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“ ڬارا هرمونيمة رباني، نوا ” 

 ه2442 حرمم  2  /م2222 اوڬوس 22
ّ هِ مِْن شُرُْورِ أ   ُ بِالل ُ وَنَتُوُْب ِإلَيْهِ، وَنَعُوْذ ُ وَنَْستَغْفِرُه ُ وَنَْستَعِيْنُه هِ، نَحْمَدُه َّّ َمْدَ لِل نْفُِسنَا ِإّنَّ اْلح

ّ هُ  عْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ا مُْرِشدًا.وَمِْن َسيِّئَاِت أ  ًّّ  فَهُوَ الْمُْهتَدِ وَمَْن يُْضلِْل فَلَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي

 ُ ه َّّ َلل ُ وَرَُسوْلُه، ا دًا عَبْدُه َّّ ّنَّ مُحَم شْهَدُ أ  يَْك لَهُ، وَأ  ُ لَا شَرِ ّ هُ وَحْدَه ا الل َ ِإلَّّ ا ِإلَه ْن لَّّ شْهَدُ أ  ّمَّ أ 

 ِ دٍ وَعَلَى آل َّّ  هِ وََصحْبِهِ وَمَْن دَعَا بِدَْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.َصّلِ وََسلِّْم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَم

كُْم  ِ لَعَلّ َّ ّ هِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل ّ هَ، ُأْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب قُوْا الل َّّ ّ هِ، اِت ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَّّ أ 

 تُْفلُِحوْنَ.

ّ هُ الۡ ِكت َب وَاۡلحُۡكمَ مَاچٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ  ِيَهُ الل ؤۡت ُّ ةَ  كَانَ لِبَشَرٍ اَۡن ي َّّ بُو ُّ وَالن

اِس ُكوۡنُوۡا عِبَادًا لِّۡى مِنۡ  َّّ َّّ يَقُوَۡل لِلن ۡ  ثُم ّّٖنَ بِمَا ُكنۡتُم انِي َّّ َب ّ هِ وَل  ِكۡن ُكوۡنُوۡا ر تُعَلِّمُوۡنَ  دُۡوِن الل

 آل عمرانچ٧٩ وَبِمَا ُكنۡتُمۡ تَۡدرُُسوۡنَ  الۡ ِكت بَ 
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 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،

ّ ه سبحان  ڽ دان منجاوهي-وتعالى دڠن ملقساناكن سڬالا ڤرينته هبرتقوىله كڤد الل

 ه، خطبة ڤد2442تاهون  ههجرال ڽ. برسسواين دڠن تيما سمبوتن مع-سڬالا لارڠن

 ."مة رباني، نڬارا هرمونيوا"هاري اين برتاجوق 

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،

 دري سڬي بهاس ه. هجر2442 هڤون مماسوقكي تاهون بهارو هجرسمالم كيت تله 

برارتي ڤرڤيندهن دري ساتو تمڤت ك تمڤت يڠ لاين. دري سڬي اصطلاحڽ ڤولا 

ّ ه  ههجر ّ ه عليه وسلم ىصلبرمقصود برڤيندهڽ رسول الل درڤد مكه منوجو ك مدينه.  الل

مات -دلاكوكن اوليه صحابة بڬيندا. ڤرڤيندهن اين كران سمات بڬيتو جوڬ يڠ

ّ ه عليه  ىصلنبي  هممبابيتكن لابا دان كاونتوڠن دنياوي. هجر ن بوكناڬام دا الل

يكن وسلم ّ ه  هديري اتاو ڤلارين. هجر بوكن برمقصود ملار مروڤاكن ڤرينته دري الل

ّ ه  وتعالى يڠ واجب هسبحان ّ ه عليه وسلم ىصلدلقسانكن اوليه رسول الل . رسول الل

ّ ه  ّ ه عليه وسلم ىصلالل  .باڬي مڽيبارلواسكن اجرن اسلام هينتهكن اونتوق برهجردڤر  الل
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اين، كيت اكن ممڤو ممبنتوق ديري كيت  هني ڤڠاجرن دري هجرجك كيت منكو

 :نسان يڠ رباني. سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه امام البخاريإ منجادي

 

ةَ ثَلاََث عَشْرَةَ َسنَةً يُوحَ بَعِينَ َسنَةً، فَمَكَُث بِمَكَّّ ْر مَ لِأ  َّّ ّ هُ عَلَيْهِ وََسل َّّى الل هِ َصل َّّ ى ِإلَيْهِ، بُعَِث رَُسوُل الل

