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  همبوسن موت

 9102كاو اهاري تنڤا تمب

 (ه0441شوال  01/ م9102 جون 04)

 ُ َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُهُ وَنَْستَعِيْنُهُ وَنَْستَغْفِرُهُ وَنَتُوُب ِإلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِْن شُرُورِ َأنْف َ ِإن َّ الح  مِنْ ِسنَا و
ا مُْرِشدًا.  َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَهُوَ المُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي ًّ

َلل َّ  ُ وَرَُسوْلُهُ، ا دًا عَبْدُه ُ َأن َّ مُحَم َّ يَْك لَهُ، وََأشْهَد ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الل ّٰه َ ِإل َّ ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ ُ َأشْهَد م َّ ه
دٍ وَعَلَى آلِهِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن. ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ  َصل 

ا  قُوْا الل ّٰهَ، َأم َّ ِتَْقوَى الل ّٰهِ وََطاعَتِهِ لَعَل  َّ أ  بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ  كُْم تُْفلُِوونَ.ْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ    ڍچ  چ   چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڈ

 ڳ  ڱ 

 ،درحمتي اهلل جماعه يڠ  سيدڠ 

ب مڽرو كڤد سلوروه قوم مسلمين سوڤاي كيت برتقوى يليا اين، خطوڤد هاري يڠ م

كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن سڬاال سوروهنڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. 

 خيرة.امودهن اهلل سبحانه وتعالى مرحمتي هيدوڤ كيت ددنيا هيڠڬ -موده

 “.همبوسن موت” :جوقتابر ڤد هاري اين برنحياتي بيچارا م ٢ماريله كيت سام

 بربهاڬيا، جماعه يڠ  سيدڠ 

انتارا نعمت يڠ بسر يڠ اهلل سبحانه وتعالى كورنياكن كڤد كيت اداله نعمت كصيحتن. 

همباڽ. سباڬاي مخلوق -نعمت، اي جوڬ اداله سواتو اوجين اهلل كڤد همبا اين بروڤءسال
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كوري نعمت كصيحتن دڠن منجاڬ دان وت دتونتوت اونتوق منشاهلل سبحانه وتعالى، كي

ملكن ڬاي هيدوڤ عي ڤماكنن دان مڠءن كصيحتن يڠ ڤاليڠ ڤنتيڠ اداله ماللوءممليهاراڽ. ڤنجاڬا

كن بهاوا ماكنن دان مينومن ڤمبرينڽ مروڤاكن نرڠيڠ صيحت. اهلل سبحانه وتعالى باڽق م

ن دبومي. انتاراڽ اياله قنسي تيدق ملمڤاوي باتس سرتا مالكوكن كروسءاسواتو اوجين اڬر م

 :01 ةالبقرة، اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور

ير اونتوق قومڽ، ءدان ﴿ايڠتله﴾ كتيك نبي موسى مموهون سوڤاي دبري ا”برمقصود: 

﴿دي ڤون مموكولڽ﴾، اللو ترڤنچوتله  .باتو ايت دڠن توڠكتمو لهل مك كامي برفرمان: ڤوكو

نتارا مريك ﴾ تله أساتو ڤواق ﴿د٢سسوڠڬوهڽ تياڤ ،يرءير دري باتو ايت دوا بلس مات اءا

﴿دان كامي برفرمان﴾: ماكنله دان مينومله كامو دري رزقي  ٢ي تمڤت مينومڽ ماسيڠءمڠتاهو

 “ن دموك بومي.قكروسبقكن بنچان ياهلل ايت، دان جاڠنله كامو مر

هكن انوڬره اهلل سبحانه وتعالى بروڤا مينومن كڤد اومت نبي موسى صايات ترسبوت مڠي

ن همباڽ تيدق مڽيبرك-. ڤمبرين ايت توروت دسوسولي دڠن ڤريڠتن سوڤاي همباعليه السالم

 ن دموك بومي. اين كران، ماكنن دان مينومن بوليه منجادي ڤونچا كصيحتن اتاو بروبهقكروس

 ورڠ.أمنجادي فكتور كساكيتن سس

 دكاسيهي سكلين، حاضيرين جمعة يڠ 

ي ايت دمي منچاڤءنسي ياءان كهيدوڤن مءاإسالم ساڠت منيتيقبرتكن كسجهتر

ن. قكڤنتيڠن دالم كهيدوڤن، منجامين كمصلحتن، مڽكت كمضرتن دان منولق كروس

يت ممليهارا ءن ياتشريعة اتاو توجوان ڤنشريعالد صكسلوروهن ڤركارا اين ترڠكوم دالم مقا

يمان بهاوا، كسلوروهن شريعة ااڬام، ڽاوا، عقل، هرتا دان كتورونن. دسيني، كيت هندقله بر

منفعة دان دالم ماس يڠ  ٢نسي دڠن ممبوك رواڠءاله برصفة ممليهارا كمصلحتن مايت ادا

 سام مڠهيندر كمضرتن.

