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KHUTBAH GERHANA BULAN
Khutbah 1 : Gerhana Bulan

،ْح ْم ُد لِلَّ ِه الْ َقائِ ِل
َ اَل

ِِوِمن آَيات
َّ
ِ لش ْم
َّ ِس َوالْ َق َم ُر ََل تَ ْس ُج ُدوا ل
َّ
س َوََل لِ ْل َق َم ِر
م
الش
و
ار
َّه
الن
و
ل
ي
ل
ال
ه
َ
ْ
َ ْ َ
ُ ْ َُ َُ
اس ُج ُدوا لِلَّ ِه الَّ ِذي َخلَ َق ُه َّن إِ ْن ُك ْنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْعبُ ُدو َن
ْ َو

Terjemahan : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam dan
siang, serta matahari dan bulan. janganlah kamu sujud kepada matahari
dan janganlah pula sujud kepada bulan, dan sebaliknya hendaklah kamu
sujud kepada Allah Yang menciptakannya, kalau betulah kamu hanya
beribadat kepada Allah.
(Surah al-Fussilat : 37)

َّ أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ اِلهَ إِالَّ اللَّهُ َوأَ ْش َه ُد أ
َن َسيِّ َدنَا ُُمَ َّم ًدا
َّاَلل
ِ ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا
تَبِ َع ُه ْم
لى َسيِّ ِدنَا ُم َح َّمد
ع
ك
ر
م
ه
ْ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ٍ بِِإحس
،ان إِ ََل يَ ْوِم الدِّيْ ِن
َْ
أ ََّما بَ ْع ُد فَيَا ِعبَ َاد اللَّ ِه ! اِتَّ ُقواْ اللَّهَ َح َّق تُ َقاتِِه َوالَََتُْوتُ َّن إِالَّ َوأَنْتُ ْم ُّم ْسلِ ُم ْو َن
،َُعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُه
ِِوعلَى آل
ص َحابِِه َوَم ْن
ا
و
ه
َ
ََ
ْ َ

Sidang Jemaah Sekalian,
Pada malam ini 15 Jamadil Akhir 1436H bersamaan 4 April 2015M, kita
sekali lagi ditunjukkan oleh Allah S.W.T keKuasaannya dan keAgungannya
dalam mentadbir dan mengurus alam ini. Pada malam ini sedang berlaku
gerhana bulan penuh yang pertama pada tahun 2015. Sebelum itu gerhana
matahari penuh telah pun berlaku pada 20 Mac 2015M, namun oleh kerana
kedudukan kita di Malaysia, berada di luar dari laluan gerhana
tersebut, maka kita tidak dapat menyaksikannya. Gerhana bulan yang
berlaku pada malam ini, disebabkan oleh bayang bumi yang jatuh ke atas
bulan. Ini menyebabkan bulan terhalang dari mendapat cahaya matahari.
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Sidang Jemaah Sekalian,
Kita berada di sini pada malam ini untuk sama-sama kita menginsafi dan
menunjukkan rasa gerun kita kepada Allah S.W.T atas keKuasaannya dan
keAgungannya yang telah menjadikan peristiwa gerhana ini.
Gerhana sebagaimana yang berlaku pada malam ini, adalah salah satu
dari tanda kebesaran dan keKuasaan Allah S.W.T. Ini sabit berdasarkan
hadis dari Mughirah Bin Syu’bah berkata, Nabi s.a.w telah bersabda :

ِِ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
َّ « إِ َّن
َحد َوَلَ لِ َحيَاتِِه
َ س َوالْ َق َم َر آيَتَان م ْن آيَات اللَّه َلَ يَ ْن َكس َفان ل َم ْوت أ
َ الش ْم
.»

