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 هرموني اراڬدطاعتي، ن ينڤميمڤ

 (ه1441رجب  11 /م 2020مچ   6)
 

 ِ ُ وَنَْستَغْف ُ وَنَْستَعِيْنُه َمْدَ لِل ّٰهِ، نَحْمَدُه ُ ِإن َّ الح َ رُه ْ  وَن ْن شُرُورِ َأنْفُِسنَا هِ، وَنَعُوذُ بِالل ّٰهِ مِ تُوُب ِإلَي
 ُ َ وَمِْن َسي ِئَاِت َأعْمَالِنَا، مَْن يَهْدِ الل ّٰهُ فَه َ وَمَنْ  دِ وَ المُْهت  ا مُْرِشدًا.لَْن َتجِدَ لَهُ وَلِي    يُْضلِْل ف

 َ يَْك ل ا الل ّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِ ا ِإلََٰهَ ِإل َّ ُ أَ وََأشْهَدُ  هُ،َأشْهَدُ َأْن ل َّ َ ن َّ م دًا عَبْدُهُ وَر هُم َّ حَم َّ َلل َّ ُسوْلُهُ، ا
 ِ دٍ وَعَلَى آلِه ِ وََسل ِْم عَلَى نَبِي ِنَا مُحَم َّ ِ َصل  َ وَمَنْ  هِ  وََصحْب  لد ِيِْن.ْعوَتِهِ ِإلَى يَوِْم ا دَعَا بِد

ا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ  قُوْا الل ّٰهَ،َأم َّ ُ  ، اِت َّ ِ وَ ْم اُْوِصيْك َ نَْفس ِتَْقو َ ْي ب ِ لَع كُْم ى الل ّٰهِ وََطاعَتِه ل  َّ
 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

   ڌڍ  ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ

 دكاسيهي سكالين،  ڠ يتتامو اهلل اراڤ

 ساناكنلقم نڠوتعالى د هاهلل سبحان دڤن كيت كءاكتقو كتكنڠكيت مني ماريله

لى وتعا هبحانسن اهلل ءكريضا تڤكيت سموا مندا ڬموس. ڽنڠالر هيندريڠدان م ڽرينتهڤ

  .خيرةدأدنيا دان د

 ونايكناستقامه من ڠكالين يجماعه س اراڤالوكن كحاضيرن -الوڠمنبر سنتياس م

وتن تونت دڤك كيت جوابڠوڠڬت ڤاهلل سبحانه وتعالى. اينيله بوقتي سيك دڤك نڤكواجي

ين، ركتن اكب نڠد نوهڤ ڠهاري ي دڤ مسلم. ڤستيا ڤهيدو ريسايڤمنجادي  ڠشريعة ي

 .“هرموني اراڬدطاعتي، ن ينڤميمڤ”: برتاجوق ڠي هخطب حياتيڠم ٢ماريله كيت سام

 وتعالى، هاندرحمتي اهلل سبح  ڠحاضيرين ي اراڤ
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س يت تروك رااڬن يكنڤيمڠم ڽكيت تنتو ارا،ڬچينتاكن ن ڠرعيت مليسيا ي ايڬسبا

مانن دان أين. كءال ٢اراڬن دڤدان منجادي چونتوه ك ڠيءماجو، برداي سا ون،ڠممبا

ق اونتو كيت اراڬن دڤك ڠنتيڤ تڠسا ڠمنجادي فكتور ي ڽن انتارا قوم سمستيكهرموني

يا، ا، بودوسيالايكونومي، س رتيڤس يكڤاس ايڬلباڤدالم  ڠيمبأس ڠكماجوان ي ياڤمنچا

م ن دالءااموتأمستيله منجادي ك اراڬن يننڤيمڤ. جوسترو، كڽايڬدان سبا نديديقنڤ

لى وتعا هبحانسفرمان اهلل  دڤ. مقصود درليهاراڤترسبوت تروس تر نڠيمبأممستيكن كس

 ادي :كن سبنتر تادباچ ڠي ايمانڬسبا 24ايات  ةجدالس ةدالم سور

 ٢ڠاسيوم مق ڠممبيمبي ڠي ين،ڤميمڤ ڤمريك ببرا نڠدان كامي جاديكن دري كال”