 :4 ة، ايةدئالما ةاين سالرس دڠن فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور

 ...ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳ



موت همبوسن جمعة هخطب                                                                                                                              

3 

 

مريك برتاڽ كڤدامو ﴿واهاي محمد﴾: اڤاكه ﴿ماكنن﴾ يڠ دحاللكن باڬي ”برمقصود: 

 “يق...ءسرتا با ٢كاتاكنله: دحاللكن باڬي كامو ﴿مماكن﴾ يڠ الذت ،مريك؟ باڬي منجوابڽ

تله مڽدياكن سواتو ميدن ڤنديديقن اومتڽ اڬر منجالني  ةإسالم سباڬاي اڬام يڠ رحم

ن ڤواسا ڤد تكهيدوڤن دڠن ڬاي هيدوڤ يڠ صيحت. اين داڤت دليهت منروسي ڤنشريع

 ةي سنءبولن رمضان. دالم بولن رمضان، كيت تله دالتيه سوڤاي مڠاول ڤڠمبيلن ماكنن ماللو

ن دان مينوم ڤد سياڠ هاريڽ، مميليه ماكنن دان مينومن يڠ برسحور، مناهن ديري درڤد ماك

 ينڽ.ءيڠ ال هعباد ٢يمبڠكن ڤڠمبيلنڽ دڠن عملنابرخصية الڬي حالل كتيك بربوك سرتا مڽ

 درحمتي اهلل، مسلمين يڠ 

يق سام اد لوارن ءن يڠ باءادأ، اي مڠهندقي اومتڽ سنتياس دالم كشريعة إسالمدمكين 

ي اوليه اهلل سبحانه ءوات لبيه دسوكاقن يڠ صيحت دان يورڠ مؤمأاتاو دالمن. بهكن سس

سڬاال فكتور يڠ مڠوندڠ  ،وتعالى بربنديڠ مؤمين يڠ سربا سربي ساكيت دان لمه. جوسترو

ورڠ مؤمين دان اورڠ دسكليليڠڽ اداله سواتو الرڠن دالم أكمضرتن كڤد كصيحتن ديري سس

  اڬام.

انتارا ڤربواتن بوروق يڠ ممباوا مضرت اياله طبيعة مروكوق. اي سوده تربوقتي ممبري 

يبتكن برباڬاي ڤڽاكيت سڤرتي باره عقورڠ دڠن مڠأكسن بوروق كڤد كصيحتن ديري سس

. اسڤ روكوق جوڬ منچمركن اودارا ٢ينء، ڤڽاكيت جنتوڠ دان ال٢روااوتق، باره ڤ

  دسكليليڠڽ. ينءالسكليليڠ دان منيڠڬلكن كسن مضرت كڤد ڤروكوق دان اورڠ 

ين ايت، طبيعة اين جوڬ مروڤاكن ڬجاال ڤمبذيرن يڠ جلس دالرڠ اوليه اڬام ءسال

 هابيسكنمڠ يڠ ڤروكوق سڬلينتير بايڠكن،يده. ءن يڠ تيدق منداتڠكن سبارڠ فاءاكران ڤربلنج

 ريڠڬيت سهيڠڬ الڤن بلس انم بلس برهرڬ روكوق سكوتق جك. سهاري كوتق توسا

سهيڠڬ  ريڠڬيت امڤت راتوس الڤن ڤولوه ٢كيرا ممبذيركن تله دي برمعنا اين ريڠڬيت،

 ينءال ركاراڤ اونتوق دڤراونتوقكن بوليه سڤاتوتڽ ريڠڬيت سبولن يڠ ليما راتوس امڤت ڤولوه
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 روكوقم بهاوا مڠاتاكن يڠ اين ددنيا ڤون نڬارا ساتو اد تيدقڤرهاتيكنله،  .يدهءبرفا لبيه يڠ

