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انوڬره ترأڬوڠ إسراء دان معراج
سمڤنا إسراء دان معراج
( 41أڤريل 7142م  42 /رجب 4118ﻫ)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ شُر ُورِ أَ نْف ُِسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َعِي ْنُه ُ وَنَسْتَغْف ِر ُه ُ وَنَت ُ

شدًا.
تجِد َ لَه ُ وَل ًِّيا م ُ ْر ِ
ات أَ عْمَالِنَا ،م َنْ يَهْدِ اللّٰه ُ فَه ُو َ المُهْتَدِ وَم َنْ يُضْ لِلْ فَلَنْ َ
وَسَي ِئ َ ِ

سو ْلُه ُ،
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّن مُح ََّمدًا عَبْد ُه ُ وَر َ ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإلََٰه َ ِإ َّلا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ ل َا شَر ِي ْ َ
َل وَسَل ِ ْم عَلَى نَب ِي ِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَصَ ح ْبِه ِ وَم َنْ د َعَا بِدَعْوَتِه ِ ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ.
ا َ َّلله َُّم ص ِ

ي بتَِقْو َى اللّٰه ِ وَطَاع َتِه ِ لَع َ َّل ك ُ ْم
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰه ِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰهَ ،ا ُ ْوصِيْك ُ ْم وَن َ ْفس ِ ْ
تُفْلِحُونَ.

ﭧﭨ ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ماريله برسام كيت ممباڠونكن كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى دڠن ملقساناكن
سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال ڤربواتن يڠ مڠوندڠ كرموركاءنڽ .سموڬ دڠن اوسها
كيت اين اكن دكورنياكن دڠن كبركتن ﻫيدوڤ دان كدودوقن يڠ موليا دسيسي اهلل
سبحانه وتعالى ددنيا دان دأخيرة.
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خاطب ڤد ﻫاري اين ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين اونتوق مڠحياتي
خطبة يڠ برتاجوق” :انوڬره ترأڬوڠ إسراء دان معراج“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
إسراء دان معراج اداله دوا ڤريستيوا ڤنتيڠ دالم سجاره إسالم .إسراء اداله
ڤرجالنن رسول اهلل ﷺ ڤد وقتو مالم دري مسجد الحرام دمكة كمسجد األقصى
دڤلسطين .اهلل سبحانه وتعالى مراقمكن كجادين اين ماللوءي اياتڽ يڠ دباچاكن ڤد
ڤرموالءن خطبة ددالم سورة اإلسراء ايات ڤرتام:
مقصودڽ” :مها سوچي اهلل يڠ تله منجالنكن ﻫمباڽ ﴿محمد﴾ ڤد مالم ﻫاري
دري مسجد الحرام كمسجد األقصى ،يڠ كامي بركتي سكليليڠڽ ،اونتوق ممڤرليهتكن
كڤداڽ تندا﴿٢ككواساءن دان كبسرن﴾ كامي .سسوڠڬوﻫڽ اهلل جواله يڠ مها مندڠر،
الڬي مها مڠتاﻫوءي“.
ماناكاال معراج ڤوال اداله ڤرجالنن بڬيندا دري الڠيت ڤرتام سهيڠڬ كسِدرَُة
المُ ْنتهَى سڤرتيمان يڠ دڬامبركن اوليه اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النجم اية - 31
:31

ﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣ ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪ
ﮫﮬ
مقصودڽ” :دان دمي سسوڠڬوﻫڽ! ﴿نبي محمد﴾ تله مليهت ﴿مالئكة جبريل،
دالم بنتوق روڤاڽ يڠ اصل﴾ سكالي الڬي .دسيسي سدرة المنتهى يڠ دسيسيڽ ترلتق
شرڬ المأوى .سماس دسدرة المنتهى ايت دليڤوتي اوليه مخلوق٢دري عالم٢غائب،
يڠ تيدق ترﻫيڠڬ .ڤڠليهتن تيدق بركيسر درڤد مڽقسيكن دڠن تڤت ،دان تيدق ڤوال
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ملمڤاوي باتس .دمي سسوڠڬوﻫڽ ،دي تله مليهت سبهاڬين دري سبسر-بسر تندا٢
ككواساءن توﻫنڽ“.
بايڠكن! جارق ڤرجالنن سهاال ڤد ﻫاري اين انتارا مسجد الحرام دمكة دان
مسجد األقصى دڤلسطين مڠمبيل ماس سهيڠڬ  31جم دڠن جارق  3111كيلو ميتر
دان ڤرجالنن اونتوق منوجو كبينتڠ يڠ تردكت مڠمبيل ماس كيرا٢امڤت تاﻫون ڤرجالنن.
ماناكاال ڤريستيوا إسراء دان معراج يڠ برالكو كڤد رسول اهلل ﷺ ﻫاڽ برالكو ڤد مالم
يڠ سام .اياڽ اداله مستحيل باڬي مشاركت كتيك ايت ،مك تيدق حيرانله ﻫمڤير
سلوروه ڤندودوق مكة مراڬوءي دان ممڤرتيكايكن ڤريستيوا اين.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
ڤريستيوا اڬوڠ اين بوكنله سقدر چريتا سمات-مات .اي منونتوت كفهمن دان
ڤڠحياتن اڬر اي ممڤو منمبه كإيمانن كيت كڤد اهلل سبحانه وتعالى دان كچينتاءن
ترﻫادڤ رسول اهلل ﷺ .سباڬاي چونتوه ،ڤرجالنن بڬيندا ﷺ كشرڬ دان نراك
سباڬايمان يڠ دڽاتاكن ددالم كتاب ٢سيره ،بڬيندا ﷺ دباوا مليهت سيقساءن يڠ
دتريما ڤڠهوني نراك عقيبة مماكن ﻫرتا دري حاصيل رباء تتكاال مريك دﻫيريت كنراك.
رسول اهلل ﷺ جوڬ مليهت سيقساءن ڤماكن ﻫرتا انق يتيم سچارا ظاليم ،ڤالكو زنا
دان الءين ٢الڬي .سموا ڬامبرن ترسبوت ،تيدق الءين اونتوق مڠيڠتكن كيت اڬر
سنتياس برﻫاتي-ﻫاتي دالم منيتي كهيدوڤن اين دان منجاءوﻫي دوسا يڠ مڠوندڠ
كموركاءن اهلل سبحانه وتعالى.
دسمڤيڠ ايت ،ساتو ڤڠرتين يڠ بسر كڤد اومت إسالم كران ماللوءي ڤريستيوا اين
عبادة صالة موال دشريعتكن .ڤڠالمن روحاني دان جسماني يڠ دعالمي رسول اهلل ﷺ
كتيك معراج باڬي منريما ڤرينته صالة مڠڬامبركن بتاڤ بسرڽ ڤرينته اين سهيڠڬ اي
ڤرلو دتريما سچارا تروس اوليه بڬيندا ﷺ تنڤا ڤرأنتاراءن مالئكة جبريل عليه السالم
سباڬايمان وحيو بياسا .نامون مالڠ سكالي ،ترداڤت سڬلينتير درڤد مشاركت ڤد
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ﻫاري اين ،سريڠ مڠمبيل موده اكن كواجيڤن منونايكن صالة فرض .مريك بوليه برأد
دڬلڠڬڠ ڤرماءينن ،ممبواڠ ماس دڤوست ممبلي بله ،مڽقسيكن كونسرت ،منونتون
تيليۏيشين سالما برجم-جم تتاڤي مڠأبايكن تونتوتن اڬام يڠ سكيتر ببراڤ مينيت سهاج
اين.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
صالة اداله تربية يڠ سمڤورنا باڬي اينديۏيدو دان بيناءن يڠ كوكوه باڬي اومت
إسالم .فلسفه يڠ ترداڤت دالم عبادة صالة اداله ساڠت باڽق انتاراڽ:
ڤرتام  :صالة اداله بوقتي كإيمانن.
ملقساناكن صالة برأرتي مڠأڬوڠكن شعار اڬام دان بوقتي كقواتن ايمان ددالم
ﻫاتي كيت .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة الحج اية :13
ﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ
مقصودڽ” :دمكينله ﴿اجرن اهلل﴾ دان سسياڤا يڠ مڠحرمتي شعار٢اڬام اهلل مك
﴿دي له اورڠ يڠ برتقوى﴾ كران سسوڠڬوﻫڽ ڤربواتن ايت ساتو كسن دري صفة٢تقوى
ﻫاتي اورڠ مؤمن“.
كدوا :ڤناور مڠاتسي تكنن ﻫيدوڤ .
ساكيت مروڤاكن اوجين درڤد اهلل سبحانه وتعالى .سباڬاي مأنسي سوده ڤستي
كيت اكن دأوجي دڠن كسوسهن سام اد راس تاكوت ،تكنن ﻫيدوڤ ،ككورڠن ﻫرتا