ف
َ صلُّوا َحتَّى يَ ْن َك ِش
ُ فَِإ َذا َرأَيْ تُ ُم
َ وه َما فَا ْدعُوا اللَّهَ َو

Terjemahan : “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari
tanda-tanda kebesaran Allah (S.W.T), kedua-duanya tidak gerhana kerana
disebabkan kematian seseorang dan kerana lahirnya seseorang, maka
apabila kamu melihatnya keduanya sedang gerhana maka segeralah berdoa
kepada Allah dan solat hingga ia kembali kelihatan.”
( Riwayat Muslim)
Gerhana yang berlaku pada malam ini juga, dihantar oleh Allah S.W.T
untuk menimbulkan kegerunan dikalangan hamba-hambanya pada Allah
S.W.T. Ini pula sabit dengan hadis dari Abi Musa r.a berkata ketika
berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW, dengan sabdanya:

ِ
ِِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ََحد َوَلَ ل َحيَاتِِه َولَ ِك َّن اللَّه
َ « إِ َّن َهذه اآليَات الَّتى يُ ْرس ُل اللَّهُ َلَ تَ ُكو ُن ل َم ْوت أ
ِ ُ ي ر ِسلُها ي َخ ِّو
فَِإ َذا َرأَيْ تُ ْم ِم ْن َها َش ْيئًا فَافْ َزعُوا إِلَى ِذ ْك ِرِه َو ُد َعائِِه. ُاده
َ َف بِ َها عب
ُ َ ُْ
ِِ واستِ ْغ َفا
.» ره
ْ َ

Bermaksud : “Sesungguhnya inilah ayat-ayat yang dikirimkan oleh Allah,
yang terjadinya bukan kerana kematian seseorang atau kehidupannya
tetapi Allah mengirimkannya untuk menimbulkan rasa takut para
hambanya. Oleh sebab itu, apabila kalian melihatnya maka segeralah
ingat kepadanya, berdoa memohon ampun kepadanya.”
(Riwayat Muslim)
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Sidang Jemaah Sekalian,
Imam Abi Hayyan dan Imam al-Qatadah, telah menyatakan bahawa gerhana
boleh menimbulkan kegerunan kepada 3 golongan :
1. Iaitu kepada ahli-ahli syirik yang terdiri dari penyembah-penyembah
objek-objek samawi khususnya matahari dan bulan. Bagi mereka, matahari
dan bulan adalah tuhan yang patut disembah kerana kekuatan sinar
cahaya dan haba yang telah memberi banyak manfaat pada hidupan dan
tumbuhan pada waktu siang dan malam. Namun ketika gerhana, matahari
dan bulan yang sepatutnya bersinar terang, menjadi gelap atau malap.
Kedua-duanya tidak mampu lagi bersinar dan memancarkan cahaya. Ini
menunjukkan bahawa matahari dan bulan juga tertakluk pada satu kuasa
lain dan tidak mampu untuk mentadbir diri mereka sendiri. Untuk
golongan ini, gerhana menjadi amaran kepada mereka bahawa apa yang
mereka sembah dan dewakan itu hanyalah makhluk yang tertakluk kepada
keKuasaan dan KeAgungan yang jauh lebih tinggi.
2. Ia menjadi peringatan yang menggerunkan untuk manusia seluruhnya
yang terdiri dari mereka yang tidak mendalami ilmu falak secara
mendalam. Gerhana matahari dan bulan khususnya ketika kedua-duanya
berada dalam tempoh gerhana penuh, mudah untuk dilihat dan dikesan
dengan mata kasar. Ia memberikan peringatan mengenai nikmat matahari
dan bulan, yang selama ini telah dinikmati oleh seluruh manusia,
haiwan dan hidupan, malah bumi ini sendiri berada dalam keadaan stabil
kerana mendapat cahaya dan suhu dari matahari dan bulan. Tanpa
kewujudan keduanya, maka hidupan di bumi ini akan menjadi amat susah
dan sukar. Maka Allah S.W.T yang telah menjadikan alam ini dengan
keadaan yang sangat baik dan teratur hingga menciptakan matahari dan
bulan untuk manfaat hidup manusia di bumi ini, malahan untuk
keseimbangan alam ini keseluruhannya. Maka bayangkan kehidupan manusia
tanpa matahari dan bulan yang diciptakan Allah S.W.T. Manusia akan
hidup dengan kegelapan dan kesejukkan yang teramat sangat. Haiwan dan
tumbuhan juga tidak akan tumbuh dan hidup membesar dengan sempurna.
3. Peringatan bahawa Allah S.W.T telah menjadikan fitrah perjalanan
gerhana bulan dan matahari sebagai sesuatu yang boleh difikirkan dan
dihisab oleh seorang ahli falak. Dengan ilmu, kita berupaya memahami
sesuatu itu dengan lebih mendalam. Gerhana matahari dan bulan
sebenarnya adalah tanda bahawa alam ini berfungsi dengan baik dan
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teratur. Pergerakan bumi mengelilingi matahari memerlukan purata
tempoh 365 hari 5 jam 48 min 45.3 saat, manakala bulan yang
mengelilingi bumi memerlukan purata tempoh 29 hari 12 jam 44 minit dan
02.9 saat. Para ahli falak berpendapat bahawa pada mula penciptaan
matahari, bumi dan bulan, pergerakan ini jauh lebih laju berbanding
sekarang. Namun keadaan itu semakin perlahan hinggalah menjadi seperti
apa yang dapat perhatikan pada hari ini. Malah dalam kajian yang
terkini,mendapati bahawa bulan semakin menjauhi bumi sebanyak 3.87 cm
setahun. Jumlah ini adalah amat kecil, tapi setelah 100,000 tahun,
bulan akan semakin jauh dari bumi dengan jarak 3.87 km. Ini bermakna
perjalanan bumi dan bulan akan berubah berbanding sekarang. Walaupun
ini hanyalah pandangan ahli falak semata-mata berdasarkan kajian
mereka, namun ini menunjukkan ada kemungkinan satu ketika nanti bumi
akan kehilangan bulan. Jika kemungkinan ini benar, maka ketika itu,
kehidupan manusia di bumi ini akan semakin sukar. Air pasang surut dan
pusingan bumi dalam tempoh 24 jam sehari yang disebabkan graviti
bulan, akan berubah semuanya. Ia merupakan satu kemudaratan yang besar
untuk manusia dan segala hidupan di dunia ini.
Sidang Jemaah Sekalian,
Demikianlah kekuasaan dan kebijaksanaan Allah S.W.T, yang mampu
mencipta satu peristiwa yang sangat menakjubkan, iaitu gerhana.
Ketiga-tiga objek, matahari, bumi dan bulan, mempunyai orbit dan
tempoh yang tersendiri. Namun ketika gerhana, ketiga-tiga objek
gergasi yang sudah sekian lama memberikan manfaat kepada manusia, di
atur oleh Allah S.W.T selari hingga menyebabkan gerhana. Gerhana bulan
berlaku hanyalah disebabkan bayang. Satu makhluk yang mungkin dianggap
remeh dan tidak ada apa-apa manfaat. Namun hanya dengan bayang, Allah
S.W.T menjadikan bulan menjadi gelap pada malam ini. Begitulah
hebatnya kebijaksaan Allah S.W.T.

