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ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

ُد  َمخ ّلّه وََكَرّمّه،اَلّذيخ َوَفَق َمنخ َشاَء ّمنخ َخلخّقّه  لِّلَّ َاْلخ  ّبَفضخ
 َأشَهُد َأن ََّل ّإلَـَٰه ّإََّل ٱلَِلُ َوحَدُهۥ ََّل َشرّيَك َلُه، 
 َلُه املُلُك َوَلُه اْلَمُد َوُهَو َعَلى ُكلّ  َشيٍء َقّديٌر. 

َراُج املُّنرُي.   َوَأشَهُد َأَن ُُمََمًدا َعبُدُهۥ َوَرُسولُُهۥ، الَبدُر الدَُّجى َوالسّ 
 الَلُهَم َصلّ  َوَسلّ مخ َوََبّركخ َعَلى َحّبيّبَنا َوَشّفيّعَنا َوّإَماّمَنا َوُقدَوتَّنا ُُمََمٍد،

ّبّه َوَمنخ تَّبَعُهۥ َوَنَصَرُهۥ َوَواََّلُهۥ.   َنّبّ  الَرمَحّة َوَشّفيّع األَُمّة، َوَعَلى آّلّه َوَصحخ
َيا ّعَباَد ٱلِلَّ، ٱتـَقُ    واخ ٱلَِلَ. َوتـََزَوُدوا َفّإَن َخرَي ٱلَزاّد ٱلَتقَوى،َأَما بَعُد: فـَ
 فـََقد َفاَز ٱملُتَـُقوَن. 

  سكالني، درمحيت غي مجعة غسيد
 بنر-سبنر نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفسام كيت برتقوى ك-ماريله سام

 بكلن باءيق-يقءسبا مبالسن،فن اونتوق هاري بكل سدياكنله. ناءكتقو
 .برتقوى غي نغولوض ميليق اداله ناءكجاي. ناءكتقو اداله

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 :برتاجوق خطبة ممباوا اين بركت نوهف هاري دفميمرب مليا 

  .“ َوالمِْْعَراج  اإِلْسَراءكعجاءينب معجزة “             
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 غينتفا ريستيوف. جارعم دان ءسراإ بولن ايضسبا يتغرايفبولن رجب د
 :1 ايات ،ءار اس ااِلا ةسور دامل ن،ءالقرا دامل د باديكنأد اين

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 دري مامل ساتو دف ثهمبا رجالنكنفمم تله غي اهلل، يخسو مها“ :ثارتي

 رضا غثسكليلي بركيت كامي تله غي قصىألا دالسج ك حلراما السجد
. كامي كبسرن تندا-تندا دري نيضسباها ثدفك رليهتكنفمم كامي
  “.يءتاهوغم مها يضال رغمند مها اداله دي ثوهغضسسو

 

 ءاسرا يستيوارف منجالين  حممد نيب امياناضبا غتنت هكنصيغمايات اين 
    حلراما سجدال دري هاري مامل د رجالننف وهفمنم نغد جارعم دان

 القصىا سجدال دري كمودين. طنيلسفاد القصىا سجدال ك ةمك د
 يضال كمبالي غضهي كتوجوه يتغال د ىَهَتْنُمالم ُةَرْدسِْ ك اتس ك ناءيق

-تندا رليهتكنفوتعاىل مم هيوا اين اهلل سبحانريستف دامل. مكه د بومي ك
 ترجادي اين برسجاره ريستيواف.  اهلل رسول دفك ثكبسرن تندا

 وهفتيم سالما.  حممد نيب هدعو 10-ك تاهون سكيرت
 دامل تربرت اوجني قثبا يفهادغم  اهلل رسول اين، (kenabian)كنبني

 غن دتنتدا هينا داوسري  ينداضب ثانتارا. ثهدعو سضتو-سضتو
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 ضجو اهلل رسول. فطائ كوتا ندودوقف في اقِاث ا هَلْيبَِْق اوليه كراس
 فثهيدو دامل غنتيف تغسا دان يغدساي تغسا غي انسان دوا نغكهيل

 سرتا اعنهاهلل  ضيرا دلِاي او اخ ا بنت هي  ادِاخ ا  ينداضب نغكساي اسرتي يتءيا
 .بلَِْطُمالم ُدْبَع ابن ْبالَِْط ْوُباَ يتءيا  ينداضب ممبنتو قثبا غي ساودارا فبا

  

 فا يضبا ناورف دان (hadiah)هديه اكنفاوليه ايت اسراء معراج مرو
 تاهون ايضسبا دكنلي غي تاهون دف ثتراومتا يفهاد اهلل رسول تله غي

