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 تيكنولوڬي ملڠكاوءيج ارعدان م ءسراإمعجزة 

 إسراء دان معراج

 (ه٠٤٤١شعبان  ٦/ م١١٠٢ اڤريل ٠١)

لَهُ  الـَحْمدُ لل  هِ ال َّذِْي َأسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مَِن الْمَْسِجدِ اْلحَرَاِم ِإلَى الْمَْسِجدِ اْلَأقْصَى، وَفَض َّ
ُ مَِن الْمَوَا ه ُ وََخص َّ ُ حَمْدًا َكثِيْرًا َطي ِبًا وَاْصطَفَاه هِِب بِمَا لَا ُيحْصَى وَلَا يُْستَْقصَى. َأْحمَدُه

 لَا يُعَد ُّ وَلَا ُيحْصَى.
 ُ يَْك لَه ُ لَا شَرِ ُ وَحْدَه ا الل  ه َ ِإل َّ ا ِإلََٰه ُ َأْن ل َّ َ فَهَدَى.  َأشْهَد ر ى وَقَد َّ ُ َأن َّ خَلََق فَسَو َّ وََأشْهَد

 ُ ُ وَرَُسوْل دًا عَبْدُه ُ مُحَم َّ فَاعَةِ  ه ِ وَالْمِعْرَاِج وَالْمَقَاِم الْمَْحمُوْدِ وَالش َّ َخُْصوُْص بِاْلِإسْرَاء الم
ِ وََسل ِْم عَلَىالْعُْظمَى.  هُم َّ َصل  َلل َّ َ وَرَُسوْلِكَ  ا َ  عَبْدِك ِ و دٍ وَعَلَى آلِه َ صْ أَ مُحَم َّ ِ اح وَمَْن تَبِعَهُ  بِه

 وَاهْتَدَى.
 ِ َ الل  ه ا بَعْدُ، فَيَا عِبَاد كُْم َأم َّ ـ َّ ِ لَعَل ِ وََطاعَتِه ِتَْقوَى الل  ه قُوْا الل  هَ، اُْوِصيْكُْم وَنَْفسِْي ب ، اِت َّ

 تُْفلُِحونَ.

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  

 ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٿٺ  ٺ     ٺ  ٺ

 درحمتي اهلل،  جماعه يڠ  سيدڠ 

وتعالى  يمانن كڤد اهلل سبحانهإدان ك نءامنيڠكتكن درجت كتقو١ماريله كيت سام

مودهن -سوڠڬوه ملقساناكن ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال تڬهنڽ، موده-دڠن برسوڠڬوه

 خيرة.أكيت اكن بربهاڬيا ددنيا دان 
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ج ارعدان م ءسراإ معجزة” :يڠ برتاجوق هبر ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبنم

 “.تيكنولوڬي ملڠكاوءي

 حمتي اهلل،در جماعه يڠ  سيدڠ 

ن اهلل سبحانه وتعالى ءاڤريستيوا اسراء دان معراج مروڤاكن ساله ساتو تندا ككواس

يمان يڠ كوكوه دهاتي سوده تنتو امت سوكر اونتوق دتريما إيڠ دڤرليهتكن كڤد همباڽ. تنڤا 

، ءسرااإل ةمكن اوليه اهلل ددالم سورقسراء سباڬايمان يڠ تله دراإاكن كبنرنڽ. ڤريستيوا 

 ڤرتام : ةاي

 مها سوچي اهلل، يڠ تله ممڤرجالنكن همباڽ ڤد سواتو مالم دري مسجد” :برمقصود

قصى يڠ تله كامي بركتي سكليليڠڽ اڬر كامي ممڤرليهتكن كڤداڽ ألا لحرام كمسجدا

، سسوڠڬوهڽ دي اداله يڠ مها مندڠر الڬي مها )ن كاميءا﴿ككواس١سبهاڬين درڤد تندا

 “.مليهت

ڽ ڤريستيوا اين دالم إسالم  سهيڠڬ اهلل سبحانه وتعالى مناماكن ليهتله بتاڤ برنيالي

 سراء.اإل ةدالم القرءان دڠن نام سور ةساتو سور

دالنتيق  ملسو هيلع هللا ىلصكن ڤرجالنن اڬوڠ اين برالكو سلڤس رسول اهلل اعلماء برسڤاكت مڠات