ِ
ِ ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِّ ات و
الذ ْك ِر
َ َ َونَ َف َع ِِن َوإيَّا ُك ْم ِبَا فيه م َن اآلي،ِف الْ ُقْرءَان الْ َعظي ِم
ِالس ِميع الْعل
ِوِمْن ُكم تِالَوتَهُ إ
َّ
استَ ْغ ِفُروا
و
ه
ه
ن
ُ ُ أَق،يم
َّ
ُ
ْ ول قَ ْوِِل َه َذا َو
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ

بَ َارَك اهللُ ِِل َولَ ُك ْم
 َوتَ َقبَّ َل ِم ِِّن،اْلَ ِكي ِم
ْ
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ات ،والْم ْؤِمنِني والْم ْؤِمنَ ِ
اهلل الْع ِظيم ِِل ولَ ُكم ،ولِسائِِر الْمسلِ ِمني والْمسلِم ِ
َحيَ ِاء
أل
ا
،
ات
َ
ْ
َ ُ
ُ
َ َ َ َ ْ َ َ ُْ ََ ُْ َ
ِمْن هم واألَموات ،فَاستَ ْغ ِفروه إِنَّه هو الغَ ُفور َّ ِ
يم.
ُ
ْ ُ ُ ُ َُ
ُ ْ َ َْ
الرح ُ
--------------------------------------------------------------

KHUTBAH 2 : GERHANA BULAN

اَلْحم ُدِ ِ
اْلَ ِّق لِيُظْ ِهَرهُ َعلَى الدِّي ِن ُكلِّ ِه
لل الَّ ِذى أ َْر َس َل َر ُسولَهُ بِا ْْلَُدى َوِدي ِن ْ
َْ
الْ ُم ْش ِرُك ْو َن.

