خطبة جمعة

ڤرتاهنكن كسوچين القدس

ڤرتاهنكن كسوچين القدس
( ٢٢دسيمبر ٢١٠٢م ٣ /ربيع األخير ٠٣٣١ه)
ُوب ِإلَيْه ِ ،وَنَع ُوذ ُ ب ِاللّٰه ِ م ِنْ ش ُر ُورِ أَ نْفُسِنَا
ِإ َّن الحم َْد َ لِلّٰهِ ،نَحْمَد ُه ُ وَنَسْت َع ِي ْ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 ُ ،ا َ َّلله ُ َّم
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.
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.
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ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت برسام-سام منيڠكتكن كتقواءن دان كإيمانن كڤد اهلل سبحانه وتعالى
دڠن مالكوكن سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ .سموڬ دڠن كتقواءن دان
كإيمانن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ،كيت اكن منداڤت كبهاڬياءن ددنيا دان أخيرة.
باڬي منظاهيركن سوليداريتي ترهادڤ رعيت ڤلسطين ،ميمبر ڤد هاري اين اكن
ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق” :ڤرتاهنكن كسوچين القدس“.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ دمولياكن،
بيت المقدس اداله تمڤت يڠ ساڠت ايستيميوا دسيسي اومت إسالم .اي ساڠت
دمولياكن دان دبركتي اوليه اهلل سبحانه وتعالى سلڤس مكة دان مدينة .لبيه٢الڬي دسان
ترلتقڽ مسجد األقصى يڠ منجادي قبلة اومت إسالم ڤد ڤريڠكت اول سبلوم برأليه كڤد
مسجد الحرام .ماله اي جوڬ سباڬاي سيمبوليك بهاوا اجرن نبي محمد ﷺ اداله مروڤاكن
كسينمبوڠن رسالة ڤارا أنبياء تردهولو يڠ كباڽقنڽ برڤوست دڤلسطين سهيڠڬ اي دبري
جولوقن بومي أنبياء .جوسترو ،تيدق حيرنله ستياڤ ايسو يڠ برالكو دبومي ڤلسطين ڤستي
اكن منداڤت ڤرهاتين اومت إسالم دسلوروه ڤلوسوك دنيا دسڤنجڠ زمان.
ستله دبوك اوليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ،كوتا اين منجادي سيمبول
كأ مانن سجاڬت ،اڤابيال منجادي تومڤوان كڤد ڤڠانوت اڬام إسالم ،كريستين)(kristian
دان يهودي دالم ساتو كاوسن يڠ سام .سجاره ممبوقتيكن باڬايمان مأنسي بربيلڠ اڬام دان
بڠسا بوليه هيدوڤ دالم امان دان هرموني ،تنڤا سبارڠ كونفليك ،دباوه كعاديلن ڤمرينتهن
إسالم .واالوڤون بيت المقدس دان مسجد األقصى ڤرنه دتعلوق اوليه تنترا صليب سالما
همڤير سراتوس تاهون ،نامون سلڤس ايت سلطان صالح الدين األيوبي برجاي ممبيبسكنڽ