سرتا  يت﴾ا سڬصبر ﴿دالم منجالنكن تو ڤكامي، سالما مريك برسيك امڬحكوم ا دڤك

 “كامي. نڠيقين اكن ايات كتر ڤمريك تت

دالم ر ريك صبمتيك ك”بهاوا :  اتاكنڽامام ابن كثير دالم منفسيركن ايات ترسبوت، م

 يكوتيڠدان م ڽرسول اراڤممبنركن  ،ڽنڠالر-نڠوهي الرءاهلل دان منجا ٢رينتهڤملقساناكن 

 دڤك تونجوقڤممبري  ڠي ٢ينڤميمڤمريك، نسچاي مريك منجادي  دڤدبريكن ك ڠساله ير

 ڠرن مالمعروف دا ڠن، ممرينتهكن يقيءكبا دڤك اجقڠاهلل، م رينتهڤ نڠكبنرن د

 “.كرنڠكمو

سيدنا  مشاركت. دڤمنجادي چونتوه دان تاوالدن ك ڽهاروسس ينڤميمڤ ڤستيا

 ڤوا هيدچار يكوتيڠنسي مءام” :بهاوا اتاكنڽم رنهڤ ضي اهلل عنهعمر الخطاب ر

 نڠترو، دمشاركت. جوس نقڽاكب نڤرياليتي كهيدو تيڤترسبوت من ٢كات. “ڽينڤميمڤ

ندالم م ڠن يسك ممبريدن، مك سوده تنتو دي اكن منجادي سوري تال ڠي ينڤميمڤ ڽادا

 مشاركت. ڤچارا هيدو دڤك

 

 يا،ڬبربها  ڠقوم مسلمين ي
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. ينڤميمڤ تيكيت واجب منطاع جواب،ڠوڠڬبرت ڠرعيت ي ايڬسبا ڽوهڠڬسسو

وه ايت كبءيا اارڬن مستي كيت حرمتي اياله كتوا اوتام ڠي ينڤميمڤ ارا،ڬن سدالم كونتيك

. ماله ٢اججليس ريه ماول يليهڤد ڠي ڠوڬا رتوانڤد ڠي ينداڬب دوكڤليا سري ومها م ڠدولي ي

 .يتابينيت جماعه منتري اتاو كءيا اراڬن يننڤيمڤك حرمتيڠمستيله م ڬكيت جو

اتي ان دحيي دمستيله دفهم اراڬمنجادي روكون ن ڠي اراڬراج دان ن دڤك نءكستيا

 رتوانڤد ڠي ينداڬب دوكڤليا سري ومها م ڠوه دولي ياكب رينتهڤتيته  ڤ. ستياڽنوهڤس نڠد

ادي كو منجوانت ينداڬب ڽوهڠڬاين. سسو اراڬرعيت ن ڤتي اوليه ستياعاطمستيله د ڠوڬا

 يهكندڽمت م. اماڬقوم دان ا ڠرعيت بربيل نڠدالم كال هكوكو ڠي ادوانڤرڤ دڤسيمبول ك

 اراڬنراج د تيتوسيينسا هيناڠدان م رسنداڤبراني مم ڠرعيت ي نڠماسيه اد دالم كال ابيالڤا

 هبحانساهلل  رمانف تلهڠ. اياراڬحرمت دان چينتاكن ن نءراساڤ اكيسهڠم ڠله يياين. اين

 :59ايات  ءاسنلا ةدالم سوروتعالى د

   یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

 دڤك ه كاموتطاع اهلل دان دڤله كامو كتبرايمان، طاع ڠي ٢ڠواهاي اور”برمقصود : 