كبومي يثرب. اهلل سبحانه وتعالى تله  ةمنجادي رسول دان سبلوم بڬيندا برهجرة دري مك

النجم،  ةيق كالڠيت منروسي فرمانڽ دالم سورءمكن ڤريستيوا معراج كتيك بڬيندا ناقرام

 :31–31 ةاي

ڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ    ڱ  

 ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

اصل﴾ ڤد  دان سسوڠڬوهڽ محمد تله مليهت جبريل ﴿دالم بنتوقڽ يڠ”برمقصود: 

. برهمڤيرن دڠنڽ ترداڤت شرڬ سباڬاي تمڤت ىنتهلُمُة ايت﴾ دسدرءين ﴿ياءوقتو يڠ ال

دليڤوتي اوليه سسواتو يڠ مليڤوتيڽ.  الُمنتهىُة تيڠڬل. ﴿محمد مليهت جبريل﴾ كتيك سدر
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يڽ. ءڤڠليهتنڽ ﴿محمد﴾ تيدق برڤاليڠ دري يڠ دليهتڽ ايت دان تيدق ﴿ڤوال﴾ ملمڤاو

 “ن توهنڽ يڠ ساڠت اڬوڠ.ءاككواس١ليهت سبهاڬين درڤد تنداسسوڠڬوهڽ دي تله م

سراء دان معراج إترسبوت، جلس منونجوقكن بهاوا ڤريستيوا  ١برداسركن ايات

ن سدر اتاو ءادأدڠن روح دان جسد بڬيندا، دالم ك ملسو هيلع هللا ىلص اوليه رسول اهلل يءداللو١بنر

سڤنوه هاتي يني دڠن يقمات. جوسترو، كيت واجب م-ن ميمڤي سماتويڬاابوكن هاڽ 

 برالكو كڤد بڬيندا. ١سراء دان معراج اداله بنرإبهاوا 

سراء دان معراج اداله سواتو ڤريستيوا اڬوڠ يڠ منچابر كممڤوان تيكنولوڬي إجلس، 

 ملسو هيلع هللا ىلص يڠ ترباتس. دساعت رسول اهلل نسيءماعقل فيكيرن ي مودن بهكن منجڠكاو
 يءڤت كالڠن مريك يڠ مراڬو، مك تردانسيءماسراء دان معراج كڤد إمنچريتاكن ڤريحال 

ي بڬيندا. باڬي مريك ڤريستيوا اين برالكو دلوار باتسن ءاكصحيحنڽ دان تيدق ممڤرچاي

ن. اد دالم كالڠن مريك ممبنركن بڬيندا، اد يڠ سڠسي ءعقل دان منچاريك عادة كبياسا

نه بو بكر رضي اهلل عأدان لبيه دهشت الڬي اد يڠ مرتد درڤد اڬام. دساعت اين، سيدنا 

 . بلياو رضي اهلل عنه بركات:ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل تمڤيل كهادڤن ممبنركن ڤرخبرن بڬيندا

 ِ مَاء ِقُهُ ِبخ َبَرِ الس َّ َصد  ِقُهُ بِمَا هُوَ َأبْعَدُ مِْن ذَلَِك ، أُّ َصد   نَعَْم ، ِإن ِي لأُّ

يڽ تنتڠ ءاوه درڤد ايت، اكو ممڤرچايءيڽ لبيه جاءايا، سسوڠڬوهڽ اكو ممڤرچاي”