 .كصيحتن مموضرتكن دان مروسقكن اياڽ بهكن يقءبا يڠ ڤركارا اداله

 لياكن،ودم حاضيرين مسلمين يڠ 

اڤ يڠ ممبيمبڠكن، ترداڤت ڬولوڠن ڤروكوق يڠ برسيكڤ سمبيل ليوا ترهادڤ طبيعة 

جليق اين سكاليڤون مڽدري اي ممباوا كسن مضرت كڤد ديري سنديري دان دالرڠ اوليه 

اڬام. كيت سهاروسڽ مڠمبيل منفعة يڠ بسر دالم بولن رمضان يڠ اللو دڠن منجاديكنڽ 

ي عالفطري يڠ درا ان منيڠڬلكن طبيعة مروكوق. عيدسباڬاي تيتيق تولق اونتوق برهنتي د

بوكنله برمعنى كمبالي كڤد طبيعة بوروق سبلوم رمضان، سباليقڽ كمبالي كڤد فطره يڠ اصلڽ 

تيدق مروكوق دان كمبالي منجالني ڬاي هيدوڤ يڠ صيحت. الڠكه ايندهڽ نعمت كصيحتن 

 ه وتعالى دڠن سمڤورنا.كڤد اهلل سبحان هايت جك اي داڤت دمنفعتكن اونتوق برعباد

 درحمتي اهلل، ڤارا تتامو اهلل يڠ 

بر مڠاجق سلوروه اومت إسالم اڬر منجادي چونتوه دڠن ممبري كرجاسام دان نم

وڬ بر جنكوميتمن باڬي مرياليساسيكن ڤرسكيترن بيبس اسڤ روكوق. دالم ماس يڠ سام، م

ي ءن ماللوءاوكوق. ڤيهق كراجوسها مڠهنتيكن طبيعة مرامڽرو كڤد ڤروكوق اڬر برعزم دان بر

خصوصڽ تله مڽدياكن برباڬاي قاعده باڬي ممبنتو ڤارا ڤروكوق  كمنترين كصيحتن مليسيا

  اونتوق منيڠڬلكن طبيعة اين.

يق ءجوسترو ايت، ڤروكوق اداله دسرو اونتوق مڠونجوڠي فاسيليتي كصيحتن با

اتاو  mQuitدسيكتور عوام اتاو سيكتور سواستا يڠ مناوركن ڤرخدمتن برهنتي مروكوق 

اوبتن دان كاونسليڠ -يتنڽ. مريك اكن دتاوركن ڤرخدمتن اوبتءوڠ يڠ بركااماليري المن سس

تيڠكه الكو باڬي مڠاتسي كتاڬيهن ترهادڤ روكوق. باڬي مريك يڠ تيدق مروكوق تتاڤي 

ڤروكوق، كيت تيدق سواجرڽ منچموه دان ممبياركن  ٢اتاو راكن ي اهلي كلوارڬءممڤوڽا

سهاج ڬولوڠن اين، نامون كيت مستيله سنتياس مموجوق دان مناصيحتي مريك اڬر مالتيه 
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جيوا اونتوق منولق سڤنوهڽ طبيعة مروكوق دان ستروسڽ داڤت برهنتي درڤد طبيعة يڠ 

 بوروق اين.

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 هاري اين اياله: هيڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب كسيمڤولن

نعمت كصيحتن توبوه بادن اداله انوڬره درڤد اهلل سبحانه وتعالى دان واجب باڬي كيت  ڤرتام:

 ممليهاراڽ.

ڬام إسالم مليسيا كالي ال اواحن باڬي حال ءامذاكرة جاوتنكواس فتوى مجليس كبڠس كدوا:

ڽ ترداڤت ادري ڤندڠن إسالم كران ڤد حراممموتوسكن بهاوا مروكوق اداله  73-ك

 كموضرتن.

ن هيدوڤ ءااومت إسالم مستيله بيبس درڤد طبيعة مروكوق باڬي منجامين كسجهتر كتيڬ:

 سلوروه اڠڬوتا مشاركت.