 يغندوغم جارعم دان ءاسرا ريستيواف دامل قيصه-قيصه. هنيكسد
 رجالننف اراخ نغد سام تيدق اي كران جوبكنعمن امت غي سسواتو

 غي ايستيميوا رجالننفاين اداله  رجالننف. بياسا مأنسي اوليه وهفدمت
 ايت ريستيواف دامل. مات-مسات وتعاىل هسبحان اهلل كواس نغد برالكو
 دترميا باكل غي بالسن سرتا اهلل ناءككواس رليهتكنفد  اهلل رسول

 : 18-13 ايات ِمْجنَّلا ةسور دامل اهلل فرمان. ننيت اخرية د ثاومت
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 ھ ھ
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 دامل جربيل، مليهت تله حممد نيب! ثوهغضدان دمي سسو برمقصود:
 ثسيسي د غي. ىَهَتْنُمالم ُةَرْدسِْ سيسي د. يضال سكالي اصل غي ثبنتوق
خملوقا اوليه وتيفدلي ايت ىَهَتْنُمالم ُةَرْدسِْ مساس. ىَوأمَمالم ُةنََّج ضشر ترلتق

 غاليفبر تيدق حممد نيب ليهنتفغ. غضترهي تيدق غ، يبءيغادري عامل 
 مليهت تله اي ،ثوهغضسسو دمي. باتس اوءيفملم تيدق دان

  .ثتوهن ناءككواس تندا بسر-سبسر دري نيضسباها
 

 غتوك وانيتا غوراءس ناءيغم اياله ايت ريستيواف دامل اجرنفغانتارا 
وايتكن مر. امام امحد هطشام يتءيا فرعون وانفرمف انق دفك سيكت
  اهلل رسول. معراج ءاسرا مامل دف برالكو مناريق غي ريستيوافساتو 

. ترسبوت رجالننف دامل كتيك يغموا هاروم تغسا غي وانءبا ترهيدو
 :جربيل دفك ثبرتا اللو  ينداضب

 

ّيُل َما َهّذّه الَراّئَحُة الطَيّ َبُة فَـَقاَل َهّذّه  َن ََي ّجربخ َنّة ّفرخَعوخ رَاّئَحُة َماّشَطّة ابـخ
 َوَأوخََّلّدَها

 جربيل اين؟ يغوا تغسا غي وءبا اكهفهاي جربيل، اوا :ثمقصود
 وانفرمف انق دفك سيكت غتوك يتءيا هَطشِْاَم وءبا اداله اي منجواب،

  .فرعون وخوخ دان
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 غضسهي ترجاتوه ثسيكت كتيك اهلل بسم لفظابوتثدكاتاكن م ةَطشِْاَم
ا انق ببكنثم  فرعون. ايت ركاراف غتنت فرعون دفك ادوغمفرعون

 ايفسو رهكنأد اللو ثين ديريءد توهن سالا يتفمندا ابيالفا (berang)غبري
 ايبو ايضسبا. ةَطشِْاَم انق-انق قفامخمن اونتوق منديده كاوه دسدياكن

 قثمي دامل قفمخد اتاو دبكر كيت انق-انق مليهت كيت كهفوغضس ،فبا
 ماتي كيت انق-انق مليهت كيت وكهفمم ؟فهيدو-فهيدو هيمنديد غي

  .ةَطشِْاَم دفك برالكو غي ايتله ؟نانسفك
 وسوثم غسدا غي ثانق يلرينض تيبا ابيالفا الهغضسهي ةاستقام وهضبلياو تروس ت

 غي ْهاَمَرَك ورنياكنغم اللو اهلل .يسغامن بلياو ايت ساعت. غثدكندو غي
 كعجاءينب دكورنياكن سنديري ايت بايي. فيكريتر بلياو رنهف تيدق

 بياسا لوار كجادين برالكو اهلل، كهندق نغد. ثايبو كنغمنن فاكخبر
 نغجا دان تروسكنله! ايبوكو واهاي: بركاتفصيحا نغد ايت بايي ابيالفا
 دان ةَطشِْاَم “.كبنرن ﴾جالن﴿ اتس د كاوغا ثوهغضسسو كاله، راهثم

 دان اسا غي توهن اهلل كنااتغم نغد مريك مياننإك رتاهنكنفمم ضثكلوار
 ا.فرعون دبونوه شهيد ثمسوا اللو. بياسا مأنسي ثها فرعون

