipelihara. Kesannya, kehidupan masyarakat Islam yang aman
lama-kelamaan akan tergugat juga dengan perbezaan akidah yang tiada
penghujungnya.
Suasana hidup yang aman damai di negara ini juga semakin digugat oleh pelbagai
bentuk keganasan dan kezaliman. Kita bukan sahaja berhadapan dengan manusiamanusia bernafsu kebinatangan yang melakukan pelbagai jenayah seperti bunuh,
ragut, rompak, serangan seksual, rasuah, pecah amanah dan sebagainya malah kita
juga berdepan dengan jenayah doktrin atas nama jihad mempertahankan Islam.
Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan serangan pengebom berani mati oleh individu
yang dikaitkan dengan kumpulan Militan DAESH di Turki dan negara jiran kita
Indonesia. Kejadian tersebut telah mewujudkan suasana yang tidak aman dan huruhara sehingga menimbulkan ketakutan. Di Malaysia pula, kejadian yang sama
hampir berlaku namun atas kerjasama semua pihak, ianya dapat dipatahkan.
Adakah ini perjuangan Islam yang sebenar? Bayangkan, siapakah yang akan
menjadi korban jika serangan itu dilakukan di tempat-tempat awam yang sering
dikunjungi oleh orang ramai? Apa yang pasti bukan tentera musuh yang terkorban.
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Ingatlah pesanan Rasulullah SAW menerusi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn
Majah daripada Ibnu ‘Abbas RA :

َّ يَا أَ ُّيهَا
. ف َِإ َّنه ُ أَ ه ْلَكَ م َنْ ك َانَ قَبْلـَك ُ ْم ال ْغ ُل ُُّو فِي الد ِي ِن، ِإ َّياك ُ ْم و َال ْغ ُل َُّو فِي الد ِي ِن،اس
ُ الن
Bermaksud : “Wahai manusia, berhati-hatilah kalian dari sikap melampau dalam
beragama, kerana sesungguhnya sikap seperti itulah yang telah menghancurkan
umat sebelum kalian.”
Isu-isu berkaitan keselamatan sejagat mestilah diberi perhatian sewajarnya oleh kita.
Suasana ketidaktenteraman yang dihadapi oleh masyarakat di luar sana perlu
dijadikan iktibar supaya negara yang kita cintai ini sentiasa terpelihara. Gaya hidup
masyarakat yang mementingkan diri sendiri sehingga lupa untuk mengambil peduli
hal-hal yang berlaku terhadap umat Islam lain terutama di negara-negara bergolak
seperti Syria, Palestin, Iraq dan sebagainya menunjukkan bahawa golongan ini tidak
ambil peduli soal keamanan negara dan sejagat.

Para tetamu Allah yang diberkati,
Sebagai umat Islam yang cintakan keamanan, seharusnya kita mengambil peranan
bersama-sama pihak berkuasa untuk memelihara dan mengekalkan keamanan
negara Malaysia yang kita cintai ini. Tanggungjawab tersebut bukan hanya terletak
pada pihak berwajib semata-mata. Kitalah juga yang menjadi penyokong kebenaran,
penegak undang-undang, pendokong kesatuan ummah.
Keperluan terhadap ilmu akidah dan pemikiran yang sebenar wajib diutamakan oleh
setiap dari kalangan kita. Ini bagi memastikan akidah dan pemikiran yang kita yakini
bertepatan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Carilah juga sebanyak mungkin
pengetahuan mengenai aliran pemikiran dan mazhab akidah yang lain bukan untuk
dipegang tetapi untuk dijadikan sempadan supaya bukan sahaja kita malah kaum
keluarga kita juga tidak akan terpengaruh. Ambil peduli soal akidah yang dianuti
anggota keluarga kita sebagai bukti kasih dan sayang kita terhadap mereka.
Mimbar jumaat juga mengingatkan para jemaah sekalian supaya pelihara diri dan
ahli keluarga daripada terpengaruh dan terjebak dengan sebarang kumpulan militan
yang sentiasa cuba mencetuskan keganasan dan merosakkan keamanan negara.
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Telah pun terbukti dengan jelas bahawa perjuangan mereka itu tersasar dari
panduan syariat Islam sebenar. Islam tidak melarang umatnya berjihad tetapi
mestilah berdasarkan panduan al-Quran dan al-Hadith. Islam telah menetapkan
bahawa peraturan semasa peperangan ialah antaranya tidak mencederakan orang
awam, kanak-kanak, orang tua dan wanita. Namun, pengebom berani mati pastinya
menyebabkan kematian dari kalangan orang awam, wanita bahkan kanak-kanak.
Hayati firman Allah SWT di dalam surah al-Maaidah ayat 32 :