دري تعلوقن مريك.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كتنڠن دان كداماين بومي ڤلسطين دباوه ڤينتدبيرن اومت إسالم سريڠ دچمبورو دان
دڬڠڬو ڬوڬت اوليه ڬولوڠن زيونيس كفَّار .كمونچقڽ ،تڠڬل  ٠1مي  ،٠١٣1نڬارا حرام
إسرائيل تله دتوبوهكن باڬي ممبوليهكن اورڠ٢يهودي دري سلوروه دنيا منچروبوه تانه موليا
ڤلسطين .سجق ايت ،برموالله سيري٢ڤنجاجهن سچارا برتوبي-توبي كأتس بومي
ڤلسطين .بريتا٢بركاءيتن سراڠن ،ڤڠبومن ،ڤمبونوهن ،ڤڠوسيرن ترهادڤ اومت إسالم
ڤلسطين دان سباڬايڽ تيدق ڤوتوس٢ترسيار دميديا مسسا .ستياڤ دريڽ منجادي
ڬوريسن لوكا يڠ مميلوكن هاتي اومت اين.
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سابن هاري كيت دبريتاكن تنتڠ ڤلباڬاي ككجمن زيونيس كأتس اومت إسالم
دڤلسطين .ستياڤ هاري اد سهاج اومت إسالم ڤلسطين يڠ دبونوه ،دروڬول ،دتيندس،
دسيقسا دان دظاليمي .هيدوڤ مريك دهوجني ڤلورو ،لتوڤن٢بوم سرتا برمنديكن داره.
لبيه دري ايت ،مريك دنافيكن ڤوال حق اونتوق هيدوڤ بيبس دان ملقساناكن تونتوتن اڬام
ددالم نڬارا مريك سنديري .تركيني ،كيت تله دكجوتكن دڠن ڤڠومومن ڤميمڤين أمريكا
شريكت يڠ مڠإعترف بيت المقدس سباڬاي ايبو كوتا إسرائيل .حقيقتڽ ،تيندقن اين تيدق
الءين اداله اونتوق مڽمڤايكن حسرت بڠسا يهودي إسرائيل دالم مرمڤس كمبالي بيت المقدس
درڤد ميليق اومت إسالم ڤلسطين بهكن ميليق كيت اومت إسالم سلوروهڽ.
تيندقن ترسبوت جوڬ جلس ساله دري سودوت نورما دان سيستم ڤرأوندڠن يڠ اد.
ماله اي بوليه دأڠڬڤ سباڬاي سواتو بنتوق رمڤسن سرتا ڤنجاجهن سالءين منچابولي
حق٢اساسي كمأنسياءن .اين مڠيڠتكن كيت اكن فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة
اإلسراء اية :٣
ﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍ
مقصودڽ” :دان كامي كاتاكن كڤد بني اسرائيل دالم كتاب ايت :سسوڠڬوهڽ كامو
اكن مالكوكن كروسقن دبومي دوا كالي ،دان سسوڠڬوهڽ كامو اكن برالكو سومبوڠ اڠكوه
دڠن ملمڤاو-لمڤاو“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
برجواڠ ممڤرتاهنكن ڤلسطين بوكن سمات-مات دڠن مڠڠكت سنجات .باڽق چارا
يڠ بوليه دڬوناكن باڬي منظاهيركن سوكوڠن ،كسوڠڬوهن دان كچينتاءن ترهادڤ بيت
المقدس دان مسجد األقصى .دعاء ،انتاراڽ يڠ ڤاليڠ اوتام ڤرلو دڤنجتكن كڤد اهلل يڠ
مڠواساءي سلوروه عالم .اوسها يڠ ڤاليڠ موده اونتوق دالكوكن اوليه ستياڤ اومت إسالم.
تيدق اد السن اونتوق منيڠڬلكن دعاء دان برمناجت كڤد اهلل سبحانه وتعالى سوڤاي
3