 دان مقدرا اين مياننإك دان كبنرن كنغرجوافانيتا ممو غكربانيان سأور
 اسراء ريستيواف ماللوءي مأنسي سلوروه اوليه تاهون فستيا يتغداي

 اهلل دفدر شهداء بالسن تفمندا ةَطشِْاَم ضكلوار اهلي مسوا. معراج
  .ماتي غضسهي عقيدة رتاهنكنفمم كران
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 ايضالبف وليهيارفمم كيت معراج، سراءإ ريستيواف دفبرداسركن ك
. دحياتي سرتا يغنودر اونتوق ثدال د غتركندو غي ضبرهر اجرنفغ

  : اياله ترسبوت اجرنفغ انتارا
 

 اهلل نغد نغبرهوبو توهن نغمأنسي هاروس سنتياس دكت د.1
 كاال د ونفماهو كسوسهن افدتيم كاال د باءيق وتعاىل، هسبحان

 ن،غتولورف ممربيكن بركواس غي اهلل ثها كران اين. نغكسن تفمندا
 .مأنسي ديري دف كسوسهن دان يتاخدوك ،هنيكسد االضس كنغهيلغم

 

 ج،ارعم دان ءسراإ مساس. معصية دان كرغمو ركاراف وهيءمنجا2.
 دتوجنوقكن  ينداضب نراك، نءادأك منينجاو جقأد  نيب سوقتو ثتفت

 قوم ايضبربا اوليه يلاعد غسدا غي دهشت ءناسقيفث بنتوق ايضبربا
. الكوكن مريك رنهف غي كجاهنت بنتوق االضس دفدر بةقاع ايضسبا
 مريك االفك سنديري هكنخمم غي قوم ساتو دفك رليهتكنفد نيب ثلاميث
 نيب. الاكاسدي رتيفس وتءبرتا كمبالي اي هفخ ستله بسر، باتو نغد

 ماكنف يضبا نءاسيقس رتيفس ينءال غي نءاسيققث بنتوق مليهت ضجو
-ينءهاسوت دان الغم سوك غي ت،فومفغ ،(penzina)نزيناف ،اَبِر
 فهيدو غي كيت ايفسو رااعتب ممربي مسوا اين. يضين كجاهنت الءال
 ضجو دان ايت الختر ربواتنف االضس مالكوكن تيدق اين دنيا د
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 ناءسيقس بنتوق ايتله. اهلل اوليه غدالر جلس غي ينءال دوسا ناءكرجف
 .اهلل رينتهف رغضمل ثسكريا ننيت اخرية د غسساور اوليه دترميا باكل غي

 

 سنديري اهلل غي ةعباد بنتوق سواتو ايضسبا صالة رينتهف3.
 نفكواجي نغد بربيذا صالة نفكواجي. ثناءيغم نكتنتوا اريسكنغضم
 صالة نفكواجي كران اداله اين. جح دان زكاة واسا،ف رتيفس ينءال غي

 افتن جارعم مامل دف اهلل برمتو سوقتو اهلل دفدر نيب اوليه غسوغل دترميا
-عباده غدان كلبيهن صالة بربندي نءايستيميوإك. اين منوجنوقكن نءارانتارف

. كلقاخريةا د دحساب اول غاليف غي عمالن ضجو صالة دان ين،ءال عباده
 .نءارانتارف افتن اهلل نغد غسوغل غبرهوبو اونتوق غلوافبر كيت صالة، نغد

  

 رضا تافيخنف ايضسبا اهلل كبسرن دفك توندوق دان يءاكوغم.4
 كران اين. مأنسي جيوا د برمسي بنر-بنر ثناءككواس فترهاد كيقينن
 اكن نيب دفك رليهتكنفمم وتعاىل هسبحان اهلل ج،ارعم دان ءاسرا سوقتو

 يغضتي عامل د تفتردا غي ثناءتفيخ كعجاءينب ايضبربا دان نغوضأك
 .يضال ينءال-ينءال دان نراك ،ضشر ، ىَهَتْنُمالم ُةَرْدسِْ رتيفس ايت
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دان معراج بوكن سقدر سبواه قيصه  سراءإ ريستيواف ،ثولنفكسيم
 اداله. غمنجل رجب بولن كالي فستيا كمبالي ريتاكنخد غسجاره ي

 ترسبوت ريستيواف سباليق د اجرنفغ حياتيغم كيت اونتوق غنتيف لبيه
. باءيق تيدق غي ركاراف وهيءمنجا دان باءيق غي ركاراف نيمنالد يضبا
 (aneh)انيه كجادين ايضبالف رليهتكنفمم غي جارعم دان ءسراإ ريستيواف