 “كامو. نڠبركواس﴾ دري كال ڠي ٢ڠ﴿اور مراأل ىلوأرسول اهلل دان 

 نڠدرتاكن دس مرينتهڤ دڤسوروهن طاعة كمڽاتاكن وي ارعمتولي الش محمد شيخال

 ولهرلڤ نتهمريڤ دڤاين منونجوقكن بهاوا كطاعتن ك. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل دان رسول اهلل  دڤكطاعتن ك

اكن  ايت مشاركت نڠد ايڤسو ملسو هيلع هللا ىلصاهلل دان رسول اهلل  دڤكطاعتن ك نڠسري دادد

. سننيندڤ دڤدرماس يڠ سام مريك جوڬ ترهيندر دالم دان  ماننيأك نڠد ليهاراڤتر

ياس سنتان د ورناڤسم نڠمانه داايت دتونتوت اونتوق منونايكن  مرينتهڤ ڤجوسترو، ستيا

 .ڽاهلل دان رسول تيمنطاع
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 ملسو هيلع هللا ىلصهلل ارسول إمام مسلم مروايتكن حديث، درڤد ابن عمر رضي اهلل عنهما، 
 برسبدا:

ْمعُ  اعَةُ، فِيمَا عَلَى الْمَرْءِ الْمُْسلِِم الس َّ َ َحب َّ أَ  وَالط َّ َ  وَك َ رِهَ، مَا ل ةٍ، فَِإذَا ْم يُؤْمَْر بِمَعِْصي
 َ  ُأمِرَ بِمَعِْصيَةٍ فَلاَ سَمَْع وَلاَ َطاعَة

 

ي د ڠي اركارڤدالم  تيدان منطاع رڠسالم واجب مندإ ڠاور ڤستيا”: ڽمقصود

مك دي تيدق  مالكوكن معصية. رينتهڤدي بنچي، كچوالي دي د ڠي ركاراڤي دان ءسوكا

 “.اتاو طاعة رڠبوليه مند

 درحمتي اهلل،  ڠجماعه ي  ڠسيد

ريك مماليقكن  ڠي ٢چيري يءاڽوڤايت مستيله مم ينڤميمڤ ڤستيا ڽوهڠڬسسو

ن ي جاوتقدودومن ڠي ينڤميمڤچيري  ڤ. جوسترو، ببراجوابڠوڠڬبرت ڠي ينڤميمڤمنجادي 

، سكوتوانرڤيه مفتي وال حةسماال حباص اوليه اريسكنڬد ڠي ايمانڬسبا اراڬن يڠڬترتي

 انتاراڽ:

 

يتن ءبركا ڠكوم شرع ياداله ساله ساتو ح هنمرينتڤكران اوروسن اداله اين  .سالمإ ڤرتام:

 م. سالإل اومت اواححال  ننتدبيرڤ نڠد

 نڠد امڤسأوم ڠيدان  جاهيل ڠي ڠ، اور٢اوليه ايت، تيدق صح ملنتيق كانق .ڠماتكدوا: 

 .نصيحةڤ اراڤاوليه  يڠمريك دكليلي ونڤواالو مرينته،ڤ ايڬمريك سبا

 سا بسركن دوتيدق مالكو ڠي ڠبرصفة عاديل اياله اور ڠي ڠاور .برصفة عاديل كتيڬ:

 يل. وسا كچكن دتيدق برتروسن مالكو ڬ. دي جوءابه، برزنا دان مماكن رممبونو رتيڤس
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-حكوم يءوتاهڠه ممستيل مرينتهڤ .ڽليلدان د امڬحكوم ا ڠتنت تاهوانڤڠ يءاڽوڤمم كأمڤت:

ممڤو  تيدق يد د. جكاهجتابر ڽاين اكن ممبوليهكن تاهوانڠڤ. ڽليلد-حكام شرع دان دليل

 .حكام إسالم-ممهمي حكوم ڠي٢نصيحةڤي ءممڤوڽاهندقله  مك دي ،داهجتابر

 تهمرينڤ ڠورأسس صفة اين ممبوليهكن .كهوليستي ميكيرنڤ يءاڽوڤممبيجقسان دان كليما: 