دان الءين .٢تيدق اد چارا الءين اونتوق منداڤت كتنڠن دالم ﻫيدوڤ كچوالي كمبالي
كڤد اهلل سبحانه وتعالى .اوليه سبب ايت ،اڤابيال كيت دتيمڤا اوجين جاڠن مڠابايكن
صالة كران ڤد ساعت٢اينيله كيت ڤرلو لبيه ممڤرقواتكن ﻫوبوڠن كيت دڠن اهلل
سبحانه وتعالى دان داڤت ممبنتو كيت مڠيڠتيڽ .فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة
الرعد اية :31
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
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مقصودڽ” :اورڠ يڠ برإيمان دان تنڠ ﻫاتي مريك دڠن ذكر اهلل .كتاﻫوءيله دڠن
ذكراهلل ،تنڠله ﻫاتي مأنسي“.
كتيڬ  :صالة اداله كونچي كجاياءن.
سجاره تله ممبوقتيكن دأنتارا فكتور كڬميلڠن اومت إسالم دڠن منونايكن صالة
دان منجاڬاڽ .اهلل مڠانوڬرﻫكن كڤد اورڠ يڠ منونايكن صالة دڠن ڤلباڬاي كلبيهن،
كجاياءن دان كسالمتن سرتا ڤرلڤسن درڤد سيقساءن اڤي نراك .فرمان اهلل سبحانه
وتعالى ددالم سورة المؤمنون اية  3دان : 3
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
مقصودڽ” :سسوڠڬوﻫڽ برجاياله اورڠ٢يڠ برإيمان ،يڠ خشوع دالم صالة
مريك“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي اهلل،
باڽق الڬي حكمه دان ڤڠاجرن ددالم ڤريستيوا إسراء دان معراج يڠ داڤت
دكاءيتكن دالم كهيدوڤن اين ترأوتاماڽ دالم ڤركارا عبادة ،اخالق دان ڤرايڠتن يڠ داڤت
ممبري ڤدومن كڤد اومت إسالم .سموڬ دڠن ڤريستيوا اين داڤت مڠوكوﻫكن كإيمانن
دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق كيت اونتوق مڠحياتي
ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي ڤندوان دان ڤدومن برسام:
ڤرتام :ڤريستيوا إسراء دان معراج اين اداله بوقتي كبنرن كرسولن نبي محمد ﷺ
دان اوجين كإيمانن كأتس اومت إسالم.
كدوا :صالة مروڤاكن تياڠ اڬام دان شعار كإيمانن .اورڠ يڠ ممليهاراڽ ڤستي
برجاي ددنيا دان دأخيرة.
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كتيڬ :ڤريستيوا إسراء دان معراج اداله معجزة يڠ دكورنياكن كڤد رسول اهلل
ﷺ .ڤريستيوا اين منونتوت ڤڠحياتن دجيوا اڬر اي سنتياس منجادي ڤدومن ﻫيدوڤ
ستياڤ اومت إسالم.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة العنكبوت اية :54
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
مقصودڽ” :باچاله سرتا ايكوتله ﴿واﻫاي محمد﴾ اكن اڤ يڠ دوحيوكن كڤدامو
دري القرءان ،دان ديريكنله صالة ﴿دڠن تكون﴾ ،سسوڠڬوﻫڽ صالة ايت منچڬه
دري ڤربواتن يڠ كجي دان موڠكر دان سسوڠڬوﻫڽ مڠيڠتي اهلل اداله لبيه بسر ﴿فائدﻫڽ
دان كسنڽ﴾ دان ﴿ايڠتله﴾ اهلل مڠتاﻫوءي اكن اڤ يڠ كامو كرجاكن“.
ات
ن الآي َ ِ
ن ال ْعَظِي ْم ِ،وَنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا ف ِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَم ِنْك ُ ْم تِل َاوَتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي ه ََٰذ َا
الِسمِي ُع ال ْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْي وَل َك ُ ْم ،وَلِِسَا ئِر ِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ وَال ْمُِسْل ِم َ ِ
ات ،الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْوَات ،فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
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خطبة كدوا 
الظالِمِيْنَ ،و َ َّ
الصالِ ح ِيْنَ ،وَال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،وَل َا عُدْوَانَ ِإ َّلا عَلَى َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