 سنتياس رضا كيت دفك نصافنإك ممربي ثسهاروس اجرنغف نوهف غي
  .ثناءككواس دفك رونض دان وتعاىل هسبحان اهلل اتيغيغم
 

 دحياتي دان الجريفد اين جارعم دان ءسراإ دامل ريستيواف ثسأنداي
 مالكوكن دفدر ثديري لقكنيغم وفمم مأنسي كيننغكمو بنر-بنر
 اداله ضجو جارعم دان ءاسرا ريستيوافاهنت. كج ايضبا-ايضبربا

 تيدق اتاو يقني نغد ايخرف مريك اكهفا سالمإ اومت وجيغم اونتوق
 غسوغل  نيب زمان دكافريا غاور-غاور. ترسبوت ريستيواف نغد

 نيب تتكاال  نيب اولوقكن-ولوقارفمم بهكن ي،اءايخرفمم تيدق
  .مريك دفك ريتاخبر
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 اكنفمرو دان كربكنت نغد نوهف غاداله بومي ي ْسدِْقمَملما ُتْيَببومي 
 غي قصىألا مسجد ثتفتردا سينيله د.  نيب معراج ثبرموال تفمت

 اوليه دجاجه غسد كيين سالم،إ اومت رتامف ةقبل اكنفمرو
 غبرجوا رلوف سالمإ اومت جوسرتو،. اهلل ُةَنْعَل يهودي (zionis)ونيسزي

 تفي اين داخسو تفمت ضمسو ءبردعا سنتياس دان ،ثممبيبسكن اونتوق
 .سالمإ اومت كوانفغ دفك كمبالي كنغولفد

 

 َأُعوُذ َّبهلّل ّمَن الَشيخطَاّن الَرّجيمّ 

ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڤ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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 تله مريك سبب ي،غرافد غي غاور يضبا غرافبر دايذينكن :ثمقصود
 غمنولو اونتوق بركواس امت اهلل ثوهضسسو دان; (dianiayai)دأنياي
 غسبار برداسركن تيدق نغد غوفكام دري داوسري غي مريك يتءيا. مريك
كران مريك بركات: توهن كامي  مات-مسات داوسري مريك بنر، غي السن

 روبوهنخنف غمننت مأنسي هغست غاياله اهلل. دان كاالوله اهلل تيدق مندورو
-اجيرض سرتا نءافرتاف تفمت-تفمت رونتوهله ايخنس ين،ءال غي ثهغست
 غي مسجد-مسجد ضجو دان يهودي، قوم غمسبهي تفمت-تفمت دان ،اجيرض

 غمنولو غي افسسيا غاكن منولو اهلل بهاوا دان; ثدف اهلل نام قثبا دسبوت
  .كواس مها يضال ،واتق مها اهلل ثوهغضسسو. ثامضا

 ﴾40-39: جاحل ةسور﴿                                               
ا
ا

   َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآّن الخَعّظيخّم.َبَ 
ُكمخ ِبَا ّفيخّه ّمَن اآلََيّت  َّكيخّم.َونـََفَعِّن َوّاَيّ  ّر اْلخ  َوالذ ّكخ

 َوتـََقَبَل هللا ّمِنّ  َوّمنخُكمخ ّتالَوَتُه ّانَُه ُهَو الَسّميخُع الخَعّليخُم.
تَـغخّفُر هللَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قـَوخ  أقـُوخ

 َ ّمّنْيخ ّلَماّت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ ّلّمْيخ ّمَناتّ َوّلَساّئّر الخُمسخ  َوالخُمؤخ
ُر الَرّحيخُم.  ُه إنَُه ُهَو الخَغُفوخ تَـغخّفُروخ  فَاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  لِّلَّ  اْلخ َهدُ . َربّ  الخَعاَلّمْيخ َدهُ  هللاُ  ّإَّل ّإَلهَ  َّل َأن َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرّيخكَ  َّل َوحخ  َوَأشخ
لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمََمًدا َسيّ َدنَ  َأنَ   ُُمََمٍد، َسيّ ّدنَ  َعَلىَوََبّركخ  َوَسلّ مخ  َصلّ   الَلُهمَ . َوَرُسوخ

َ. َوَأصخَحاّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى  َأْجخَّعْيخ
َيا بـَعخُد، َأَما َن. الِلََ  اتـَُقوا! هللا ّعَبادَ  فـَ  فـََقدخ فَاَز الخُمتَـُقوخ

