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خطبة عيداالضحى 1438هـ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌﺔ

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
الح ْمدُ
َولِ َّل ِه َ

ﺳﻴﺮي

2009/10
2014/1

َا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه َن ْح َمدُ ُه َو َن ْس َت ِع ْي ُن ُه َو َن ْس َتغْ ِف ُر ُهَ .و َن ُع ْو ُذ بِال َّل ِه
ِم ْن ُش ُر ْو ِر َأن ُْف ِسنَا َو ِم ْن َس ِّيئ ِ
َات َأ ْع َمالِنَاَ .م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه
َف اَل ُم ِض َّل َل ُه َو َم ْن ُي ْض ِل ْل َف اَل َه ِ
اد َي َل ُه.
َ

َ اَ

اَ

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

َ َ

َ

َ

«WULدُ أ َّن
ك ل ُهَ ،وأ ْش َه
أ ْش َهدُ أ ْن ل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه ل َش ِر ْي
èN Íd~ wH
VU

َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َiع ُه ْم
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.
1

اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّله ،إِت َُّقوا ال َّل َه ُأ ْو ِص ْي ُك ْم َوا ِ َّي َ
ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َ
از ا ْل ُم َّت ُق ْو َن.

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سوروهن دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت منداڤت كريضاٴن سرتا
كامڤوننڽ.
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري اين ،سلوروه اومت اسالم برهيمڤون ،باڬي
منظاهركن كشكورن دان كطاعتن كڤد ال َّله .برموال
هاري اين ،سهيڠڬاله  3هاري اكن داتڠ ،اومت
اسالم دسونتكن اونتوق برتكبير ،برتهليل ،برتسبيح
دان برتحميد باڬي ممڤربسركن ال َّله .دڠن ڤنوه
برسماڠت ،تكبير راي عيد األضحى دالٴوڠكن دان
دڤردڠركن سچارا براماي 2دڠن مپبوت:
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

باڬي اورڠ مؤمن يڠ ممهمي لفظ تكبير يڠ دالٴوڠكن،
2

دي اكن داڤت مراساٴي بتاڤ مها اڬوڠڽ ال َّله 
دالم كهيدوڤنڽ .دي اكن مراساٴي يڠ ال َّله ايت
ملبيهي كڤنتيڠن ديريڽ سنديري .دي اكن مڠينصافي
بتاڤ كرديل ديريڽ دسيسي ال َّله يڠ مها بسر .لنترن
مڠحياتي لفظ تكبير يڠ اينده اين ،سأورڠ مؤمن
تيدق اكن سڠڬوڤ ملڠڬر ڤرينته ال َّله .دي تيدق اكن
براني اونتوق ممڤرتيكايكن حكوم-حكام ال َّله .دي
جوڬ اكن مالو اونتوق ممڤرسوالكن اڤ سهاج يڠ
تله دڤرينته ال َّله دالم كهيدوڤنڽ .كران جيواڽ سوده
ممهمي ،بهاوا سسوڠڬوهڽ يڠ مها بسر ايت ،هاپاله
ال َّله ،دان دي جوڬ مراساٴي ديريڽ هينا دسيسي ال َّله.

تيدق اداله نيالي يڠ ترباٴيق اڤابيال مڠحياتي لفظ تكبير
اين ،مالٴينكن سأورڠ مؤمن ايت برجاي اونتوق
مڠيكيس صفة تكبور ،سومبوڠ ،سرتا ُع ُجوب دڠن
كهيبتن ڤميكيرن دان ديري سنديري ،ستله مراساٴي
كبسرن ال َّله .دالم سڤوتوڠ حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم ،نبي محمد  برسبدا:
3

 َولاَ َيدْ ُخ ُل ا ْل َج َّن َة َأ َح ٌد ِفي َق ْلبِ ِه ِم ْث َق ُ
ال َح َّب ِة َخ ْر َد ٍل
ِم ْن ِك ْب ِر َي َاء

يڠ برمقصود :دان تيدق اكن ماسوق شرڬ
سسياڤا يڠ ددالم هاتيڽ ترداڤت سبرت بيجي
ساوي درڤد ڤراساٴن تكبور اتاو ممڤربسركن
ديري.

