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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ ُاألوخ

يخَن،ُ ن خَياَُوالدَ  َرُالدُّ َُُعَلىُُأُموخ َتَعْيخ َ،َُوَبَهَُنسخ ُالخَعاَلَمْيخ َُربَ  ُدُّلَِلَه َمخ َُاْلخ
لُُهُاأَلمَُ َهُدَُأنهُُُمَمهًداَُعبخُدُهَُوَرُسوخ ُ،َُوَأشخ قُُّالخُمَبْيخ ُالَُإَلَهَُإالُهللاُُالخَمَلُكُاْلَخ َهُدَُأنخ ُ،َُوَأشخ ُْيخ

َُ،ُمخَُعَلىَُسيَ َدََنُُُمَمهٍدَُأفخَضلَُاَللهُهمهَُصلَ َُوَسل َُ َلخَقَُأْجخََعْيخ ُاْلخ
يخَن،ُ َمُالدَ  َساٍنَُإَلُيَ وخ ُتََبَعُهمخُِبََحخ َحاَبَهَُوَمنخ َُوَعَلىَُآَلَهَُوَأصخ
َن.ُ َلُحوخ ُتُ فخ َُلَعلهُكمخ اَُأن خُفَسُكمخ اُهللَاَُوَحاَسبُ وخ َُأمهاُبَ عخُد،ُفَ َياَُعَباَدُهللَاَُات هُقوخ

ََُرَِحَُكُمُهللاُُ َلَمْيخ  َمَعاَشَرُالخُمسخ

 نغد اهلل دفك نءاكتقو دان كطاعنت كتكنغوسها منياسام بر-ماريله كيت سام
 كيت مودهن-موده ،ثنغالر االضس لكنغضمني دان ثرينتهف االضس ملقساناكن

 ثبرموال دان 2021 تاهون ثريخابر نافمس. اخرية دان دنيا د نءاكجاي تفمندا اكن
 :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة ،2022 تاهون

  “تونتوتن ديري ساتو   هحماسب                         ”

  يا،ضبربها غي مجاعه غسيد
 :47نبياء ايات األة اهلل دامل سور فرمان

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ
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 اونتوق عاديل غي نغتيمب خانر اداكنغكامي اكن م ﴾تلهغاي﴿ دان :برمقصود غي
 اكن افسسيا ديري اد تيدق مك; قيامة هاري ﴾دف خملوق-خملوق عمل غمنيمب﴿

 ،﴾ونفسكالي﴿ ساوي بيجي سربت ايت ﴾ثعمل﴿ جك دان; ونف سديكيت ترانياي
 لهفوكوخ دان; ﴾غدهيتو دان غدتيمب اونتوق﴿ ثكنغمندات اكن كامي ايخنس

  .غهيتوفغ ايضسبا كامي
 

 اين فهيدو دامل مأنسي اوليه دالكوكن غمنوجنوقكن بهاوا مسوا عمالن يايات اين 
  وتعاىل، هسبحان اهلل اوليه دبالس دان غدهيتو ،غدتيمب اكن بسر اتاو يلخك اد سام

 كيت ثباءيق-يقءسبا ،غدهيتو دان غدتيمب اي سبلوم جوسرتو. ننيت اخرية هاريد
 كقواتن سنغم دان سيتف نلغم تفدا رضا غثهيتوغم دان منيالي دهولو ترلبيه رلوف

 .هحماسب ايتله ديري، اينفاخنف كتكنغمني دان رباءيقيفمم تفدا كيت ايفسو كلمهن دان
 

  !اهلل درمحيت غي مجعة غسيد
 اين،خفنف وكورغم يضبا باءيق تغسا غي روسيسف سواتو اكنفمرو هحماسب

سام اد  تاهون غنجفس د ديري كلمهن دان نءاكجاي ،)prestasi(ريستاسيف
 .مسلم يدوؤايندي اتاو عوام نجاواتف ، ضكلوار كتوا ني،فميمف غسأور ايضسبا

  :برسبدارسول اهلل 
َسُهَُوَعَمَلَُلَما َُداَنُنَ فخ َسُهَُهَواهُُ اَلخَكيَ ُسَُمنخ َبَعُنَ فخ َُأت خ َتَُوالخَعاَجُزَُمنخ  بَ عخَدُالخَموخ

َُعَلىُهللَاُاأَلَماَنُخ  َوَُتَََّنه
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 اونتوق برعمل دان ثديري هبرحماسب غي غاور اياله بيجق غي غاور :برمقصود غي
 ثنفسو هاوا دفك توندوق ثديري ممبياركن غي غاور اياله مله غي غاتي. اورم سفسل