َ  َمَعاّشرَ  ّلّمْيخ  هللا، َرمّحَُكمُ  الخُمسخ
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 2023 ريلفا هنغرتف الهغضسهي اللو 2023 جانواري بولن هنغرتفبرموال 

 يقمندودو باكل دان غسدا تله، كيت وخوخ انق دفدر نيضسباها ننيت،
 STAM، SPM ناءريقسفف يقمندودو مريك. عوام ناءريقسفف ايضلباف

  .STPM دان
. غاور 18،751 يسراما اياله اين تاهون دف انوغضتر ريضن SPMالون خ
 والف STAM الونخ مانكاال. غاور 4،851 يسراما والف STPM الونخ

  .غاور 169 يسراما اياله
 مريك اونتوق كنءدعا كيت سام-سام ماريله ايت، نغد نغسهوبو
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 وفمم ثسرتوس ن،اءريقسفف منجالين دامل جيوا نفغكال دان نغكتن
ن اءيقسرفف دامل غرلمخ غي ناءكجاي يهءمرا دان باءيق نغد منجواب
 برجاي غي انسان مريك منجاديكن اهلل ضكن مسوعاءمند بيطخمريك. 

 .اراضن دان ساغب ام،ضا دفك بربقيت دان
 

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
اارسولاهللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم

 -:56 تسورةااألحزاب،اااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،دٍ مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلّ  
 ،دٍ مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  كخ رّ َبَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ بـخ  إّ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهّ رَ بـخ  إّ نَ دّ يّ  سَ 
 آلّ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ بـخ  إّ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا َبَ مَ كَ ،دٍ مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ 
َ مّ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهّ رَ بـخ  إّ نَ دّ يّ  سَ  يخٌد َمَّيخٌد. ،ْيخ   ّإَنَك محَّ

 َ ّمّنْيخ ّمَناّت، الَلُهَم اغخّفرخ ّللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ ّلّمْيخ ّلَماتّ  َواملُسخ َياّء  ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمخ  يخٌع َقرّيخٌب َمُّّ  ،َواأَلمخَواتّ  ّمنـخ  .يخُب الَدَعَواتّ ّإَنَك َسَّ



 

14 
 

 نَ إّ  مَ هُ اللَ  .كَ ريخُ غَ  هُ فُ رّ صخ َّل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ َبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ 
 فّ اشخ  مَ هُ اللَ . امّ قَ سخ األَ  ئّ ي ّ سَ ّمن وَ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ الربََ  نَ مّ  كَ بّ  وذُ عُ نَـ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا نَـ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ وَ  ،نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ  وَ انَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخَّلَن الخَواّثَق َّبهلّل  َزانَ  لخطَانَ السُّ الَلُهَم احخ بخَن اّ  ،زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّميـخ
ّم  َتّفيخ َّبهلّل َشاه، َوأَنخّزّل الَرمحخََة َعَليخّه َوَعَلى  َُمخُمودّ  لخطَانّ سُّ الالخَمرخُحوخ الخُمكخ

 .ترغضانو نـُوخر زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ  لخطَانَةّ سُّ ال

َيا  نـخ ّلَماّت ِف الدُّ َ َوالخُمسخ ّلّمْيخ َلُه َوَرَعاََيُه ّمَن الخُمسخ َفظخ َأوخَّلَدُه َوَأهخ َواحخ
َ.ََي َأرخَحمَ  َواآلّخَرّة، ّبَرمحخَّتكَ     الَرامّحّْيخ

ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعيخلَ  ُُمََمدَ  تغكوالَلُهَم احخ  لخطَانّ سُّ ال بخَن الخَواّثّق َّبهللّ اّ  ّإَسخ
َزانَ   .زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّميـخ

 
  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي

 

 فثاكيت، اءوب دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
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 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 
 

َيا َحَسَنًة َوِف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذابَ  نـخ   الَناّر. رَبـََنا آتَّنا ِف الدُّ
  .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  دٍ مَ ُمَُ  نَ دّ يّ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَ صَ وَ 

 َ ُد هلّل َربّ  الخَعاَلّمْيخ َمخ  .َواْلخ
 

 ّعَباَد هللّا!
ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ، ُكُروخ  اُذخُكُروخا هللَا الخَعّظيخَم َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

ُر هللّا  َن.َوَلذّكخ نَـُعوخ رَبُ، َوهللاُ يـَعخَلُم َما َتصخ  َأكخ

ا ّإَل َصالّتُكمخ  ُموخ  يـَرخمَحخُكُم هللا. ،قـُوخ

 


