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ﺧﻄﺒﺔ ﺟﻤﻌ

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
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 َ

ﺳﻴﺮي

2009/10
2014/1

َا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ا َّل ِذى َج َع َل ٰه َذا ال َي ْو َم ِع ْيدً ا لِ ِع َب ِ
المؤ ِمنِ ْي َن
اد ِه ْ
الص َيا ِم لِ ْل ُم ْخ ِل ِص ْي َن
َو َخ َت َم بِ ِه َش ْه ُر ِّ

َأ ْش َهدُ َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن

ِّ oLOœل ْمَ Ê«œو َبا ِر ْك
َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس
∫tË« sJœ

N Íd~ wH
«WULبِ َع ُه ْم
VUابِ ِه َو َم ْن َت
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َح
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.

i

َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِت َُّق ْوا ال َّل َه َحقَّ ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
1

إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون

ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬاال
الرڠنڽ .موده-مودهن كيت دبركتي دان درحمتي
ال َّله  ددنيا دان اخيرة.
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

ڤد هاري اين ،كيت برسام 2مپمبوت هاري
راي عيدالفطري ستله سبولن برڤواسا .ال َّله 
مڠانوڬرهكن هاري اين اونتوق كيت برڬمبيرا،
سباڬاي تندا شكور ترهادڤ كجاياٴن ملقساناكن
عباده رمضان .سدرله ،بهاوا سسوڠڬوهڽ كيت بارو
سهاج ماللوءي ڤروسيس ڤپوچين جيوا ،جوسترو
برتكبير دان برشكورله دڠن سباپق-باپقڽ اتس
نعمت اين.
فرمان ال َّله  دالم سورة ال َب َق َرة ايات :185
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ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨ
يڠ برمقصود :دان جوڬ سوڤاي كامو چوكوڤكن
بيلڠن ڤواسا (سبولن رمضان) ،دان سوڤاي
كامو ممبسركن ال َّله كران منداڤت ڤتونجوقڽ،
دان سوڤاي كامو برشكور.

ڤد هاري اين ،كيت سموا برتكبير ،سباڬاي تندا
مرنده ديري دان مراساٴي كبسرن ال َّله  سباڬاي
مها ڤنچيڤتا .كيت ممبسركن ال َّله  كران ممبري
ڤلواڠ اونتوق كيت منيڠكتكن كتقواٴن سڤنجڠ
رمضان يڠ اللو .كيت دسونتكن اونتوق برڬمبيرا،
دڠن برڤاكاين چنتيق ،منزيارهي سانق ساودارا دان
راكن تاولن ،برتڬور ساڤ دڠن سراماي موڠكين
مأنسي ،برمعاف-معافن ،بركوڠسي رزقي دڠن فقير
مو ُجودكن سواسان يڠ بهاڬيا ڤد هاري
مسكين ،سرتا ُ
راي .اينيله بايڠن كڬمبيراٴن اورڠ برڤواسا ڤد هاري
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اخيرة ننتي دهادڤن توهن َر ّب الجليل ،اڤابيال سجق
ددنيا الڬي سوده راس ڬمبيرا ،بوكن دڠن سبب
برڤاكاين بارو اتاو منعمتي جواده ايستيميوا سهاج،
تتاڤي برڬمبيرا كران كجاياٴن عباده رمضان .سبدا
رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه امام
مسلم:
لصائِ ِم َف ْر َحت ِ
َانَ :ف ْر َح ٌة ِع ْن َد ِف ْط ِر ِهَ ،و َف ْر َح ٌة ِع ْن َد
لِ َّ
لِ َق ِ
اء َر ِّب ِه

يڠ برمقصود :باڬي اورڠ يڠ برڤواسا ،ترداڤت
دوا جنيس كڬمبيراٴن .كڬمبيراٴن سماس
بربوك اتاو هاري راي دان كڬمبيراٴن سماس
منموءي توهنڽ.