خطبة جمعة

ڤرتاهنكن كسوچين القدس

ممليهارا دان مڠمباليكن كأمانن دبومي ڤلسطين .سالءين ايت ،سومبڠن دالم بنتوق كواڠن
جوڬ بوليه دسالوركن ماللوءي بادن٢يڠ دإعتراف دان دأكوءي كصحيحنڽ.
اومت إسالم جوڬ واجب برساتو ممڤرتاهنكن كسوچين اڬام إسالم دڠن منيڠڬلكن
ڤرسليسيهن دان ڤربالهن يڠ سالما اين منجادي دوري دالم داڬيڠ كڤد اومت إسالم .اومت
إسالم جوڬ ڤرلو ملقساناكن ستياڤ أمانه يڠ تله دڤرتڠڬوڠجوابكن باڬي ممستيكن كريضاءن
دان ڤرتولوڠن اهلل سبحانه وتعالى .فرمان اهلل سبحانه وتعالى دالم سورة الحج ايات -٣١
:٣٠
…ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ
برمقصود ...” :دان سسوڠڬوهڽ اهلل اكن منولوڠ سسياڤا يڠ منولوڠ اڬاماڽ ﴿اڬام
إسالم﴾ ،سسوڠڬوهڽ اهلل مها قوات ،الڬي مها كواس ،ياءيت مريك ﴿اومت إسالم﴾ يڠ
جك كامي بريكن مريك ككواساءن ممرينته دبومي نسچاي مريك منديريكن صالة سرتا
ممبري زكاة ،دان مريك مڽوروه بربوات كباءيقن سرتا مالرڠ دري مالكوكن كجاهتن دان
ڤركارا يڠ موڠكر .دان ﴿ايڠتله﴾ باڬي اهلل جواله كسودهن سڬاال اوروسن“.
ڤارا تتامو اهلل سكالين،
ميمبر مڽرو كڤد سلوروه رعيت مليسيا دسڬنڤ الڤيسن اونتوق سنتياس ممبري
سوكوڠن ڤادو ترهادڤ اوسها ٢ڤلباڬاي ڤيهق ،دالم اڤ جوا چارا باڬي ممستيكن بيت
المقدس تتڤ دميليقي اوليه اومت إسالم .اومت إسالم جوڬ ڤرلو برساتو اتس نام إسالم
باڬي ممڤرتاهنكن كسوچين اڬام اين .تيڠڬلكن ڤرتليڠكهن دان ڤربيذاءن يڠ تله منجادي
دوري دان اڤي يڠ تله ممباكر ڤرڤادوان اومت سالما اين .سباڬاي اومت إسالم يڠ
برإيمان ،واجب باڬي كيت منظاهيركن سوكوڠن ترهادڤ رعيت ڤلسطين .ڤاليڠ تيدق،
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دعاء كيت منجادي سنجات ترقوات يڠ مڠإيريڠي سماڠت إنتفَاضَة رعيت ڤلسطين.
مريك ساڠت مڠهارڤكن بنتوان دان سوكوڠن درڤد سلوروه اومت إسالم دأتس دنيا اين.
ايڠتله! اهلل مها بركواس ترهادڤ سڬاال اوروسنڽ ،تتاڤي كباڽقن مأنسي تيدق مڠتاهوءيڽ.
ايڠتله ،اڤ يڠ برالكو كأتس اومت إسالم ڤلسطين تيدق مستحيل بوليه برالكو دنڬارا
اين كران موسوه إسالم تيدق ڤرنه ليكا دري منچاري جالن باڬايمان اونتوق مڠهنچوركن
إسالم دان اومتڽ .اينيله ماساڽ اومت إسالم دنڬارا اين واجب مراڤتكن صف دان
برساتو اتس داسر عقيدة إسالمية باڬي مناڠني سڬاال بنتوق سراڠن دان انچمن يڠ سدڠ
درنچاناكن اوليه ڤيهق موسوه .واهاي اومت إسالم ،باڠون دان برساتوله كيت سبلوم
ترلمبت.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
كسيمڤولن يڠ داڤت دبوات دري خطبة ڤد هاري اين اياله:
ڤرتام  :ممڤرتاهنكن بومي ڤلسطين دان بيت المقدس اداله تڠڬوڠجواب اومت إسالم
سلوروه دنيا.
كدوا  :ماريله كيت برساتو اتس نام إسالم دان مڠنڤيكن ڤرسليسيهن دان ڤربيذاءن باڬي
مننتڠ كظاليمن دان ڤنينداسن يڠ دالكوكن اوليه زيونيس يهودي يڠ تله الما منيندس اومت
إسالم.
كتيڬ :ماريله كيت إستقامة بردعاء اڬر بيت المقدس دكمباليكن كڤد اومت إسالم
دڤلسطين.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة اإلسراء اية : 1
ﭧﭨﭷﭸﭹﭺﭻ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠ
5

خطبة جمعة

ڤرتاهنكن كسوچين القدس

برمقصود” :مك اڤابيال سمڤاي ماس جنجي ﴿ممبالس كدرهاكاءن كامو﴾ كالي يڠ
ڤرتام دري دوا ﴿كدرهكاءن﴾ ايت ،كامي داتڠكن كڤد كامو همبا٢كامي يڠ كوات ڬاڬه
دان امت ڬانس سراڠنڽ اللو مريك منجلجه دسڬاال چروق رنتاو ﴿ممبونوه دان ممبيناساكن
كامو﴾ دان ﴿سبنرڽ ڤريستيوا ايت﴾ اداله ساتو جنجي يڠ تتڤ برالكو“.
َات
ن اْلآي ِ
ن الْعَظِي ِْم ،وَنَفَعَن ِ ْى و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ اللّٰه ُ ل ِ ْى وَل َك ُ ْم ب ِالقُر ْءَا ِ