  “.ڠيتبريتا دري ال

نه دڬلر دڠن عي اهلل ضبو بكر رأله يدڠن سبب ڤريستيوا اين”بركات:  ةبو سالمأ

 “.ڬلرن الصديق 

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

 عليهود مروايتكن بهاوا ستله سلساي ڤمبدهن يڠ دالكوكن اوليه جبريل عابن مس

دالم ڤرجالنن لوار  ملسو هيلع هللا ىلص اهللاق اونتوق دتوڠڬڠي اوليه رسول َرسالم، دداتڠكن بيناتڠ برنام ُبال

كن سڤرتي اومڤامأكران كتڠكسنڽ يڠ د ُبَراقسراء. بيناتڠ اين دناماكن إبياسا يڠ دناماكن 

 ق ﴿كيلت﴾. ْرالَب
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سراء دان معراج اداله ڤرجالنن توحيد دان ممڤرليهتكن إتيدق شك الڬي، ڤرجالنن 

  :31 ةايالنجم  سورة ان دالمن اهلل يڠ تياد تولوق بنديڠڽ. اهلل تعالى برفرمءاككواس ١تندا

 ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

ن ءاككواس ١سسوڠڬوهڽ دي ﴿محمد﴾ تله مليهت سباهاڬين تندا”برمقصود: 

  “توهنڽ يڠ ساڠت اڬوڠ.

جوسترو، جاڠنله كيت برسيكڤ اڠكوه دان سومبوڠ دڠن كماجوان يڠ كيت 

ي اهلل تعالى. كچڤي ڤد هاري اين ڤدحال اي اداله ساتو نيالي يڠ ساڠت كچيل دسيس

سڬاال  تين اهلل دڠن منطاعءابهكن كيت واجر براس رنده ديري دان تواضع دڠن ككواس

 ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ.

 درحمتي اهلل، جماعه يڠ  سيدڠ 

سراء دان معراج مروڤاكن ڤريستيوا يڠ مڠاندوڠي ميسيج ڤنتيڠ دالم إسوده تنتو 

 . انتاراڽ :ملسو هيلع هللا ىلصلمي اوليه رسول اهلل عستياڤ دتيق يڠ د

 ڤرتام : ڤڽوچين ظاهير دان باطين

دبده داداڽ اوليه جبريل دان دچوچي  ملسو هيلع هللا ىلصسراء دان معراج، نبي محمد إسبلوم 

اڬر ممڤو مميكول  ملسو هيلع هللا ىلصن كڤد رسول اهلل ءير زمزم سباڬاي ڤرسدياءهاتي بڬيندا دڠن ا

برسيهكن جيوا دري كوتورن سالم. لنترن ايت، كيت دسارنكن اڬر ممإأمانه بسر دالم 

 ره ڤمبنتوقن مسلم يڠ كامل.أدوسا ظاهير دان باطين ك

 كدوا : سنتياس طاعة كڤد اهلل.

لسطين ممڤرليهتكن باڬايمان بڬيندا برصالة فك ةدري مك ملسو هيلع هللا ىلص ڤرجالنن رسول اهلل

اتاو يثرب يڠ كمودينڽ دكنلي  ةَبْيَطستياڤ كالي برهنتي دببراڤ تمڤت برسجاره انتاراڽ 

 ورُطاكن برهجرة. ستروسڽ كبوكيت  ملسو هيلع هللا ىلص، تمڤت دمان رسول اهلل ةالمنور ةنام المدين دڠن

 ُتْيخيرڽ كَبأدرڤد اهلل دان  ومنريما وحي عليه السالميت تمڤت نبي موسى ء، ياءسينا
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دالهيركن. بڬيندا مڠاجر كيت منجادي اومت  عليه السالميت تمڤت نبي عيسى ءم ياَحلال

 ن.ءداأتعالى دالم اڤ جوا ك يق يڠ طاعة كڤد اهللءتربا

 سالم.إكتيڬ : مسجد سباڬاي شعار 

ينكن ڤرانن يڠ ڤنتيڠ دالم ءبڬيندا منونجوقكن بتاڤ مسجد مما ءسراإڤرجالنن 

مات، اي -سمات ةخيرة. مسجد بوكن تمڤت عبادأددنيا دان  نسيءمامڠهرمونيكن كهيدوڤن 

ن عوڠسي سباڬاي تمڤت رجونڽ بهكن برفسالم اڬوڠ يڠ مستي دجاڬ كسوچيإاداله شعار 

 مڽلسايكن ڤرمسئلهن سوسيال مشاركت.