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

سسوڠڬوهڽ ،سمبوتن عيد األضحى اين مروڤاكن
ساتو ڤريڠاتن اونتوق كيت سموا ،مڠناٴي قيصه
ڤڠوربانن يڠ دالكوكن اوليه كلوارڬ نبي إبراهيم
 .اڬوڠڽ قيصه يڠ موليا اين ،سهيڠڬ كلوارڬ
بڬيندا دراكمكن ستياڤ كالي برصلوات دالم صالة.
كلوارڬ بڬيندا مروڤاكن كلوارڬ چونتوه باڬي
اورڠ برايمان ،كران تله مميليه اونتوق توندوق دالم
ملقساناكن سموا ڤرينته ال َّله  ،تنڤا مڠيرا كاداٴن،
باڬي ممبوقتيكن اسالم يڠ حقيقي .فرمان ال َّله 
دالم سورة البقرة ايات  130هيڠڬ :131
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يڠ برمقصود :تيدق اد اورڠ يڠ ممبنچي اڬام
نبي إبراهيم سالٴين دري اورڠ يڠ ممبودوهكن
ديريڽ سنديري ،كران سسوڠڬوهڽ كامي تله
مميليه إبراهيم (منجادي نبي) ددنيا اين; دان
سسوڠڬوهڽ اي ڤد هاري اخيرة كلق تتڤله دري
اورڠ يڠ صالح يڠ (ترتيڠڬي مرتبتڽ)( .ايڠتله)
كتيك توهنڽ برفرمان كڤداڽ" :سرهكنله
ديري (كڤداكو واهاي إبراهيم)!" نبي إبراهيم
منجواب" :اكو سرهكن ديري (توندوق طاعة)
كڤد توهن يڠ ممليهارا دان منتدبير سكالين
عالم".

كتيك جوتاٴن اومت اسالم سدڠ برهيمڤون دكوتا
مكه باڬي مپمڤورناكن عباده حج ،كيت ڤوال دسيني
5

دڬالقكن اونتوق ملقساناكن عباده قربان .باٴيق عباده
حج اتاو قربان ،حقيقتڽ ،ال َّله ايڠين مڠهوبوڠكن
كيت دڠن قيصه ڤڠوربانن كلوارڬ نبي إبراهيم
 ،يڠ توندوق برستوجو تنڤا باپق سوال ترهادڤ
ڤرينته ال َّله  .برموال دڠن ڤڠوربانن استريڽ َس ِّيدَ ُتنَا
َح َجر يڠ دتيڠڬلكن اوليه نبي إبراهيم  سماس
نبي اسماعيل  ماسيه مپوسو ،سهيڠڬ برجاي
ممباڠونكن كوتا مكه يڠ اصلڽ ڬرسڠ ،منجادي كوتا
تومڤوان اومت اسالم .تيدق چوكوڤ دڠن ايت،
مريك جوڬ توندوق كڤد ڤرينته ال َّله اونتوق مپمبليه
ڤوترا كسايڠن مريك نبي اسماعيل  .اينيله ڬمبرن
سبواه كلوارڬ يڠ صالح ،تنڤا راڬو 2منريما بولت2
اڤ يڠ دوحيوكن ال َّله  .فرمان ال َّله  دالم سورة
الصا َّفات ايات  102هيڠڬ :105
َّ
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يڠ برمقصود :مك كتيك انقڽ ايت سمڤاي
(كڤريڠكت عمور يڠ ممبوليهكن دي) برأوسها
برسام 2دڠنڽ ،نبي إبراهيم بركات" :واهاي
انق كسايڠنكو! سسوڠڬوهڽ اكو مليهت دالم
ميمڤي بهاوا اكو اكن مپمبليهمو; مك فيكيركنله
اڤ ڤنداڤتمو؟" .انقڽ منجواب" :واهاي ايه،
جالنكنله اڤ يڠ دڤرينتهكن كڤدامو; إِ ْن َشا َء ال َّله،
ايه اكن منداڤتي داكو درڤد اورڠ 2يڠ صبر".
ستله كدواڽ برسره بولت( 2منجونجوڠ ڤرينته
ال َّله ايت) ،دان نبي إبراهيم  مربهكن انقڽ
دڠن ملتقكن ايريڠن موكاڽ داتس تانه( ،كامي
صفتكن إبراهيم  -دڠن كسوڠڬوهن عزمڽ
ايت تله منجالنكن ڤرينته كامي) .سرتا كامي
مپروڽ" :واهاي إبراهيم! اڠكاو تله مپمڤورناكن
مقصود ميمڤي يڠ اڠكاو ليهت ايت" .دمكينله
7

سبنرڽ كامي ممبالس اورڠ يڠ بروسها مڠرجاكن
كباٴيقن.

الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري راي عيد األضحى اين،
ماريله كيت برسام 2برمحاسبة ،سجاٴوه ماناكه كيت
تله برقربان دمي اڬام كيت .براڤ باپق كريڠت يڠ تله
دڤره اونتوق اڬام ،بربنديڠ نبي محمد  يڠ باپق كالي
داره يڠ منيتيس دمي اسالم .براڤ باپق واڠ ريڠڬيت
يڠ تله كيت سومبڠكن ،بربنديڠ سيدنا ابو بكر 
يڠ تله مپرهكن سلوروه هرتاڽ دمي ممنڠكن اڬام.
براڤ باپق كڤنتيڠن انق استري دان كلوارڬ يڠ كيت
قربانكن دمي كڤنتيڠن اسالم ،بربنديڠ دڠن ڤڠوربانن
يڠ دالكوكن اوليه نبي إبراهيم َ ،س ِّيدَ ُتنَا َح َجر دان
جوڬ نبي اسماعيل .
اومت اسالم هاري اين لبيه مڠوتاماكن لوجيق عقل
مريك درڤد ڤرينته ال َّله  ،سباڬاي چونتوه مريك
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ممنتيڠكن كمناڠن ڤوليتيك برڤيهق كڤد مريك درڤد
ڤرڤادوان اومت اسالم .قربانكنله كڤنتيڠن ڤوليتيك
ماسيڠ .2فيكيركنله ماس دڤن اومت اسالم خصوصڽ
بڠسا ماليو يڠ ممرلوكن ڤرڤادوان اونتوق مپالمتكن
نڬارا اين درڤد ترلڤس كتاڠن اورڠ الٴين .جاڠنله
برسكوڠكول دان ممبري سوكوڠن كڤد مان 2ڤيهق
يڠ چوبا مڠهاكيسكن اجرن اسالم دان كواس ڤوليتيك
بڠسا ماليو .كسنڽ مپببكن اومت اسالم دڤرماٴين-
ماٴينكن ،اڬام دهينا سڤرتي انق تيدق صح طرف
بوليه دبِ ْن دان دبِ ْنتِكن كڤد لالكي يڠ من ِز َناٴي ايبوڽ،
بهاس ماليو دڤيڠڬيركن ،توليسن جاوي دهاڤوسكن
دان عادة استعادة ماليو دڤرليكيهكن سرتا كدولتن
اينستيتوسي دراج درندهكن.
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

مڠاخيري خطبة عيد األضحى اين ،ميمبر مپرو اومت
اسالم اڬر برسام 2منچاري رواڠ ،دماناكه كيت بوليه
برقربان دڠن ڤنوه كإخالصن دمي اڬام ترچينتا.
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المائِدَ ة ايات :27
فرمان ال َّله  دالم سورة َ

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
يڠ برمقصود :دان (ايڠتله) سسياڤا يڠ طاعة
كڤد ال َّله دان رسولڽ ،مك سسوڠڬوهڽ اي تله
برجاي منچاڤاي سبسر 2كجاياٴن.
ار َك ال َّل ُه لِي َو َل ُك ْم ِفي ا ْل ُق ْر ِ
آن ا ْل َع ِظ ْي ِمَ .و َن َف َعنِي َوا ِ ِّي ُاك ْم
َب َ
بِ َما ِف ْي ِه ِم َن اآل َي ِ
ات َو ِّ
الذ ْك ِر ا ْل َح ِك ْي ِمَ .و َت َق َّب َل ال َّل ُه ِمنِّي
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم.
َو ِم ْن ُك ْم تِ اَل َو َت ُه ا ِ َّن ُه ُه َو َّ

أ ُق ْو ُل َق ْولِي ٰه َذا َو َأ ْس َتغْ ِف ُروا ال َّل َه ا ْل َع ِظ ْي َم لِ ْي َو َل ُك ْم
ات َوا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن َوا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
َولِ َسائِ ِر ا ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َوا ْل ُم ْس ِل َم ِ
َات
الر ِح ْي ُم
َف ْ
اس َتغْ ِف ُر ْو ُه إ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
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خطبة كدوا عيد األضحى 1438هـ

ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌﺔ

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر
2009/10
الح ْمدُ لِ َّل ِه َكثِ ْي ًرا َو ُس ْب َح َ
2014/1
ان ال َّل ِه ُب ْك َر ًة
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َكبِ ْي ًرا َو َ
َو َأ ِص ْي ً
ال

ﺳﻴﺮي

َا ْل َح ْمدُ لِ ّل ِه َن ْح َمدُ ُه َو َن ْس َت ِعي ُن ُه َو َن ْس َتغْ ِف ُر ُه َو َن ُع ْو ُذ بِال َّله ِم ْن
ُش ُرو ِر َأن ُْف ِسنَا َو ِم ْن َس ِّيئ ِ
َات َأ ْع َمالِنَاَ ،م ْن َي ْه ِد ِه ال َّل ُه َف اَل

ال َه ِ
ُم ِض َّل َل ُه َو َم ْن ُي ْض ِل ْل َف َ
اد َي َل ُه،
َ

َ اَ

اَّ

اَ

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

َ َ

َ

َ

«WULدُ أ َّن
يك ل ُه َوأ ْش َه
َوأ ْش َهدُ أ ْن ل إِ ٰل َه إِل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه ل َش ِر
èN Íd~ wH
VU

َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمد ًا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه .

i
ﭬﭭ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ

ﭮ ﭯﭰ
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َال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْك َع َلى َحبِ ْيبِ َك َو َر ُس ْولِ َك َس ِّي ِد َنا
ُم َح َّـم ٍد َو َع َلـى آلِ ِه َو َأ ْص َحـابِ ِه َوال َّتابِ ِع ْي َن َل ُه ْم بِإِ ْح َس ٍ
ان
إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.
اي بِ َت ْق َوى
َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِت َُّق ْوا ال َّل َهُ ،أ ْو ِص ْي ُك ْم َوإِ َّي َ
اعتِ ِه َف َق ْد َف َ
از ا ْل ُم َّت ُق ْو َن ،ﭩ ﭪ ﭫ
ال َّل ِه َو َط َ

ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله
 دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي
12

سڬاال الرڠنڽ.

الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َبر ،ال َّل ُه َأ ْك َبر ،ال َّل ُه َأ ْك َبرَ ،ولِ َّل ِه َ

مسلمين مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

هاري اين  10ذوالحجة اداله هاري راي عيد
األضحى ،ماناكاال هاري ايسوق  12 ،11دان 13
ذوالحجة اداله هاري 2تشريق يڠ مان اومت اسالم
بوليه مالكوكن عباده قربان سهيڠڬ تربنم ماتاهاري.
اومت اسالم دحرامكن برڤواسا ڤد هاري ترسبوت.
اومت اسالم دسونتكن برتكبير ،برتحميد برتسبيح
دان برتهليل موالٴي ماسوقڽ وقتو مغرب ڤد 10
ذوالحجة ياٴيت مالم هاري راي سهيڠڬاله وقتو
عصر هاري ك  13ذوالحجة .اي دالكوكن سلڤس
ستياڤ صالة سام اد صالة فرض ماهوڤون صالة
سنة.
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّله وال َّل ُه َأ ْك َب ُر،
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه َ
13

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼﭽﭾﭿ

َال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َع َلى َع ْب ِد َك َو َر ُس ْولِ َك َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ِد

ا ْل َم ْب ُع ْو ِ
ث َر ْح َم ًة لِ ْل َعا َل ِم ْي َن.