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

بارو 2اين كيت تله منجالني ڤيليهن راي عموم ك.14-
شكور ،كران ڤراليهن كواس برجالن دڠن باٴيق دان
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امان .دمي سماڠت چينتاكن اڬام دان نڬارا ،ماريله
كيت برسام 2منريما كڤوتوسن اين دڠن هاتي يڠ
تربوك دمي كسالمتن دان كهرمونين نڬارا كيت.
تيدق داڤت دنافيكن ،سڤنجڠ تيمڤوه كيمڤين ڤيليهن
راي يڠ اللو ،سبهاڬين درڤد كيت موڠكين ترليبت
دالم ڤربواتن يڠ مڠڬوريس ڤراساٴن ساودارا مريك
سنديري .بهكن بيبيت ڤرموسوهن اين توروت مريبق
سهيڠڬ سكارڠ .مك جاديكنله سماڠت عيدالفطري
اين ،اونتوق كيت ممڤرتاٴوت كمبالي هوبوڠن يڠ
موڠكين سديكيت رڠڬڠ .سسوڠڬوهڽ ،امت تيدق
بربالوي باڬي اومت اسالم اونتوق برڤچه بله سچارا
كتراللوان ،سمات 2اونتوق ڤوليتيك كڤارتين.
راٴيكنله ڤربيذاٴن ،تتاڤي دالم ماس يڠ سام ،حورمتيله
ڤرساوداراٴن.
اينيله ماس يڠ ترباٴيق اونتوق كيت مموليهكن نڬارا
يڠ ترچينتا .جالنكنله توڬس سباڬاي انق وطن دالم
ممباڠونكن نڬارا دڤوسيسي ماسيڠ .2اڤ يڠ ڤنتيڠ،
اسالم سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان ڤرلوله تروس
5

دجولڠ .جاڠن سام سكالي لوڤا تڠڬوڠجواب
اونتوق منڬقكن شعار اسالم دنڬارا اين ،سڤرتي
اينستيتوسي مسجد ،زكاة ،ايكونومي ،ڤنديديقن سرتا
سيستم ڤرونداڠن شريعة يڠ برۏيباوا.

سدرله بهاوا ستياڤ درڤد كيت ممڤوپاٴي ڤرانن دان
تڠڬوڠجواب ماسيڠ 2اونتوق ممليهارا كسوچين
عقيدة كيت سباڬاي سأورڠ اسالم .كيت جوڬ
ممڤوپاٴي ڤرانن اونتوق منجاڬ كداولتن اڬام اسالم
سباڬاي اڬام ڤرسكوتوان سام اد كيت دالم كالڠن
ڤيهق ڤمرينته ماهوڤون ڤيهق ڤمبڠكڠ .مك دڠن ايت،
كيت ڤرلو طاعة ستيا كڤد تيته كباوه دولي يڠ مها موليا
ڤمڠكو راج ڤهڠ يڠ بركهندقكن سموا واكيل رعيت
تنڤا مڠيرا فهمن ڤوليتيك بكرجاسام اونتوق ممبيال
نصيب رعيت دنڬري اين.
فرمان ال َّله دالم سورة َ
األ ْن َفال ايات :46

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
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يڠ برمقصود :دان طاعتله كامو كڤد ال َّله دان
رسولڽ ،دان جاڠنله كامو بربنته-بنتاهن; كاالو
تيدق نسچاي كامو منجادي لمه سماڠت دان
هيلڠ كقواتن كامو ،دان صبرله (مڠهادڤي سڬاال
كسوكرن دڠن چكال هاتي); سسوڠڬوهڽ ال َّله
برسام اورڠ 2يڠ صبر.

ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُر ،ال َّل ُه َأ ْك َب ُرَ ،ولِ َّل ِه ا ْل َح ْمدُ

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي ال َّله ،

دالم مالهيركن مشاركت يڠ برتقوى ،رمضان
جوڬ تله مڠاجر كيت اونتوق سنتياس بركات بنر.
واالوڤون عباده يڠ اوتام دالم رمضان اياله منيڠڬلكن
ماكن دان مينوم دسياڠ هاري ،تتاڤي كيت دديديق
سوڤاي منيڠڬلكن فتنه دان ڤمبوهوڠن تنڤا مڠيرا
ماس.سمڤنا شوال اين ،هنتيكنله بودايا فتنه دڠن
منچيڤتا بريتا ڤلسو سوڤاي تيدق منيمبولكن كرسهن
اتاو مپيڠڬوڠ ڤراساٴن اورڠ الٴين .سبدا رسول ال َّله
 دالم حديث رواية امام البخاري:
7

س
َم ْن َل ْم َي َد ْع َق ْو َل ُّ
الزو ِر َوا ْل َع َم َل بِ ِه َوا ْل َج ْه َل َف َل ْي َ
اج ٌة َأنْ َي َد َع َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه
لِ َّل ِه َح َ

يڠ برمقصود :بارڠ سياڤا يڠ تيدق منيڠڬلكن
كات 2دوستا سرتا ملقساناكنڽ دان تروس
مالكوكن معصية ،مك تياداله باڬي ال َّله
كڤرلوان (اونتوق منريما) ماكنن دان مينومن يڠ
دتيڠڬلكنڽ (سماس برڤواسا).

سالٴين ايت ،ماريله تانمكن سيكڤ مڠهرڬاٴي
سومبڠن ساودارا مسلم يڠ الٴين واالوڤون سكچيل
مان جوا .اسالم مڠاجق كيت ساليڠ برتريما كاسيه
سسام مأنسي .دالم منڬقكن كعاديلن ،ايلقكنله درڤد
ڤراساٴن دندم دان َت َع ُّصب ممبوتا تولي كڤد اينديۏيدو.
سبدا رسول ال َّله  دالم حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام البخاري:
اَل َت ْح ِق َرنَّ ِم َن ا ْل َم ْع ُر ِ
وف َش ْيئًاَ ،و َل ْو َأنْ
لِ ْل ُم ْست َْس ِقي ِم ْن َد ْل ِو َك ِفي إِ َنائِ ِهَ ،أ ْو ُت َك ِّل َم

َو َو ْج ُه َك ُم ْن َب ِس ٌط

8

ُت ْف ِر َغ
َأ َخ َ
اك

يڠ برمقصود :جاڠنله كامو ممڤركچيلكن
سديكيت ڤون اكن كباٴيقن ،واالوڤون سقدر
مڠيسي اير درڤد بكسمو كڤد بكس اورڠ الٴين،
اتاو برچاكڤ دڠن ساودارامو دڠن وجه يڠ چريا.

ﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
يڠ برمقصود :دان برڤڬڠ تڬوهله كامو سكالين
كڤد تالي ال َّله (اڬام اسالم) ،دان جاڠنله كامو
برچراي-براي
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 الله ِمنِّي
الس ِم ْي ُع ا ْل َع ِل ْي ُم.
َو ِم ْن ُك ْم تِ َ
الو َ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 َّ
9

خطبة كدوا عيد الفطري
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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

ﺳﻴﺮي
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الح ْمدُ لِ َّل ِه َكثِ ْي ًرا َو ُس ْب َح َ
ان ال َّل ِه ُب ْك َر ًة
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َكبِ ْي ًرا َو َ

َو َأ ِص ْيل

الح ْمدُ لِ َّل ِه َو ْحدَ ُه َصدَ َق َو ْعدَ ُه َو َن َص َر َع ْبدَ ُه َو َأ َع َّز ُج ْندَ ُه
َ
َو َه َز َم َ
اب َو ْحدَ ُه
األ ْح َز َ

َأ ْش َهدُ َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْحدَ ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َهدُ َأ َّن

∫tË« sJœ Ê«œ oLOœ

«َ WULبا ِر ْك
ِّ VUل َو َس ِّل ْم َو
َس ِّيدَ َنا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُل ُه .ال ّل ُه َّم َص
N Íd~ wH

َع َلى َس ِّيدِ َنا ُم َح َّمدٍ َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
i
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.
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ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ
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ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ

ﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝﯞ

َال َّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبا ِر ْك َع َلى َحبِ ْيبِ َك َو َر ُس ْـولِ َك
َسـ ِّي ِد َنا ُم َح َّـم ٍد َو َع َلـى آلِ ِه َو َأ ْص َحـابِ ِه َوال َّتابِ ِع ْـي َن َل ُه ْم
بِإِ ْح َس ٍ
ان إِ َلى َي ْو ِم الدِّ ْي ِن.