ل م ِن ِ ْى وَم ِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُِ ،إ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْى ه ََذ َا
السمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم ،وَتَق ََّب َ
وَالذِكْر ِ الْح َ ِ

ات،
ات ،وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
وَأَ سْ تَغْف ِر ُ اللّٰه َ ال ْعَظِي ْم َ ل ِ ْى وَل َكُمْ ،وَلِسَا ئِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ

فَاسْ تَغْف ِر ُْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ ال ْغَفُو ْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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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 َّ
ا ْلحم َْد ُ ِللّٰه ِ وَل ِ ِي َّ
الصل َاة ُ

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

ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،وَأَ شْه َد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ََٰه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا اللّٰه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
سو ْلُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَر َ ُ

الصادِق ِي ْنَ ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللّٰهِ ،ا َِّتقُو ْا اللّٰه َ وَكُونُو ْا م َ َع َّ
ضوْرِ
ح ُ
الطاعَة ِ و َ ُ
جم َاعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ.
ا ْلجم ُْعَة ِ وَال َ

ميمبر مڠمبيل كسمڤتن ڤد هاري اين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين ،ماريله كيت برسڬرا
ممباير زكاة يڠ دتنتوكن ڤد تاهون سماس .سالوركن واڠ زكاة ترسبوت كڤوست ڤوڠوتن
زكاة مجليس اڬام إسالم واليه ڤرسكوتوان .سموڬ اي منجادي ساهم كيت دأخيرة كلق.
سه ِ وَث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ.
سب ْح َانَه ُ وَتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ بنِ َ ْف ِ
وَاع ْلَمُو ْا أَ َّن اللّٰه َ ُ

ل اللّٰه ُ 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 ﭿ
ﮀ
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ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى
ل عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ

ل سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ كَمَا ب َارَكْ تَ عَلَى سَي ِدِن َا
ك عَلَى سَي ِدِن َا مُح ََّمدٍ وَعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِن َا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ و َب َارِ ْ
آ ِ
مج ِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإ ب ْر َاهِي ْم َ فِي الْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
ِإ ب ْر َاهِي ْم َ وَعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ

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 ْت ِه ِ وَق َرَابَتِه ِ وَسَا ئِر ِ َّ
التاب ِع ِينَ وَم َنْ
اج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ زْو َ ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك ي َا 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 اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِي ْنَ وَالمُسْل ِم َ ِ
و َأَ يِدِ َّ
ق وَال ْهِد َايَة ِ مُد َب ِر َ هََذِه ِ ال ْب ِلَادِ ال ِْإسْ لَام َِّية ِ م َل ِكَ نَا ك باوه دولي يڠمها
الله َُّم ب َِّالتو ْف ِي ْ ِ

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 َ َّ
َّ
ق ال ْهُد َى
صد َه ُ لِطَرِ ي ْ ِ
الرع َِّية ِ وَال ْب ِلَادِ ،و َبلَ ِ غْ مَق َا ِ

الرشَادَِّ .
و َ َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِي َا وَسَا ئ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ ِ َّنة ً َّرخ َِّية ً ،يَا
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَؤ ٌ

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

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

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
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اخالق يڠ موليا ،ڤيمڤينله كامي كجالن يڠ اڠكاو ريضاءي ،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.
اب .ر َ َّبن َا
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 ُ

آتنَِا فِي ُّ
َاب َّ
النارِ.
خرَة ِ َ
حسَن َة ً وَفِي الآ ِ
الدن ْيَا َ
حسَن َة ً وَق ِنَا عََذ َ
عِبَاد َ اللّٰهِ،

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
فَا ْذك ُر ُْوا اللّٰه َ 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 ُ اللّٰه ِ أَ كْ ب َر ُ ،وَاللّٰه ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُونَ.
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