 :053 ةف، ايارعاأل ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

گ    گڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ک

ں  ں  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱ

 ڻ  

م ِي نبي يڠ ملسو هيلع هللا ىلصيڠ مڠيكوت رسول اهلل  ٢يت اورڠءيا” برمقصود: ، يڠ مريك داڤتي أ 

ي مڽوروه دنجيل يڠ اد دسيسي مريك. إة دان اڽ﴾ ددالم تورتصف-ڽ دان صفةاترتوليس ﴿نام

ي دڠ كجي، دان  ي٢يق، دان مالرڠ مريك درڤد ڤركاراءيڠ با ٢مريك دڠن ڤركارا
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يق، دان مڠحرامكن كڤد مريك سڬاال بندا يڠ ءمڠحاللكن باڬي مريك سڬاال بندا يڠ با

يڠ اد ڤد مريك. مك  ٢دان بلڠڬو ٢ي جوڬ مڠهاڤوسكن دري مريك ببندبوروق، دان 

يمان كڤداڽ دان ممولياكنڽ، جوڬ منولوڠڽ، سرتا مڠيكوت نور ﴿چهاي﴾ يڠ ايڠ بر ٢اورڠ

 “يڠ برجاي. ٢له اورڠودتورونكن كڤداڽ ﴿القرءان﴾، مريك ايت

 ُ ِ  بَارَكَ الل ّٰه َ  يْ وَل َكُْم بِالقُرْءَاِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِ  يْ ل اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآي اِت وَالِّ ِْ ِِْ وَِإي َّ
َل مِن ِ  ِ  يْ اْلحَِكيِْم، وَتَقَب َّ مِيُْع الْعَلِيمُ. َأقُوُْل قَوْل هُ هُوَ الس َّ هَذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ  يْ وَمِنْكُْم تِلاَوَتَهُ، ِإن َّ

ِ الْعَظِيْ  ُ  يْ مَ ل ه ئِرِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت، وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ  وَل َكُْم، وَلِسَا
ِحيْمُ.   هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّ

 
خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل ّٰه َم اِلح ِينَ وَلِي ِ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ وَالس َّ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  الص َّ يِي ِ وَالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 د ِيِن.وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم ال

ُ َأْن  ُ َأشْهَد َ ِإلا َّ الل ّٰه ا ِإلٓه ُ أن َّ َسي ِدَنَا  ل َّ يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق   الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل ّٰه َ الل ّٰهِ، اِت َّ ُ  َحق َّ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ، تَْقوَاه ِ الْ َجمَاعَة َ َصلَاة وَُكونُوا  ،وَحَافِظُوْا عَلى
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل ّٰه ِسهِ، وََََّ َّ  . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل ّٰهَ ُسبْحَانَهُ وَتَعَالَى َأمَرَكُمْ بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْهِ ب

َئِكَتِهِ  ِ بِمَلا يلِهِ:، فَقَاَل الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   الل ّٰهُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ
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 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ وَعَلَى ِل َسي
َبَارِْك  َ و بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ دٍ وَعَلَى َسي ِ دِنَا مُحَم َّ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آعَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ  ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ ، وَاْرَض وَاْرَض الل َّ َ وَعُثْمَانَ وَعَلِي ٍ  : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ عَْن سا االل َّ َ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ عَهُْم م

 .بِمَن َِك ْو ََِمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأْ َِْمَ اْلَأْ َِْمِينَ 

هُم َّ   اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ِ سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤ الل ّٰه رتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَايَةُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى ب

بْنِ   ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل ّٰه.  المرحوم َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
(Tunku) ْيَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل ّٰه حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَة مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 ْ الَهُ وَرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَال هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ وَوُزَرَاءَهُ وَقَُضاتَهُ وَعُم َّ ُ الل َّ ؤْمِنِينَ م
 َ اِحمِينَ . وَالْمُؤْمِن  اِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ
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َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ  ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل الل َّ فِْي كُل 
 مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.

ِنَا، وََأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْ  ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو لاِم، وََنج ِنَا مَِن الالل َّ لُمَاِت دِنَا ُسبَُل الس َّ ظ  
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا، وََأبَْصارِنَا،  ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَرَ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ِإلَى الن  

 ْ ِنَا، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأن ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب ِحيمُ، وَاْجعَلْنَا َشاوَقُلُو اُب الر َّ و َّ يَن َت الت َّ ِ ِِ ْ
هَا عَلَيْنَا نْيَا حَ لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِنَا فِي الد   نَا آت َب َّ ََِِةِ . ر سَنَةً وَفِي الآ

ارِ.   َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْْ ُُِوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْْ ُِْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل ّٰه
 وَلَِِّْ ُِْ الل ّٰهِ َأْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 

 

 

 

 