َولَ ْو َك ِرَه

يك لَهُ َوأَ ْش َه ُد أ َّ
َن ُُمَ َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُسولُهُ،
أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ اهللُ َو ْح َدهُ الَ َش ِر َ
ِ
ِِ
ُس َوتِنَا ُُمَ َّم ٍد إِ َم ِام
اَللَّ ُه َّم َ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِر َك َعلَى َحبِيبِنَا َو َشفيعنَا َوذُ ْخ ِرنَا َوقُ ْد َوتنَا َوأ ْ
الْمت َِّقني وقَائِ ِد الدُّع ِاة الْمج ِ
اه ِدين وعلَى آلِِه وأَصحابِِه ومن سار علَى نَه ِج ِ
اه َد
ج
و
ه
َ ُ َ َْ َ َ
َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ
ُ َْ َ
الديْ ِن .أ ََّما بَ ْع ُد.
ِج َه َادهُ إِ ََل يَ ْوِم ِّ
ِ
ِ ِ ِ
اعتِ ِه فَ َق ْد فَ َاز الْ ُمتَّ ُقو َن.
اي بِتَ ْق َوى الل َوطَ َ
فَيَا عبَ َاد اهلل ،أ ُْوصي ُك ْم َوإِيَّ َ
قاَ َل اهلل تَعاَ ََل :
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ِ َّ
ض َوِم ْن أَنْ ُف ِس ِه ْم َوِم َّما ََل يَ ْعلَ ُمو َن
ُ ِاج ُكلَّ َها ِم َّما تُ ْنب
ُ ت ْاْل َْر
َ ُس ْب َحا َن الذي َخلَ َق ْاْلَ ْزَو
ِ) وآَيةٌ لَهم اللَّيل نَسلَ ُخ ِم ْنه النَّهار فَِإ َذا هم مظْل63(
َّ
س تَ ْج ِري
م
الش
و
)
63
(
ن
و
م
َ
ْ
ْ ُْ ُُ َ َ
َ
ُ ُ ُْ
ََ ُ
ُ
ِ ِك تَ ْق ِد ُير ال َْع ِزي ِز ال َْعل
اد
َ ِلِ ُم ْستَ َق ٍّر لَ َها َذل
َ ) َوالْ َق َم َر قَ َّد ْرنَاهُ َمنَا ِز َل َحتَّى َع63( يم
ِ َكالْعرج
َّ ) ََل63( ون الْ َق ِد ِيم
س يَ ْنبَ ِغي لَ َها أَ ْن تُ ْد ِر َك الْ َق َم َر َوََل اللَّْي ُل َسابِ ُق
ُ ُْ
ُ الش ْم
)04( َّها ِر َوُكلٌّ فِي فَ لَك يَ ْسبَ ُحو َن
َ الن