 ِّ َّّ ُأمِرَ بِالهِْجرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ ِسنِينَ، وَمَاَت وَهُوَ ابُْن ثَلاٍَث وَِست  ينَ ثُم

ّ ه عليه وسلم ىصلنبي "مفهومڽ:  تاهون  42اوسيا  دلانتيق منجادي رسول ڤد الل

. كمودين، (ڽهدعو يكنادالم مڽمڤ)تاهون  21دان بڬيندا تيڠڬل د مكه سلاما 

ّ ه سبحان وما وحيبڬيندا منري . مك هاڬر برهجر ينتهكنوتعالى دان دڤر  هدرڤد الل

ّ ه عليه وسلم ىصلبڬيندا   تاهون لالو وفاة 22دان منتڤ د سان سلاما  هبرهجر الل

 (حديث رواية البخاري) "تاهون. 31كتيك بروسيا 

ّ ه رسول ههجر ّ ه عليه وسلم ىصل الل ّ ه كڤد عبادت بركونسيڤكن سبنرڽ الل  هسبحان الل

ّ ه كران مات-سمات نية برڤڠكل مستي اي مك. وتعالى  سباڬايمان وتعالى هسبحان الل

 :حديث
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عْمَالُ  ِإنَّمَا ُ  كَانَتْ  فَمَنْ  نَوَى، مَا اْمرِئٍ  لِكُلِّ  وَِإنَّمَا بِالنِّيَّاِت، الأ  ِ  ِإلَى ِهجْرَتُه ِ  اللَّه  وَرَُسولِه

 ُ ِ  ِإلَى فَهِْجرَتُه ُ  كَانَتْ  وَمَنْ  وَرَُسولِهِ، اللَّه وْ  يُِصيبُهَا لدُنْيَا ِهجْرَتُه ةٍ  أ  ُ  يَنِْكُحهَا اْمرَأ   ِإلَى فَهِْجرَتُه

َ  مَا ِ  هَاجَر  ِإلَيْه

 ڤستيا سسوڠڬوهڽ دان نية برداسركن عمالن ستياڤ سسوڠڬوهڽ" :مفهومڽ

ّ ه كڤد ڽههجر يڠ سسياڤ مك. نية دي يڠ مڠيكوت اورڠ  مك ڽ-رسول دان الل

ّ ه كڤد ڽههجر  دي اونتوق دنيا كران ڽههجر يڠ سياڤا دان ڽ،-رسول دان الل

 ههجر دي يڠ اڤ مڠيكوت ڽههجر مك دكاهوينيڽ، اونتوق ڤرمڤوان اتاو داڤتيڽ

 (مسلم دان البخاري امام رواية حديث) ."كڤداڽ

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،

دڠنڽ،  النسان رباني اياله مريك يڠ مميليقي علمو، كايمانن يڠ تيڠڬي، دان برعمإ

دالم  يكن علمو ترسبوت كڤد اورڠ لاين. حال اين سباڬايمان تركندوڠاسرتا مڽمڤ

ّ ه سبحان برمقصود:  يڠ 97عمران ايات  لآوتعالى، ملالوءي سوره  هفرمان الل

يكن كڤداڽ كتاب اڬامقتيد" ّ ه بر  هدان حكم له ڤاتوت باڬي سساورڠ مأنسي يڠ الل
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كامو  اتكن كڤد اورڠ راماي: "هندقلهق مڠسرتا ڤڠكت نبي، كمودين دي ترڬام

ّ ه-منجادي اورڠ تتاڤي  ."اورڠ يڠ مڽمبهكو دڠن منيڠڬل كن ڤربواتن مڽمبه الل

ِ -هندقله كامو منجادي اورڠ": (سڤاتوتڽ دي بركات) ّ مڽمبه  يڠ هاڽ) ناورڠ رباني

ّ ه تعالى  مڠاجركن ايسي  ، كران كامو سنتياس(دڠن علمو دان عمل يڠ سمڤورنا -الل

  ّ   ".ه ايت، دان كران كامو سلالو ممڤلاجريڽكتاب الل

ّ ه سبحان وتعالى جوڬ برفرمان  :الل

 ِِۗ ٌَُِن ةِٱّللَّ َن َعِي ٱلُۡىٌَكرِ َوحُۡؤِو ِۡ َُ ٌۡ ُمُروَن ةِٱلَۡىۡعُروِف َوَت
ۡ
ٌَّاِس حَأ ۡخرَِجۡج لِن