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ
Bermaksud : “Dengan sebab (kisah pembunuhan kejam) yang demikian itu, Kami
tetapkan atas Bani Israil, bahawasanya sesiapa yang membunuh seorang manusia
dengan tiada alasan yang membolehkan membunuh orang itu, atau (kerana)
melakukan kerosakan di muka bumi, maka seolah-olah dia telah membunuh
manusia semuanya; dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang
manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia
semuanya, dan demi sesungguhnya, telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami
dengan membawa keterangan yang cukup terang; Kemudian, Sesungguhnya
kebanyakan dari mereka sesudah itu, sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang
melampaui batas (melakukan kerosakan) di muka bumi.”
Justeru, marilah kita bersama-sama berusaha untuk kukuhkan perpaduan, satukan
pemikiran menepati akidah ahli sunnah wal jamaah, peliharalah keamanan,
tingkatkan keselamatan, sebagai bukti keimanan yang tinggi kepada Allah SWT.

Saudara-saudaraku yang dimuliakan,
Mengakhiri khutbah pada hari ini, hayatilah beberapa kesimpulan sebagai
pengajaran :
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Pertama : Syukuri nikmat keamanan yang Allah kurniakan dengan berusaha
memelihara serta mengekalkan keharmonian dan keselamatan setiap warganegara.
Kedua : Berusahalah untuk memahami dan menghayati akidah ahli sunnah wal
jamaah sebagai pegangan hidup yang sebenar.
Ketiga : Islam tidak sekali-kali meredhai aktiviti keganasan yang hanya
menghancurkan nikmat keamanan yang kita telah kecapi ini.
Firman Allah SWT di dalam surah an-Naml ayat 89 :

ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ
ﭑ ﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
Bermaksud : “Sesiapa yang datang dengan kebajikan maka ia akan beroleh yang
lebih baik daripadanya, dan mereka akan beroleh keamanan pada hari kiamat. Dan
sesiapa yang datang membawa amal jahat (yang telah dikerjakannya) maka sudah
tentu mereka akan

mukanya ke dalam api neraka, (sambil dikatakan kepada

mereka): Kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang kamu telah lakukan.”

،كي ِْم
ِ َ ات و َالذِكْر ِ الْح
ِ َ ن الآي
َ ِ  و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م،ن الْعَظِي ِْم
ِ بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َلـَك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ

َّ َ ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو
ل قَو ْل ِ ْي هذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُوا الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي
ُ ْ أَ قُو.ُ السمِي ُع الْعَلِي ْم
َ و َتَق ََّب

،ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات
ِ َ ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن
ِ َ و َلـَك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم
َّ ُ فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر
.ُ حي ْم
ِ الر
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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 َ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 .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 َ ِ

الصح َابَة ِ و َّ
ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
َ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 َالم ُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
َّ
ضو ْا
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْـك ِ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 َبِه ِ 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
الم ُعْتَص ِ ْ
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 رَؤ ٌ
َّ
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, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami
khususnya Wilayah Persekutuan. Jauhkan kami dari sebarang pergolakkan,
perpecahan dan huru-hara.

. ُ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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