سلِيْنَ ،وَقُدْوَة ِ َّ
و َ َّ
صحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،وَعَلَى آله ِ وَأَ ْ
النا ِ
السل َام ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُر ْ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ

ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل َٰـه َ ِإ َّ
أن
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ

سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.
سَيِد َنَا مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ

الصادِق ِي ْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا الله َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُ ْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ح ُ
وَ ُ

ميمبر مڽرو اڬر ڤارا جماعه سكالين مڠهولوركن صدقه جارية كڤد تابوڠ ٢يڠ
دسدياكن باڬي توجوان ملقساناكن اكتيۏيتي ٢ڤڠعمارﻫن رومه اهلل سبحان وتعالى اين.
سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن الله َ سُب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا وَآم ِرًا ب ِال ْمُؤ ْم ِنِيْنَ :
فَق َا َ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ
ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
وَعَلَى آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
7
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ن الأَ ْر بَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ ب ِ ْي بَكْر ٍ وَع ُم َر َ وَعُثْم َانَ وَعَل ِِي،
شدِي ْ َ
الرا ِ
ار َ
الله َُّم ع َ ِ
وَ ْ
الصح َابَة ِ و َ َّ
ل بَي ْتِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِعِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َ ْ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم وَالأَ مْو َ ِ
ات وَالمُؤْم ِنِي ْنَ وَالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم ا ْغفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِي ْنَ وَالمُسْل ِم َ ِ

و َأَ يِدِ َّ
ك نَا ك باوه
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هَذِه ِ ال ْبِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِ َ
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

دولي يڠمها مليا سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ ك 51-سلطان
محمد ك.1-
الله َُّم أَ طِلْ عُم ْر َه ُ م ُصْ لِح ًا لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َ َّ
َّ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ
صد َه ُ

الرشَادَِّ .
ق ال ْهُد َى و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا و َسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُِسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً
لِطَرِ ي ْ ِ

آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً َّرخ َِّية ً ،ي َا رَؤ ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.

َّ
ن وَحِيْنٍ ،وان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ،
الله َُّم أَ ع َِّز ال ِْإسْ لَام َ وَال ْمُسْل ِمِيْنَ ف ِ ْي ك ُِل مَك َا ٍ

ل كَل ِمَت َ َ
وَاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،وَأَ ع ْ ِ
ك ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ ،وَد َم ِْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ
الد ِينِ.

يا اهلل ،اڠكاوله توﻫن يڠ مها ڤموره دان مها ڤڽايڠ ،كامي برشكور دأتس سڬاال نعمت
دان رحمة يڠ اڠكاو كورنياكن ،بريله ﻫدايه دان ڤتونجوق كڤد كامي دان
ڤميمڤين٢كامي ،كوكوﻫكنله ڤرڤادوان انتارا كامي ،ساتوكنله ﻫاتي٢كامي دأتس
جالنمو ،ڤرمودﻫكنله سڬاال اوروسن كامي ،تمبهكنله كامي دڠن علمو يڠ برمنفعة،
سوبوركنله جيوا كامي دڠن اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي،
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تڬوﻫكنله إيمان كامي دالم منمڤوﻫي سڬاال ميهنه دان اوجينمو ،ككالكنله كأمانن،
كسالمتن دان كسجهتراءن نڬارا كامي مليسيا سرتا نڬري كامي خصوصڽ واليه
ڤرسكوتوان .جاءوﻫكن كامي دري سبارڠ ڤرڬولقكن ،ڤرڤچهن دان ﻫورو-ﻫارا.
يا اهلل ،بوكاكنله ﻫاتي ٢كامي اونتوق ملقساناكن عبادة زكاة .بركتيله ﻫيدوڤ اورڠ٢
يڠ ملقساناكن عبادة زكاة ،مڽايڠي فقير ميسكين ،انق ٢يتيم سرتا اورڠ يڠ مڠهولوركن
صدقه كتابوڠ-تابوڠ مسجد دان سوراو.
اب.
ك رَحْم َة ً ِإ َّن َ
ر َ َّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا وَه َْب لَنَا م ِن لَّدُن َ
ك أَ ن ْتَ ال ْو ََّه ُ

ر َ َّبنَا آتنَِا فِي ُّ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عَذ َ
عِبَاد َ اللهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُر ْكُمْ ،وَاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُمْ ،وَاسْ أَ لُو ْه ُ م ِنْ ف َضْ لِه ِ
يُعْطِك ُ ْم وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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