ُ
ٍث أ وَّ

ُ
ِۡ ُكٌُخۡه َخۡۡيَ أ َ َول

ُه ٱمَۡفَِٰسُقَِن   َُ ۡكََثُ
َ
ٌَُِن َوأ ُه ٱلُۡىۡؤِو ُُ ٌۡ ۚه ّوِ ُُ َّ ا ل ُل ٱمِۡكَتَِٰب مَََكَن َخۡۡيٗ َۡ

َ
 ١١٠َءاَوَي أ

باءيق اومت يڠ دلاهيركن -يقسبا اداله )واهاي اومت محمد(كامو "مقصودڽ: 

مڽوروه بربوات سڬالا ڤركارا يڠ باءيق  كامو )كران(اومت مأنسي،  )فاءيده(ي باڬ

رتا كامو ڤولا ، س)بوروق دان كجي( دان ملارڠ درڤد سڬالا ڤركارا يڠ ساله

ّ ه  يهودي دان (دان كالاوله اهلي كتاب  .)بنر ايمان-دڠن سبنر(برايمان كڤد الل

يت منجادي باءيق ا )ايمان(، تنتوله )سمستيڽ سباڬايمان يڠ(ايت برايمان  )نصراني
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اورڠ -ن مريك: اورڠكاد يڠ برايمان دان كبڽق انتارا مريك )تتاڤي(باڬي مريك. 

 (222ايات  عمران آلسوره ) ."سيقيڠ فا

 سيدڠ جماعه يڠ درحمتي الل  ه،

يك يڠ سڤنجڠ ماس تكون برعباده كڤد  سلاين درڤد ايت، انسان رباني اياله مر

ّ ه سبحان  وتعالى. ڬولوڠن اين ڤد سياڠ هاريڽ تكون بكرجا عبارت سأورڠ ڤمودا هالل

 ڽ تيدق ل كڠ دڠنيڠ تڠكس منوڠڬڠ كود ڤراڠ ڤد سياڠ هاري دان ڤد مالم هاري

 :عباده مالمڽ. صفة اين سڤرتيمان يڠ دسبوت دالم ساتو اوڠكاڤن

 

هَارِ  رُهْبَانٌ  يِْل وَفُرَْساٌن بِالنَّّ َّّ  بِالل

 (سڤرتي)ب يڠ برعباده ڤد مالم هاري، دان هاسڤرتي ر (مريك)"مقصودڽ: 

 ".ڤهلاون ڤد وقتو سياڠڽ

يله كيت سام  سام ممڤرسياڤكن ديري سباڬاي انسان رباني-ڤارا جماعه سكالين، مار

ّ ه سبحان وتعالى چيري يڠ-سڤرتيمان چيري يڠ  دسبوتكن تادي دان ايڠتله فرمان الل

 :بربوڽي
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ۡرِض َوَلَِٰكي
َ
َىآءِ َوٱۡۡل ُِه ةَرََكَٰٖج ّوَِي ٱلسَّ ۡي

ٌَا َعنَ ْ مََفَخۡح ا ِۡ َق ْ َوٱتَّ ِا ٌُ َل ٱمُۡقَرىٰٓ َءاَو َۡ
َ
نَّ أ

َ
ِۡ أ َ  َول

َخۡذَنَٰ 
َ
ِاْ فَأ ةُ ِاْ يَۡكِسُتَِن  َكذَّ ه ةَِىا ََكًُ ُُ٩٦ 

ڤندودوق نڬري ايت، برايمان  : سكيراڽ(توهن برفرمان لاڬي)دان “مقصودڽ: 

-يڠ مليمڤه (نءڤينتو ڤڠورنيا) سرتا برتقوى، تنتوله كامي اكن ممبوك كڤد مريك

، (سول كامير)مندوستاكن  ليمڤه بركتڽ، دري لاڠيت دان بومي. تتاڤي مريك

يڠ مريك تله  لالو كامي تيمڤاكن مريك دڠن عذاب سيقسا دسببكن اڤ

 (73ف ايات ارأعسوره ال)“ اوسهاكن.

 ماسيڠ مماءينكن ڤرانن يڠ ساڠت-جوسترو، اينله تڠڬوڠجواب كيت برسام. ماسيڠ

 بسر دالم ممبنتوق انسان رباني. برمولا دري ديري سنديري، كلوارڬ، جيرن، دان

مة رباني، نڬارا هرموني وروهڽ. سسوڠڬوهڽ دڠن وجودڽ امشاركت سلو

ّ ه سبحان سڤرتيمان  :وتعالى هفرمان الل

ِاْ ِوي ّرِۡزِق َرّبُِكۡه چ ٌََّخاِن َعي يَِىنٖي وَِشَىاٖلٖۖ ُُكُ ۖٞ َج ُِۡه َءايَث  مََقۡد ََكَن لَِسَتإٖ ِِف َمۡسَكٌِ