Sidang jemaah sekalian,
Dalam khutbah pertama tadi, khatib telah mengingatkan bagaimana
gerhana adalah satu peristiwa yang sepatutnya boleh menginsafkan kita
tentang keBesaran dan keAgungan Allah S.W.T. Ketika melihat gerhana
suburkanlah rasa gerun. Namun gerun yang patut disuburkan bukanlah
pada gerhana itu, tetapi pada Allah S.W.T yang telah menjadikan
gerhana berlaku.
Secara keseluruhannya, kita dapati bahawa alam ini akan berfungsi
dengan baik dan teratur ketika mana ia berjalan di atas jalan-jalan
yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T. Dalam petikan surah Yasin dari
ayat 36-40, yang khatib bacakan pada awal khutbah tadi, yang
bermaksud:
36. Maha suci Tuhan Yang telah menciptakan makhluk-makhluk
semuanya berpasangan; sama ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi,
atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka tidak
mengetahuinya.
37. dan lagi dalil Yang terang untuk mereka (berfikir) ialah
malam; Kami hilangkan siang daripadanya, maka Dengan serta-merta
mereka berada Dalam gelap-gelita;
38. dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia
kelihatan beredar ke tempat yang ditetapkan baginya; itu adalah
takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi Maha mengetahui;
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39. dan bulan pula Kami takdirkan Dia beredar melalui beberapa
peringkat, sehingga di akhir peredarannya kelihatan kembalinya
pula ke peringkat awalnya - (berbentuk melengkung) seperti tandan
yang kering.
40. (dengan ketentuan Yang demikian), matahari tidak mudah
baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului
siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat
edarannya masing-masing.
Itulah fitrah yang dijadikan Allah S.W.T. Maka jika matahari, bulan
dan bumi terus bergerak dalam aturan Allah S.W.T, maka siapakah
manusia yang mahu menderhakai Allah S.W.T. Besar sangatkah saiz
manusia hingga mereka menolak perintah Allah dan tiba-tiba mendabik
dada dan berkata : “Aku layak untuk menentukan apa yang aku fikir baik
untuk diriku.”
Layakkah manusia untuk mempertikaikan syariah Allah
S.W.T berbanding kebijaksanaan Allah S.W.T yang tidak bertepi. Panjang
sangatkah usia manusia beribadah kepada Allah S.W.T, berbanding alam
yang lebih dahulu dijadikan Allah S.W.T.Letih dan penatkah sangat
manusia untuk mentaati Allah S.W.T, sedangkan alam ini terus menerus
bekerja dan berjalan dalam ketaatan 24 jam sehari tanpa henti, kepada
Allah S.W.T. Dan yang paling penting alam ini terus berfungsi dan
memberikan manfaat kepada manusia yang tinggal di bumi, sedangkan
manusia terus berlaku maksiat pada Allah S.W.T.
Maka dengan melihat gerhana yang berlaku pada malam ini, marilah kita
menginsafi dan merasa kerdilnya diri kita dihadapan Allah S.W.T.
Sebelum Allah S.W.T, menitahkan satu arahan kepada alam ini untuk
berhenti berfungsi. Maka itulah saat yang paling menakutkan, di saat