َأ َّما َب ْعدُ َ ،ف َيا ِع َبا َد ِ
اي بِ َت ْق َوى
الله ،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
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ماريله كيت برسام 2منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله 
دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته دان منجاٴوهي سڬاال
الرڠنڽ.
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َبر ال َّل ُه َأ ْك َبر ال َّل ُه َأ ْك َبر َولِ َّل ِه َ

رمضان بارو سهاج منيڠڬلكن كيت .اورڠ يڠ صالح
دان برتقوى اكن برسديه دڠن ڤمرڬين رمضان.
تروسكنله برعباده سباڬايمان دبولن رمضان سڤرتي
منديريكن صالة برجماعهِ ،ق َي ُام ال َّل ْيل ،بر َتدَ ُارس
ممباچ القرءان سالٴين برصدقه ممبنتو اورڠ يڠ
سوسه .تروسله استقامه دالم برعباده ،دان برڤواساله
انم هاري ڤد بولن شوال .بردعاله اڬر ال َّله  منريما
عملن رمضان كيت.
دالم ماس كيت برڬمبيرا ،جاڠن لوڤا نصيب اومت
اسالم دسلوروه دنيا يڠ مندريتا دان ترتيندس،
تراوتاماڽ دفلسطين .سبلوم رمضان يڠ اللو ،راماي
رعيت فلسطين تربونوه كران ممبنته دان مڠوتوق
تيندقن امريكا شريكت مميندهكن كدوتاٴن مريك
12

ك َب ْي ُت المقدس .ماريله كيت بردعا دان برأوسها
اڬر ال َّله  مڠمباليكن كامانن دبومي فلسطين دان
مڠكلكن كامانن دان كمعمورن دنڬارا كيت .
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 َّل ُه َوال َّل ُه َأ ْك َب ُر،
الح ْمدُ
ال َّل ُه َأ ْك َب ُر َولِ َّل ِه َ

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 ٍّي َ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.
َّ
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َوا ْل ُم ْؤ ِمنِ ْي َن
إِ َّن َك َس ِم ْي ٌع

َال َّل ُه َّم ْاغ ِف ْر لِ ْل ُم ْس ِل ِم ْي َن َوا ْل ُم ْس ِل َم ِ
ات،
اء ِم ْن ُهم َو َ
َاتَ ،ا َ
أل ْح َي ِ
األ ْم َو ِ
َوا ْل ُم ْؤ ِمن ِ
ات،
ْ
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 ،هداية ،رعاية دان عناية،
كسجهتراٴن دان كسالمتن سرتا كبركتن كڤد عالم
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 ا ْب ِن
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 ُّ
الس ْل َط ِ
ان
َولِ ُس ُم ِّو َولِ ِّي ا ْل َع ْه ِد تڠكو َع ْبدُ ال َّل ِه َ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 بِلاَ ِ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.
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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 كامانن دان كسالمتن نڬري ڤهڠ
دار المعمور .جاٴوهكن كامي درڤد باال ،وبأ ،فتنه،
ڤرڤچهن دان هورو هارا.

إل ْسلاَ َ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
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َل َع َّل ُك ْم َت َذ َّك ُر ْو َنَ ،فا ْذ ُك ُروا ال َّل َه ا ْل َع ِظ ْي َم َي ْذ ُك ْر ُك ْم،
َو ْ
اس َأ ُل ْو ُه ِم ْن َف ْض ِل ِه
اش ُك ُر ْو ُه َع َلى نِ َع ِم ِه َي ِز ْد ُك ْمَ ،و ْ
ُي ْع ِط ُك ْمَ ،و َل ِذ ْك ُر ال َّل ِه َأ ْك َب ُر وال َّل ُه َي ْع َل ُم َما َت ْصن َُع ْو َن.
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