ة  َطّيَِتث  َوَربٌّ َغُفِر    ۥۚ ةَۡۡلَ  چ ١٥َوٱۡشُكُرواْ ََلُ
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يڠ )ساتو تندا  ءابڤندودوق نڬري س دمي سسوڠڬوهڽ، اداله باڬي"مقصودڽ: 

ّ ه يايت: دوا كومڤولن ڬل مريك، تيڠ يڠ ترداڤت د تمڤت (ممبوقتيكن كمورهن الل

سبله كانن دان د سبله كيري  ق د، يڠ ترلت(يڠ لواس لاڬي سوبور)كبون 

ين توهن ماكنله دري رزقي ڤمبر " :(لالو دكاتاكن كڤد مريك). (كامڤوڠ مريك)

امان دان )نڬري يڠ باءيق  (اداله نڬري كامو اين) :كامو دان برشكورله كڤداڽ

 (21ايات  اءبسوره س) ."ڤڠامڤون! توهن يڠ مها (توهن كامو اداله)، دان (معمور

 َ ِ اْلح اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن اْلآيَاِت وَالذِّكْر َّّ ِن الْعَظِيِْم، وَنَفَعَنِْي وَِإي ّ هُ لِْي وَل َكُْم بِالْقُرْأ  َل بَارَكَ الل َّّ ِكيِْم، وَتَقَب

ْستَغْفِرُ ال قُوُْل قَوْلِْي هَذَا وَأ  مِيُْع الْعَلِيْمُ. أ  َ الّسَّ هُ هُو َّّ ُ ِإن َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَائِرِ مِنِّْي وَمِنْكُْم تِلَاوَتَه ّ هَ الْعَظِيْم ل

ْموَاِت، فَاْستَغْفِرُْوهُ إِ  ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  َ الْغَفُوْرُ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  هُ هُو َّّ ن

ِحيْمُ. َّّ  الر
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 خطبة كدوا
 

 ِ ه َّّ َمْدُ لِل ِينَ  اَْلح َم دِ رَّبِ الْعَال َّّ لَامُ عَلىَ َسيِّدِنَا مُحَم ُ وَالّسَّ لَاة مِينِ، وَعَلَى آلِهِ  نِ ، وَالّصَّ بِيِّ اْلأ  َّّ الن
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الدِّيِن. اهِرِ ْصحَابِهِ الّطَّ  وَأ 

ْن  شْهَدُ أ  ُ أ  ّ ه َّّ الل ا ِإلهَ ِإلا دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ. لَّّ َّّ شْهَدُ أّنَّ َسيِّدَنَا مُحَم يَْك لَهُ، وَأ   وَحْدَهُ لاَ شَرِ
ا مَّّ ّ هَ  أ  قُوا الل َّّ ّ هِ، اِت ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل مَرَكُمْ  َحّقَّ تُقَاتِه ْمرٍ عَظِيٍم، أ  مَرَكُْم بِأ  ّ هَ أ  ّنَّ الل  وَاعْلَمُوا أ 

ِيمِ  ِ الْ كَر ْسلِيِم عَلَى نَبِيِّه َّّ لَاةِ وَالت ُ تَعَالَى ،بِالّصَّ ّ ه ۥ يَُصنَُِّن لََعَ  :فَقَاَل الل ٍُ َ َوَوَلٰٓئَِكَخ إِنَّ ٱّللَّ
ِاْ تَۡسنِيًىا   ِاْ َعنَۡيٍِ وََسنُِّى ِاْ َصنُّ ٌُ ِيَي َءاَو ا ٱَّلَّ َُ يُّ

َ
أ ۚ َيٰٓ ِ   ٥٦ٱنلَِّبّ

 َ هُّمَّ َصِلّ عَلَى َسيِّدِن َّّ َلل دٍ وَعَلَى ا َّّ َ وَعَلَى آا مُحَم بْرَاهِيْم يَْت عَلَى َسيِّدِنَا ِإ َّّ دٍ َكمَا َصل َّّ ِل َسيِّدِنَا مُحَم
دٍ وَعَلَى آ َّّ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسيِّدِنَا مُحَم َا بَارَْكَت عَلَى َسيِّدِنَا آِل َسيِّدِنَا ِإ دٍ َكم َّّ ِل َسيِّدِنَا مُحَم