  .اهلل دفدر ماننءكا كنفهارغم اي غسدا
 (رواية الرتمذي حديث)                                                          

 دان النضاضك منيالي اونتوق“ سياست بده”روسيسفبوكن سهاج  هحماسب
 روسيسف اكنفمرو اي ي،ضال غنتيف لبيه غي ماله مات،-مسات دنيا د نءاكجاي

 .اخرية هاري دف كيت نءاكجاي ممباوا غن دنيا يءايكجا منيالي
 :18ايات  شراحلة اهلل دامل سور فرمان

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ

 ڦ ڦ ڤ ڦ

 

 كنارجغم نغد﴿ اهلل دفك لهابرتقو! براميان غي غاور-غاور واهاي :برمقصود غي
 دان مليهت ديري فتيا-فتيا هندقله دان; ﴾ثنغالر لكنغضمني دان ثسوروهن

 ايسوق هاري اونتوق ﴾ثعمل-عمل دري﴿ سدياكن تله اي غي فا ممرهاتيكن
 اهلل ثوهغضسسو اهلل، دفك لهابرتقو: ﴾تكنغداي يضال سكالي﴿ دان. ﴾اخرية هاري﴿

  .كناكرج كامو غي االضس اكن ثتاهوانفغ وتيفملي امت
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  :بركات رنهفاهلل عنه  رضي اخلطاب سيدنا عمر ابن

-عمل﴿ كامو ديري كنلهغتيمب كن،غدهيتو كامو سبلوم كامو ديري كنلهغهيتو
 اتس ك نغهيتو موده لبيه ثوهغضسسو مك كن،غدتيمب كامو سبلوم ﴾كامو عمل

 دف كامو ديري كنغهيتوغم كامو بهاوا ﴾اخرية هاري﴿ ايسوق هاري دف كامو
  .﴾ا ايندني دامل د﴿ اين هاري

 ﴾امحد دان اَيْنُدْلابوَارواية  حديث﴿                                                 

 

  اهلل كاسيهيد غي مجعة غسيد
 ديري، هحماسب رلوف كيت. مشاركت نيفميمف ايضسبا ديري هحماسب ،ثرتامف

 دان جوابغوغضت منونايكن برجاي تله كيت مان وهءسجا غهيتوغم دان غمرنو
 نيفمممي بنر-بنر كيت ادكه ني،فيمف كيت غي غاور فترهاد اين يننفيمفك أمانه

 برحق، غي دفك حق ممربي نغد(berintegriti) رييتضيينتابر دان عاديل نغد
 عوام، نجاواتف ايضسبا كيت جك ضجو يتوضب. فعيض غي نغولوض ممبنتو دان

 ممربي تله كيت مان وهءسجا إخالص دان جوجور غي هاتي نغد منيالي رلوف
 ييتؤاكتي مسوا نءالقسانف ارانخكلن ممبنتو راماي، غاور دفك ترباءيق غي خدمت

  .رعيت دان ريضن كمعمورن اونتوق نغان راخند
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 دان سضتو مسوا منونايكن برجاي سوده كيت كنااتغم ديري هحماسب ثانداي
 ،ثسباليق اداله اي جك. اهلل دفك كيت وجيانف قكنثرباف جواب،غوغضت
 اونتوق خالصنأك دان تيكد سرتا عزم اتكنقورف دان رااستغف قكنثرباف
 دان يننفيمفك بهاوا فانصا كيت رلوف. غكن داتا تاهون د كلمهن رباءيقيفمم

 اداله ثايا يفتتا اهلل، سيسي د نءكموليا ساتو بوكنله ايت فضغ كيت غي جاوتن
 ممينتا بلياو ابيالفا يارَ فَ غَ ل َا َ ْرَذ ابو دفك بركات نيب  .أمانه دان جوابغوغضت

 : نيب سبدا جاوتن، ساتو دفك دالنتيق اونتوق

 أمانه، اداله ترسبوت جاوتن غسدا مله، اداله اوق ثهوغضسسو ر،ذ ابو واهاي”
 واليخك ، سالنفث دان يانضكرو ساتو اداله قيامت هاري دف اي ثوهغضسسو
 االضس منونايكن دان بنر غي اراخ نغد ترسبوت جاوتن مبيلغم غي يضبا

  “ثنفكواجي
  ﴾مسلم رواية﴿                                                                   

 نغيري دد هحماسب سنتياس رلوف كيت ،ضكلوار كتوا ايضمانكاال كيت سبا
 ضكلوار كيت ضكلوار منجاديكن برجاي سوده كيت مان وهءسجا ديري منيالي