 نءاناكبيجقس انچمن. ڠسبار دڤدان رعيت در اراڬكسالمتن ن ڬمنتدبير دان منجا وڤمم

 رنهڤ ڠريك يمان د ىرواهلي ش المن،ڤڠبر ڠدكسن دان دنيالي اوليه مريك ي تڤدا ڽاين ها

 .اين ٢سڬمنجالنكن تو

 اكنكران تيدق  ن. ايسالم اداله واجبإل اونتوق برعم .سالمإ ٢ملقساناكن نياليكأنم: 

لبيه نسي ءام نءاتڤچي ٢ڠسيستم دان اوند سكيراڽشريعة اهلل دموك بومي  قساناترل

 كنلمعڠم ايڤمستيله ممباوا رعيت سو ينڤميمڤجوسترو،  .تس مشاركتأكدأوتاماكن 

 سالم.إ ٢برترسكن نيالي ڤچارا هيدو

 

 وتعالى، هدرحمتي اهلل سبحان ڠي ماعهج  ڠسيد

 ڠلييت ساكجماعه سكالين، ماريله  ڠسيد اجقڠاونتوق م تنڤكسم مبيلڠبر منم

 رڬا ام كيتسس تيڠيڠم-تڠاي ڠسرتا سالي اراڬن نءامانن دان كسجهترأك ڬوسها منجاابر

 يهقڤ دڤك نءاايرچڤك نوهڤقوم. بريله س ڠبربيل ڠتروس ممليهارا كهرمونين سسام مشاركت ي

 دڤك نءهيناڠڤ م،اڬا دڤك نءهيناڤڠيتن ءبركا ٢ايسو لسايكنڽدان م نيڠبركواس دالم منا

تيله مس ڬوبيجق، كيت ج ڠرعيت ي ايڬ. سباڽايڬدان سبا نرقومڤاينستيتوسي راج، 

 دتريما. ڠسسواتو بريتا ي ڤترهاد “ربيسيمق سبلوم س” ڤسيك كنلمعڠم

مسجد دان  ننتدبيرڤ ڤستيا دڤك ارنكنڽاونتوق م تنڤكسم مبيلڠم ڬبر جونم

صالة جمعة  سڤصالة حاجة سلملقساناكن  ايڤسو رسكوتوانڤواليه سوراو جمعة د

مانن دان أن، كءامموهون كسجهتر يڬبا رلوانڤك يكوتڠين مءال ڠي ٢هاري اين دان هاري
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 رتيڤبربهاي س اكيتڤڽرا دان وابق ها-وهور ن،قولڬرڤ ڠسبار دڤدر اراڬكسالمتن ن

(Covid-19)كيت، ان شاء اهلل. ءدعا ابولكنڠوتعالى م هاهلل سبحان ڬ. سمو 

 ياڬباس ولنڤكسيم ڤببرا موكاكنڠم ينڠاين، خاطب اي هاريه خطب اخيريڠم

 .كيت برسام تنڠاي

 ڽيقءاكت. بمشار دڤن كمنجادي چونتوه دان تاوالد ڽسهاروس ينڤميمڤ ڤستيا :رتامڤ

 .ينڤميمڤ اراڤ ڽيقءبا يڬرعيت اداله چرمينن با

 ايڤسو ملسو هيلع هللا ىلص ول اهللاهلل دان رس دڤكطاعتن ك نڠدداسري د رلولهڤ مرينتهڤ تيمنطاع :كدوا