segala taubat tidak akan bermanfaat, di saat sedekah, dan segala
ibadah sudah tidak memberi manfaat. Itulah kiamat.
Sidang Jemaah Sekalian,
Khatib juga berpesan kepada seluruh ahli jemaah, bahawa antara perkara
sunat yang turut diajarkan oleh Nabi S.A.W kepada kita sepanjang
gerhana ini juga ialah untuk kita memperbanyakkan zikir, berdoa dan
bersedekah. Moga dengan segala amalan kita itu, moga-moga kita akan
dihindarkan dari segala musibah dan malapetaka buruk di dunia ini dan
di akhirat nanti.
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ك أَ ْن تَرز َق ُكالًّ ِمنَّا لِسانًا ص ِادقًا َذاكِرا ،وقَ ْلبا خ ِ
اش ًعا ُمنِْيبًاَ ،و َع َمالً
اللَّ ُه َّم إِنَّا نَ ْسأَلُ َ ْ ُ
ً َ ً َ
َ َ
اْلا زاكِيا ،و ِعْلما نَافِعا رافِعا ،وإِْْيانًا ر ِاسخا ثَابِتا ،وي ِقي نا ِ ِ
ِ
صاَ ،وِرْزقًا
صادقًا َخال ً
ص ً َ ً َ ً ً َ ً َ َ َ ً ً ََ ًْ َ
َ
اْلَالَ ِل َوا ِإل ْكَرِام.
َحالَالً طَيِّبًا َو ِاس ًعا ،يَا َذا ْ
اللَّه َّم أ ِ
َعَّز ا ِإلسالَم والْمسلِ ِمني ،وو ِّح ِد اللَّه َّم ص ُفوفَهم ،وأ ِْ
َْج ْع َكلِ َمتَ ُه ْم َعلَى اْلَ ِّق،
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
َ ُْ
ْ ْ َ
ََ
السالَم واألَمن لِعِ ِ
باد َك أ ْ ِ
وا ْك ِسر َشوَكةَ الظَّالِ ِ
ِ
ني.
ب
ت
ك
ا
و
،
ني
م
ْ
َّ
ُ
َْجَع َ
َ
ْ
َ
ََ َ
َ ْ ْ
ب الدِّين شاه
اَللَّ ُه َّم َوفِّ ْق ُسلطان نزرين ُم ِع ُّزالدِّين شاه ابن المرحوم سلطان أزلن ُم ِح ُّ
اَل َْمغْ ُفور لَهُ بِ َما تُ ِح ُّ
ب َوتَ ْر َ
ضاهُ
م َ ِ
اللَّه َّم ربَّنَ ا اس ِقنَا ِم ن فَي ِ
َّه ا ِر،
اج َعْلنَ ا ِم َن ال َّذاكِ ِريْ َن لَ َ
ك الْم ْد َرا ِرَ ،و ْ
ْ ْ
ُ َ ْ
ك ا اللَْي ِل َوالن َ
الْمستَ ْغ ِف ِرين لَ َ ِ
َس َحا ِر.
ك بِالْ َعش ِّي َواأل ْ
ُ ْ َْ
الس ماء وأَخ رَِ لَنَ ا ِم ن خي ر ِ
ِ
ِ
ات األ َْر ِ
ََ ،وبَا ِرْك لَنَ ا ا
ْ َ َْ
اللَّ ُه َّم أَنْ ِزْل َعلَْي نَا م ْن بََرَك ات َّ َ َ ْ ْ
ِ
ِ
اْلَالَ ِل َوا ِإل ْكَرِام.
َرزاقِنَا يَا َذا ْ
ِثَا ِرنَا َوُزُرْوعنَا وُك ِّل أ َ
اآلخرِة حسنةً وقِ
ِ
ِ
اب النَّا ِر.
ذ
ع
ا
ن
َ
َ
َربَّنَا آتنَا ا الدُّنْيَا َح َسنَةً َوا َ َ َ َ َ َ َ
ِ
اب.
ك َر ْْحَةً ،إِنَّ َ
ب لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ك أَنْ َ
الوَّه ُ
َربَّنَا ال تُِز ْغ قُلُ ْوبَنَا بَ ْع َد إ ْذ َه َديْتَ نَاَ ،وَه ْ
ت َ
ربَّنَا ظَلَمنَا أَنْ ُفسنَا وإِ ْن ََل تَ ْغ ِفر لَنَا وتَر َْحْنَا لَنَ ُكونَ َّن ِمن اَ ِ
اس ِريْ َن.
ْ َ َ
ْ
َ َ ْ ْ َْ
َ
ات َ،الْمسلِ ِم ْين والْمسلِم ِ
اللَّ ُه َّم ا ْغ ِفر لِلْم ْؤِمنِْين والْم ْؤِمنَ ِ
َحيَ ِاء ِم ْن ُه ْم
ات ،اْل ْ
ُْ ََ ُْ َ
ْ ُ ََ ُ
ك س ِم ْيع قَ ِريْ ِ
ِ
ب ُّ
الد َع ِاء.
َواْل َْم َوات ،إِنَّ َ َ ٌ ٌ
ب ُمج ْي ُ

آء ِذى الْ ُقرَب ،وي ْن هى ع ِن الْ َفحش ِ
ان ،وإِي ت ِ
ِعباد ِ
آء
َْ
اهلل! إِ َّن اهللَ يَأْ ُمُر بِالْ َع ْد ِل َوا ِإل ْح َس ِ َ َْ
ْ َْ ََ َ َ
ََ
َوالْ ُمْن َك ِر َوالْبَ ْغ ِى .يَعِظُ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكُرْو َنَ .واذْ ُكُروا اهللَ يَ ْذ ُكْرُك ْم َوا ْش ُكُرْوا َعلَى نِ َع ِم ِه
ملِ ِه ي ع ِط ُكم .ولَ ِذ ْكر ِ
ِ
َ
صنَ عُ ْو َن.
ت
ا
م
م
ل
ع
ي
اهلل
و
.
ر
ب
ك
أ
اهلل
َ
ْ
َ
َُ َ َ َ ْ ُ َ ْ
يَِزْد ُك ْمَ ،و ْ
اسأَلُْوهُ م ْن فَ ْ ُ ْ ْ َ ُ