 راس نغد يتويكأد داماي دان امان هرموني، ،(sakinah)سكينه يا،ضبها غي
 سوامي ايضسبا. انق-انق دان اسرتي سوامي، انتارا سبنر غساي كاسيه دان ينتاخ

 اسرتي، دفك غساي كاسيه دان حق ممربي كيت، نفكواجي منونايكن كيت كهابرجاي سوده
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 كهابرجاي سوده وال،ف فبا ايضسبا ؟اهلل دفك طاعة دان نلغم اسرتي غممبيمبي
 منجادي مريك ممبسر دان منديديق كيت، انق-انق دفك غساي كاسيه ممربي كيت
 ةسور دامل اهلل فرمان ؟ثتافيخنف ايضسبا اهلل نلغم غي دان برعلمو باءيق، غي انسان

 :21 ايات ومرُّال

 بهاوا ،ثرمحت دان نءاككواس ممبوقتيكن غتندا ي-دان د انتارا تندا” صود:برمق غي
 ايفسو سنديري كامو جنيس دري اسرتي-اسرتي كامو اونتوق تاكنفيخمن دي

 كاسيه كامو انتارا د منجاديكن دان ،ثنغد مسرا فهيدو دان هاتي غبرسن كامو
  .“كاسيهن بلس دان غساي

 

 رلوف كيت مسلم، يدوؤايندي غسأور ايضاسب ديري هحماسب رلوف كيت تراخري غي
 غنجفس باءيق غي اهلل همبا غسأور منجادي كهابرجاي كيت، ديري دفك ثتا

 غي كلمهن قثبا ماسيه اتاو اهلل دفك واجب غي عبادهكو ورناكهفمس ؟2021 تاهون
 قثبا ماسيه اتاو انود دان دوسا دري ديريكو برسيهكه سوده رباءيقي؟ف اكو مسيت

 كاميانن نغد هاتيكو يكهخسو سوده الكوكن؟ قسرونو اكو غهلل يا نغالر يضال
 رتيفس بوروق صفة يك،ريش نءاايخرفك يضال اد ماسيه اتاو ؟اهلل دفك جيتو غي

 سوده ؟هاتيكو دامل د غبرسار ْبُجُع دان كيغد حسد تكبور، ،ءريا ،غسومبو
 ؟اسرتيكو انق نغد ؟كوغسكليلي انسان-انسان نغد اخالقكو ورناكهفمس
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 اهلل فرمانَكاونكو؟-كاون دان ناجري-ناجري ؟ساوداراكو-ساودارا ؟كوفايبوبا
 :10 - 9 ايات ، سْمشَّلا ةسور دامل

 ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

 برسيه سديا غي ثديري منجاديكن غي غاور لهابرجاي ثوهغضسسو: برمقصود غي
 غي غاور الهفهم ثوهغضعمل صاحل. دان سسو دان اميان نغد برسيه متبه-برمتبه

 .معصية ككوتورن دسببكن ثكربسيهن تربنم دان سوسوت ايت ثديري منجاديكن
 

  !اهلل دمليا غي مجعة غسيد
 :ثانتارا ديري هبرحماسب سنتياس دفدر حاصيل غي دهئفا دان كلبيهن قثبا تفتردا

 ثديري نغينب دان ككوراكعاء سيتف نلغم تفدا اكن ديري هحماسب غي غاور: رتامف
 اكن ترسبوت كسدرن نغد. كساهلن مالكوكن قثبا غي اهلل همبا غسأور ايضسبا

 : اهلل رسول سبدا .وتعاىل هسبحان اهلل دفك برتوبة دان رااستغفبر اونتوق غثمندورو
 

َُطهائَُرُيُاْلخَُخَُطهاٌءُ،ُوَُُكلَُُّبَِنخُآدَمُخَُ ُُالت هوهابُونَُْيخ

 غي غاور باءيق-يقءسبا دان كساهلن مالكوكن قثبا آدم انق فستيا رمقصود:ب غي
  .برتوبة قثبا غي غاور اياله كساهلن مالكوكن

 (الرتمذي رواية حديث)                                                            
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 كران باءيق، لبيه غي اره ك ثديري وبهغم تفدا اكن ديري هحماسب غي غاور كدوا:
 اوفمل ماس نفيالكس دفدر اجرنفغ مبيلغم تفدايغ  غاور اياله باءيق غي غاور

َثممبتولكن دان رباءيقيفمم اونتوق وسهاابر سرتا  عمران لآ ةسور دامل اهلل فرمان.
 :135 ايات

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 اتاو كجي، ربواتنف مالكوكن ابيالفا غي غاور-غاور ضجو دان: برمقصود غي
 اكن ونفام مموهون اللو اهلل دفك تغاي راضس مريك سنديري، ديري انيايغم