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  ََّّك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال  ِل َسيِّدِنَا ِإ
اِشدِيَن وَ  َّّ ُلُفَاءِ الر هُّمَّ عَِن اْلخ َّّ ةِ وَاْرَض الل َّّ ْجمَعِينَ،  عَْن بَقِي حَابَةِ أ  ابِعِينَ وَتَابِعِي الّصَّ َّّ وَعَِن الت

ابِعِينَ  َّّ ا وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوْمِ  الت َّّ كْرَمِينَ  الدِّيِْن وَاْرَض عَن كْرَمَ اْلأ   .مَعَهُْم يَا أ 
ْموَاِت. ْحيَاءِ مِْنهُْم وَاْلأ  هُّمَّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت اْلأ  َّّ  الل

حَّّ  وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالّصِ َّّ يِّْد بِدَوَاِم الت هُّمَّ أ  َّّ ُ الل لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م ليا وةِ وَالّسَّ
ُ الدِّيْن ال مُْصطَفَى  ّ ه رِعَايَة سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل

ّ ه َشاه ابْنِ  ّ ه.  المرحوم بِالل ْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ُسلْطَان حَاِج أ 
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ُ  وَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، وم
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَكِّْل عَلَى  (Tunku)تُونكو مِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ يْزَةْ أ  ِ حاجه عَز

َاج. ّ ه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح  الل
ا َّّ ُ وَعُم ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُّمَّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َّّ ُ مَِن الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاِت الل ُ وَرَعَايَاه لَه

اِحمِينَ .  َّّ ْرَحمَ الر  بِرَْحمَتَِك يَا أ 
َلَدَنَا  هُّمَّ اْجعَْل ب َّّ يَا الل مَاٍن، مَالِيزِ ْمٍن وَأ  ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وَأ  ًّّ آمِناً مُْطمَئِن

 .وََسائِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ 
َ الدِّيَن،  عْدَاءَ الدِّيِن وانْصُرْ مَْن نَصَر عْدَاءَكَ أ  عِّزَّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ ، وَدَمِّْر أ  هُّمَّ أ  َّّ الل

عِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الدِّيِْن.  وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وَأ 
 َ ا الْبَلَاءَ وَالْغَلا َّّ هُّمَّ اْدفَْع عَن َّّ َ مِْنهَا الل َ وَالْمِحََن وَالْفِتَنَ، مَا َظهَر َباَءَ وَالْفَْحشَاءَ وَالْمُنْكَر ءَ وَالْو

ََّّك عَلَى كُّلِ شَْيءٍ  ةً، ِإن ُلْدَاِن اْلمُْسلِمِيْنَ عَامَّّ ةً، وَمِْن ب َلَدِنَا هَذَا خَاّصَّ وَمَا بَطََن، مِْن ب
 َ ا نَعُوذُ بَِك مَِن البَر َّّ هُّمَّ ِإن َّّ ْسقَاِم، يَا قَدِيْرٍ. الل ُنُوِن، وَاْلجُذَاِم، وَمِْن َسيِِّئ اْلأ  ِص، وَاْلج

اِحمِيْنَ. َّّ ْرَحمَ الر  أ 
ّ ه! كورنياكنله كڤد كامي كسجهترأن، ك مانن، كسلامتن سرتا ليندوڠيله كامي أيا الل

 .Covid-27درڤد بالا بنچان دان وابق ڤڽاكيت بربهاي خصوصڽ 
ّ ه! جاديكنله كامي دان كتورونن كامي اورڠ يكن صلاة -يا الل اورڠ يڠ استقامه مندير

ّ ه، تمڤت كامي مڠادو دان -سسوڠڬوهڽ هاڽ كڤدسچارا برجماعه.  مو جوا يا الل
 .مموهون ڤرتولوڠن

نْيَا َحسَنَةً وَفِي اْلآِخرَةِ حَ  ِنَا فِي الدُّ نَا آت َّّ َب ارِ.ر َّّ  سَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن
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ّ هِ،  عِبَادَ الل
ِۙ َواْْلِْحَساِن ِإَويَخاءِ ذِي امُْقْرََبَٰ َوَيٌََْهَٰ َعِي امَْفْحَشاءِ َوالُْىٌَكرِ َواْلَ  ُمُر ةِامَْعْدِل

ْ
َ يَأ ۚ ۞إِنَّ اّللَّ ْغِ

ُروَن      (٩٠)يَعُِظُكْه مََعنَُّكْه حََذكَّ
َ  فَاذْكُرُوا َ الْعَظِيْم ّ ه ِ يُعْطِكُْم  الل لُوهُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسأ  يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِه

ّ هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ. ْكبَرُ، وَالل ّ هِ أ   وَلَذِكْرُ الل
 