 دڤندر دررهيت ڬسام مريك جو ڠيمانن دان دالم ماس يأك نڠد ليهاراڤمشاركت اكن تر

 .سننيندڤ

اتي ان دحيدهمي مستيله دف اراڬمنجادي روكون ن ڠي اراڬراج دان ن دڤن كءكستيا :ڬكتي

 .اراڬناڬور ڤاوليه ستيا ڽنوهڤس نڠد

 : 96 ف اياتارعاأل ةوتعالى دالم سور هنفرمان اهلل سبحا

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڀ    ڀڀ    ڀ   پ  پ  پٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  

   ٿ  ٿ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ 

ن رايمابايت،  ريڬن ندودوقڤ ڽسكيرا ،﴾يڬدان ﴿توهن برفرمان ال”: ڽمقصود

 ،ڽبركت هڤيمل-هڤيممل ڠ﴾ ينءورنياڤڠ ينتوڤمريك ﴿ دڤسرتا برتقوى، تنتوله كامي اكن ممبوك ك

ريك م اكنڤمي تيمريك مندوستاكن ﴿رسول كامي﴾، اللو كام يڤ. تتادان بومي يتڠدري ال

 “تله اوسهاكن. مريك ڠي ڤعذاب سيقسا دسببكن ا نڠد
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ِ بَارَكَ الل ّٰهُ لِْي وَل َكُْم  َ ب َ وَِإي َّ  عَنِيالْقُرْآِن الْعَظِيِْم وَنَف الذ ِكْرِ وَ ا فِيْهِ مَِن الآيَاِت اكُْم بِم
َل مِن ِي وَ  ُ اْلحَِكيِْم وَتَقَب َّ هُ ه مِ وَ امِنْكُْم تِلاوَتَهُ ِإن َّ َ مُ. َأقُوُْل قَوْلِْي يُع الْعَلِيْ لس َّ ذَا وََأْستَغْفِرُ الل ّٰهَ ه

ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُسْ  ئِر َ لِْي وَل َكُْم وَلِسَا َ الْعَظِيْم ْ اِت وَ لِم َأْحيَاءِ مِْنهُْم نَ وَالْمُؤْمِنَاِت الالْمُؤْمِنِي
 ُ هُ هُوَ الْغَفُوْرُ الر َّحِ وَالَأْموَات فَاْستَغْفِر ُ ْوهُ ِإن َّ  .يْم

 
 

 كدوا خطبه

 

ِينَ رَ  الحمْدُ لِل ّٰهِ  َم لَامُ عَلىَ  ،ب ِ الْعَال ُ وَالس َّ لَاة بِي ِ اْلَأمِي نِ دِ نَا مُحَم َّ َسي ِدِ  وَالص َّ نِ، وَعَلَى آلِهِ الن َّ
يَن وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَىوََأْصحَابِهِ الط َّ   د ِيِن.ِم اليَوْ  اهِرِ

ُ َأشْهَدُ َأْن  ا ِإلٓهَ ِإلا َّ الل ّٰه َ  ل َّ يَْك ل َ هُ، وَ وَحْدَهُ لاَ شَرِ ْ دُ أن َّ َسي ِ َأشْه دًا عَب  دُهُ وَرَُسولُهُ.دَنَا مُحَم َّ

ا قُوا الل ّٰهَ  َأم َّ ِ بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الل ّٰهِ، اِت َّ َ وَ  هِ َحق َّ تُقَات َأمَرَكُْم ، عَظِيمٍ  ل ّٰهَ َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ مُوا أن َّ الاعْل

ِيمِ  ْسلِيِم عَلَى نَبِي ِهِ الْ كَر لَاةِ وَالت َّ ُ ا، فَقَاَل بِالص َّ َ لل ّٰه ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڄ الَى: تَع

 ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ ِ دِ آا ُ نَا ِل َسي ِ دِنَادٍ َكمَا َصل َّ حَم َّ م َ وَعَلَى  يَْت عَلَى َسي بْرَاهِيْم ِإ
ِ دِنَا مُحَم َّ آ بْرَاهِيْمَ وَبَارِْك عَلَى َسي ِ دِنَا ِإ ِ دِ آ عَلَىدٍ وَ ِل َسي َا بَارَ ِل َسي دٍ َكم ِ دِنَا نَا مُحَم َّ ْكَت عَلَى َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  بْرَاهِيْمَ فِي الْعَاآِإ ِ دِنَا ِإ ِ ِل َسي َم  َمجِيْد . َك حَمِيْد   ِإن َّ يْنَ ل
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اِشدِيَن وَ  ُلُفَاءِ الر َّ هُم َّ عَِن اْلخ ِ َأجْ الص َّ  ةِ عَْن بَقِي َّ  وَاْرَض الل َّ امَعِينَ، حَابَة بِعِينَ وَ عَِن الت َّ
ابِعِينَ  َ  وَتَابِعِي الت َّ ْ اوِْم وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى ي اِن وَاْرَض عَ لد ِي َ  ن َّ َ مَعَهُْم ي مَ ا َأكْر

 .اْلَأكْرَمِينَ 

 ِ هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَاِت وَالمُؤْمِن  ْموَاِت.ْحيَاءِ مِْنهُْم وَالأَ مِنَاِت الأَ المُؤْ وَ ينَ الل َّ

وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ  هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ِ ةِ وَ ح َّ الل َّ لَامَة ِ  الس َّ ُ مَلِ كَ نَا ك باوه دُول ليا وي يڠ مَهَا م
 َ ْ ةُ اسري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ، السُلطَان عَبْدُ الل ّٰه رِعَاي ى ن ال مُْصطَفَ لد ِي

بْنِ  َ  المرحوم بِالل ّٰه َشاه ا ْ ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه ال مُْست  ه. ن بالل ّٰ عِي

 ُ ڠ، ري اڬوايسوليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمووَكَذلَِك ك باوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَ  (Tunku)تُونكو م ال مُتَوَك ِْل عَلَى  ال مَرُْحوْ بِنْتِ  رِ

َاج.  الل ّٰه ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ وَعُم َّ  ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه َ الل َّ َ ال ُ وَر ُ مِ ه ْ َن الْمُؤْمِنِينَ وَ عَايَاه مُؤْمِنَاِت ال
اِحمِينَ .   بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، سَ مَالِيزِ ً آمِناً مُْطمَئِن   َ رَخَا خَاء ٍن وََأمَاٍن، ْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأمْ ءً، دَارَ ع
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  وََسا

 ُ هُم َّ َأعِز َّ اْلِإْسلَامَ وَالْم َ َأعْدَاءَ ا اءَكَ عْدَ ْسلِمِيْنَ ، وَدَم ِْر أَ الل َّ صَرَ الد ِيَن، لد ِيِن وانْصُرْ مَْن ن
 َ َ وَاخْذُْل مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإل  لد ِيِْن.وِْم اى ي

يڠ منديريكن صالة سچارا برجماعه دان منونايكن زكاة  ٢يا اهلل، جاديكنله كامي اورڠ 

وست ڤوڠوتن زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان سرتا رحمتيله  ڬولوڠن ماللوءي ڤ
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دالم مڠاڬيهكن زكاة دواليه ڤرسكوتوان  MAIWPيڠ منونايكن زكاة. جاديكنله اوسها 

 كميسكينن. بلڠڬوسباڬاي ساتو لڠكه يڠ بركسن باڬي ملڤسكن اصناف دري 
 

نْيَا َحسَنَةً وَفِي  ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ َ ر َ قِنَا ةً وَ اْلآِخرَةِ َحسَن  ارِ.ذَاَب الن َّ ع

 عِبَادَ الل ّٰهِ،

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوهُ عَلَى فَاذْكُرُوا  َ  الل ّٰهَ الْعَظِيْم ِ ي ُ نِعَمِه ُ زِْدك طِكُْم وهُ مِْن فَْضلِهِ يُعْ ْم، وَاْسَأل
 ْكبَرُ، وَالل ّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.وَلَذِكْرُ الل ّٰهِ أَ 

 

 
 
 
 

 