 ، اهلل مالءينكن دوسا-دوسا ونكنفمغم غي اد تيدق غثدان مسيم - مريك دوسا
 ايت، الكوكن تله مريك غي كجي ربواتنف منروسكن تيدق ضجو مريك دان
  .﴾ثتبقاع دان ثساهل اكن﴿ تاهويغم مريك غسدا

 

 االضس دري ثجيوا ممربسيهكن تفدا اكن ديري هحماسب غي غاور : ضكتي
 ،ءريا رتيفس جيوا، دامل اكيتفث فبربا دفك اوخنف منجادي غي ككوتورن

  .ثايضسبا دان كيغد حسد هاتي، ايري ،غسومبو
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 نلغم يضبا اين، فهيدو دامل رلوانفك سواتو اداله ديري هحماسب :ثولنفكسيم
 اونتوق ديري كلمهن سيتف نلغم دان دمنفعتكن اونتوق ديري كقواتن سيتف
 سنديري ديري فترهاد نيالينف سواتو ايضسبا ضجو ديري هحماسب. رباءيقيفد

 بركواس مها غي اوليه دنيالي اي سبلوم ماله. ينءال غاور اوليه دنيالي اي سبلوم
 .كلق اخرية هاري د

 

َُمَنُالشهيخطَاَنُالرهَجيمَُ  َأُعوُذَُِبّلِلَه

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 يتفمندا اكن غسأور فتيا-فاتي ﴾ثدف غي قيامة﴿ هاري ﴾تلهغاي﴿ :ثمقصود غي
-سورت دامل ثدافك كنغدبنت﴿ سديا ،ثدكرجكن تله غي نقيءكبا سهاج فا

. ثكنادكرج تله غي كجاهنت سهاج فا ضجو دمكني دان; ﴾ثعمل سورت
 د جاوه غي جارق اد كاالو نيغاي ﴾برساله غي غاور فتيا-فتيا ايت كتيك﴿
 تغاي-تغبري كامو ايفن سورينتهكف اهلل دان. ايت جاهت غي ثعمل نغد ثانتارا

 بلس امت اهلل ،﴾ضجو تلهغاي﴿ دان. ﴾كامو سايقثم﴿ ثديري نءاككواس فترهاد
 .ثهمبا-همبا دفك كاسيهن

 ﴾ 30: عمران لآ ةسور﴿                                                     
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ُ

 َِبَرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآَنُالخَعَظيخَم.
ََكيخَم. َرُاْلخ ُكمخُِبَاَُفيخَهَُمَنُاآلَّيَتَُوالذ َكخ  َونَ َفَعَِنَُوَاّيَ 

َُوَمنخُكمخَُتالَوَتُهُ  َانهُهُُهَوُالسهَميخُعُالخَعَليخُم.َوتَ َقبهَلُهللاَُمِنَ 
َلَماَتُ ََُوالخُمسخ َلَمْيخ َُوَلَساَئَرُالخُمسخ تَ غخَفُرُهللَاُالخَعَظيخَمُِلخَُوَلُكمخ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ أقُ وخ

ُرُالرهَحيخُم. ُهُإنهُهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخَفُروخ َمَناَتَُفاسخ ََُوالخُمؤخ َمَنْيخ  َوالخُمؤخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ُ
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 طخَبُةُالثهانََيةُُْلخُُاَُ

دُُ َمخ َُُّلَِلهَُُاْلخ ُالخَعاَلَمْيخ َهدُُ.َُربَ  َدهُُُهللاَُُُإالَُإَلهَُُالَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرَيخكَُُالَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمهًداَُسيَ َدَنََُُأنُهَُوَأشخ َُُوَسلَ مُخَُصلَُ ُاللهُهمُه.َُوَرُسوخ ُُُمَمهٍد،َُسيَ َدَنََُُعَلىَوَِبَركخ
َ.َُوَأصخَحاَبهَُُآَلهََُُوَعَلى َُأْجخََعْيخ

َن.ُاّلِلهَُُات هُقوا!ُهللاَُعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمها َُفاَزُالخُمت هُقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاَشرَُ َلَمْيخ   هللا،َُرَِحَُكمُُُالخُمسخ

سباضاميان ََرسولَهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورةَاألحزاب،َااي اهلل دامل فرمان

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 ڇ
ُ َُصلَ  ُسَُلَُعَُاللهُهمه ُصَُمَُكَُ،ُُدمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ ى َُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُيخُلُها

ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهَُرَُب ُخإَُ َُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُُ،دٍُمُهُُمََُُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُكُخرَُِبَُوَُ،
َُمَُالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُآلَُُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهَُرَُب ُخُإََُنَُدَُيَُ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دٍُمُهُمَُُ َإنهَكُ ،ْيخ

يخٌدَُمََيخٌد.  ُِحََ
 

َُ َمَنْيخ َُللخُمؤخ ُاغخَفرخ َمَناَت،ُاللهُهمه ََُُوالخُمؤخ َلَمْيخ َلَماتََُُواملُسخ ُهمُخُ،َوالخُمسخ َُمن خ َياَء ُاأَلحخ
يخٌعَُقرَيخٌبَُمَُُُّ،َواأَلمخَواتَُ ُ.يخُبُالدهَعَواتََُإنهَكَُسََ
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ُكََُبُُوذُُعُُُن ََُنُهَإُُمُههُُاللُهُ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرَُصُخالُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنُهعَُُعُخفَُادُخُمُههُُاللُه
ُ،َنَُتَُوُخمُهُمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُُفَُاشُخُمُههُُاللُه.ُامَُقَُسُخاألَُُئَُي َُسََُمنُوَُُامَُذَُالخُُوَُُونَُنُُالخُُوَُُصَُالبََُُنَُمَُ
ُ.اَنَُبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفََُنَُبُُفُخطُُالُخوَُ

ُ

ُ َُِبهلَل ُالخَواَثَق َُموخالََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُّاللهُهمه ُالخَعاَبَديخنََُُمي خ َمَُاُُ،زَيخَن ُالخَمرخُحوخ بخَن
َُِبهلَلَُشاه،َُوأَنخَزَلُالرهِحخََةَُعَليخَهَُوَعَلىَُُُمخُمودَُُلخطَانَُسُُّال َتَفيخ نُ وخرُزَاَهَرة،ُُلخطَانَةَُسُُّالالخُمكخ

ُ.ترغضانوُُسلخطَانَةَُ

َُواآلَخَرَة،ُ ن خَيا ُالدُّ ُِف َلَماَت َُوالخُمسخ َ َلَمْيخ ُالخُمسخ َُمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخالَدُه َفظخ َواحخ
ََتكَُ َ.َّيَُأرخَحمََُُبَرِحخ ُُُالرهاَِحَْيخ

ُ

َدُ َُوِلهُالخَعهخ َفظخ َاَعيخلَُُُُمَمهدَُُتغكواللهُهمهُاحخ َزانَُُلخطَانَُسُُّالُبخَنُالخَواَثَقَُِبهللََُاَُُإَسخ َُمي خ
ُ.زَيخَنُالخَعاَبَديخنَُ

 

سالم دمان جوا مريك برادا. ساتوكنله إيا اهلل سالمتكن كامي دان سلوروه امة 
 منتفكنله. كوكوه دان ايرت يغ ايكنت غنسالم دإامة  فرفادوان دان فرساودارأن

 واجلماعه، السنه اهل منوروت كامي فضاغن تضوهكنله دان كامي اميان
  .مثلويغ يغ عقيدة فضاغن دان عمالن دري كامي فليهاراكنله
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 كامي وهيلهءجا دبركيت، الضي حالل يغ رزقي كامي فديا اهلل! كورنياكنله ك
خيانتَ سواتو فربواتن اداله اين كران كواس ضونا ساله دان رسواه فربواتن درفد
 .ندبريك غمانه يا كفد

 

دان  ءباسالم دري كسوسهن، وإكامي دان سلوروه امة  فليهارالهيا اهلل، بنتو دان 
 ..رحيم يا.. رمحن يا.. اهلل يا اين بوميمو دري 19 ؤيدوك ءباه وثفكنلان. لخبن ءبال

 

 

ُ

ن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلَخَرَةَُحَسَنًةَُوَقَناَُعَذاَبُالنهاَر.رَب هَناُآتََناُِفُ  ُالدُّ
 ُ.مَُلُهسَُوَُُهَُبَُحُخصَُوَُُهََُلُآُىلَُعَُوَُُدٍُمُهُمََُُُنَُدَُيَُ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلُهصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلَمْيخ ُدُهلَلَُربَ  َمخ ُ.َواْلخ

َُعَباَدُهللَا!

ُهَُعَلىُنََعَمَهَُيَزدخُكمخ،ُاذخُكُروخاُهللَاُالخَعَظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،ُ ُكُروخ  َواشخ

نَُ ُعوخ ن َ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللَاَُأكخ  .َوَلذَكخ

اَُإَلَُصالَتُكمُخ ُموخ  .يَ رخَِحخُكُمُهللاُ،قُ وخ

 