ِن

ض ال ّل ُهم َع ِن َ
الر ِ
األ ْر َب َع ِة ا ْل ُخ َل َف ِ
َو ْار َ
اش ِد ْي َن َسا َداتِنَا
َّ
اء َّ
َأبِى َب ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُعث َْم َ
ان َو َع ِل ٍّى َوال َّتابِ ِع ْي َن َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِنَ .و ْار َ
ض َع َّنا بِ َر ْح َمتِ َك َيا َأ ْر َح َم
الر ِ
اح ِم ْي َن.
َّ

َال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َوا ْل ُم ْس ِل َم ِ
ات َوا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن
اء ِم ْن ُهم َو َ
َات َا َ
أل ْح َي ِ
األ ْم َو ِ
َوا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات إِ َّن َك َس ِم ْي ٌع
ْ

اج ِ
َق ِر ْي ٌب ُم ِج ْي ُب الدَّ ْع َو ِ
ات َو َق ِ
ات بِ َر ْح َمتِ َك
اض َي ا ْل َح َ
َ
الر ِ
اح ِم ْي َن.
َيا أ ْر َح َم َّ
يا ال َّله ،كورنياكن توفيق ،هدايةِ ،ر َعاية دان ِعنَاية،
كسجهتراٴن دان كسالمتن سرتا كبركتن كڤد عالم
14

علماء ،ڤارا ڤميمڤين دان راج 2كامي ،خاصڽ:

الس ْل َط َ
اج َأ ْح َمد َشاه ا ْل ُم ْس َت ِع ْي َن بِال َّل ِه ِ
ابن
ان َا ْل َح َ
َم ْو اَل َنا ُّ
الس ْل َط ِ
ان َأ ُب ْو َب ْك ٍر ِر َعا َي ِة الدِّ ْي ِن ا ْل ُم َع َّظم َشاه
ا ْل َم ْر ُح ْوم ُّ
َولِ ُس ُم ِّو َولِ ِّي ا ْل َع ْه ِد تڠكو َع ْبدُ ِ
الس ْل َط ِ
ان
الله َا ْل َح ْ
اج ا ْب ِن ُّ
ال َم ِل ِ
اج َأ ْح َمد َشاه َا ْل ُم ْس َت ِع ْي َن بِال ّل ِه َا ْل َقائِ ِم بِ َأ ْع َم ِ
ك
ا ْل َح ِ

ڤهڠ.

الم ْع ُمور َوس َائِ َر بِ اَل ِد
اج َع ْل َب َلدَ َنا ڤهڠ َد َار َ
ال َّل ُّه َّم ْ
وف بِ ْ ِ
لميِ َن َط ِّي َب ًَة ِ
ا ْل ُم ْس ِ
آم َن ًَة ُم ْط َمئِ َّن ًة َر ِخ َّي ًّةَ ،يا َر ُؤ ٌ
العب َا ِد.

يا ال َّله يا لطيف يا حفيظ ،كورنياكنله رحمة دان هداية
كڤد كامي .ڤركوكوهكن ڤرڤادوان انتارا كامي سرتا
ڤرايلوقكنله سڬاال اوروسن دنيا دان اخيرة .تمبهكن
علمو يڠ منفعة .سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق
يڠ موليا.
يا ال َّله ،ككلكنله كأمانن دان كسالمتن نڬري ڤهڠ
دار المعمور .جاٴوهكن كامي درڤد باال،وبأ ،فتنه،
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ڤرڤچهن دان هورو هارا.

إل ْس اَل َم َوا ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َو َأ ِذ َّل ِّ
َال َّل ُه َّم َأ ِع َّز ا ِ
الش ْر َك
َوا ْل ُمشْ ِر ِك ْي َن َوان ُْص ْر ِع َبا َد َك ا ْل ُم َو ِّح ِد ْي َن

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦ
آمين  .يا َر َّب العالمين

إل ْح َساِن َوإِ ْي َت ِ
ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّن ال َّل َه َي ْأ ُم ُر بِا ْل َع ْد ِل َوا ِ
اء ِذى

ا ْل ُق ْر َبىَ ،و َي ْن َهى َع ِن ا ْل َف ْح َش ِ
اء َوا ْل ُم ْن َك ِر َوا ْل َبغْ ِىَ ،ي ِع ُظ ُك ْم
َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر ْو َن.
َفا ْذ ُك ُروا ال َّل َه ا ْل َع ِظ ْي َم َي ْذ ُك ْر ُك ْمَ ،و ْ
اش ُك ُر ْوه َع َلى نِ َع ِم ِه
اس َأ ُل ْو ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه ُي ْع ِط ُك ْمَ ،و َل ِذ ْك ُر ِ
الله َأ ْك َب ُر
َي ِز ْد ُك ْمَ .و ْ
وال َّل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْصن َُع ْو َن.
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