 سالم اڬام سموا ڤارا نبي.إمڤت : أك

ين، ءيڠ ال١قصى، جبريل تله مندهولوكن نبي محمد بربنديڠ دڠن نبيدمسجد األ

مكن مريك ددالم صالة سبلوم دأڠكت كالڠيت. اين منونجوقكن بهاوا رسول امإبڬيندا مڠ

سالم اداله اڬام يڠ برصفة إيت ءسڬاال نبي دان اڬام يڠ دباواڽ يااداله ڤڠهولو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  اونيۏرسل مرڠكومي سموا نبي دان بڠسا.

دأنوڬرهكن صالة ليما وقتو  ملسو هيلع هللا ىلص كمونچق ڤريستيوا اين اداله اڤابيال بڬيندا نبي

كن كتيك ووان صالة ايت دوحيض. بوليه سهاج كفرىتهلُمُة اسهاري دان سمالم دسدر

بومي تتاڤي اين برالكو اونتوق منونجوقكن كتيڠڬين صالة دان ڤري ڤنتيڠڽ دالم د دأبڬيندا بر

 .نسيءماكهيدوڤن 

 بار هيءمنجاو كواجيڤن:  كليم

 يڠ سيقسا عذاب دڤرليهتكن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول المختوم، يقحالر كتاب دالم يلكندنوق

 كمنترين ڤڠواتكواس هاري سمبوتن سمڤنا جوسترو،. بار مماكن يڠ ١اورڠ كڤد دتيمڤاكن

 ڤنياڬ ماهوڤون ڤڠڬونا سالكوكيت  ،74-ك ڤڠڬونا لاحوا حال دان نڬري دالم ڤرداڬڠن

. ڤنيڤوان دان خيانة غرار، با،ر درڤد بيبس بلي جوال اكتيۏيتي ممستيكن برتڠڬوڠجواب

 : 3-3 ايات فينالمطف سوره دالم وتعالى سبحان اهلل فرمان
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ۉ  ۉ       ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   

 ې  ې  

 ،﴾سوكتن دان تيمبڠن دالم﴿ چورڠ يڠ ١اورڠ باڬي بسر نءكچالكا”:  برمقصود

 دڠن مڠمبيلڽ مريك ينءال اورڠ دري﴾ چوڤق ڬنتڠ﴿ سوكتن منريما اڤابيال يڠ مريك يتءيا

 مريك ين،ءال اورڠ اونتوق منيمبڠ اتاو مڽوكت مريك اڤابيال﴾ سباليقڽ﴿ دان چوكوڤ،

 “.كورڠي

  درحمتي اهلل، ماعه يڠ ج سيدڠ 

 يكوت:إڤد هاري اين اداله سڤرتي بر هانتارا كسيمڤولن يڠ داڤت دأمبيل درڤد خطب

سباڬاي معجزة  ملسو هيلع هللا ىلص سراء دان معراج مروڤاكن انوڬره اهلل كڤد رسول اهللإڤريستيوا  ڤرتام:

 يل كبنرن بڬيندا.لاڬوڠ دان منجادي د

تيدق  نسيءماتيكنولوڬي يڠ دچيڤتا  ين س دانءوه مان كماجوان ساءيقينله سجا كدوا:

 .ملسو هيلع هللا ىلص ن اهلل ترماسوق معجزة يڠ دأنوڬرهكن كڤد رسول اهللءااكن ممڤو مننديڠي ككواس

تي يڠ ايمان دڠن كبنرن ڤريستيوا اين دان مڠحياتي سڬاال اينتيڤإكيت واجب بر كتيڬ:

 ، علمو دان ڤندوان هيدوڤ كيت.ةبرعتركندوڠ ددالمڽ سباڬاي 

  :393-391 ةعمران ، اي آل ةسور فرمان اهلل ددالم

 ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  

 ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

سسوڠڬوهڽ ڤد كجادين الڠيت دان بومي، دان ڤد ڤرتوكرن مالم دان ”: برمقصود

يڠ برعقل ١ن دان كلواسن رحمة اهلل﴾ باڬي اورڠءان، كبيجقسنءا﴿ككواس١سياڠ، اد تندا
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يڠ مڽبوت دان مڠيڠتي اهلل سماس مريك برديري دان دودوق دان سماس  ١يت﴾ اورڠء﴿يا

مريك برباريڠ مڠيريڠ، دان مريك ڤوال مميكيركن تنتڠ كجادين الڠيت دان بومي ﴿سمبيل 

، مها ١اين دڠن سيا ١بندا بركات﴾: "واهاي توهن كامي! تيدكله اڠكاو منجاديكن

 “سوچي اڠكاو، مك ڤليهاراله كامي دري عذاب نراك.

اكُْم بِمَا فِيْهِ مَِن الآيَاِت وَالذ ِكْرِ  ،ِبَارَكَ الل  هُ لِْي وَلـَكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم وَنَفَعَنِي وَِإي َّ
َ  ،اْلحَِكيْمِ  َل مِن ِي وَمِنْكُْم تِل َ وَتَقَب َّ ُ هُو ه ُ ِإن َّ مِيُع الْعَلِيْمُ. اوَتَه َ  الس َّ ذَا وََأْستَغْفِرُ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي وَلـَكُمْ  َ الْعَظِيْم ِ الْمُْسلِمِيْنَ وَالْمُْسلِمَاتِ  ،الل  ه ئِر ِ  ،وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  ،وَلِسَا  الَأْحيَاء
هُ هُوَ الْغَفُوْ  ،مِْنهُْم وَالَأْموَات ُ فَاْستَغْفِرُْوهُ ِإن َّ ُ  ر ِحيْم  .الر َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال بِي ِ  ،وَنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  وَلِي ِ الص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ لَاةُ وَالس َّ وَالص َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ وََأْصحَابِه قِينَ ، وَعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ وَِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة وَعَلَى الت َّ

 وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن.

ُ َأْن  َ ِإلا َّ َأشْهَد ا ِإلٓه ُ  ل َّ ُ أن َّ َسي ِدَنَا  الل  ه يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُّ الْمُبِينُ، وََأشْهَد َ شَرِ ُ لا وَحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا عَبْدُهُ وَرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل  ه َ الل  هِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا عِبَاد ِ ، َحق َّ تَْقوَاه َ َصلَاة ِ وَحَافِظُوْا عَلى وَُكونُوا  ،الْـَجمَاعَة
 ِ ِنَْفِسهِ، ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل  ه ِ ب ُ وَتَعَالَى َأمَرَكُْم بَِأْمرٍ بَدََأ فِيْه َ ُسبْحَانَه . وَاعْلَمُوا َأنَ  الل  ه

َئِكَتِهِ  ى بِمَلا ِ وَثَن َّ يلِهِ:الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسه   ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

 ڇ

دٍ وَعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ وَعَلَى آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي
دٍ وَعَلَى آ ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي بْرَاهِيْمَ و ِ دِنَا ِإ ِ دِنَا آِل َسي َا بَارَْكَت عَلَى َسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِل َسي

بْرَاهِيْمَ وَعَلَى  َك حَمِيْدٌ َمجِيْدٌ.آِإ ِيْنَ ِإن َّ َم بْرَاهِيْمَ فِي الْعَال ِ دِنَا ِإ  ِل َسي

َ وَعُثْمَانَ  اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ وَعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ عَِن اْلخ ، وَاْرَض وَاْرَض الل َّ وَعَلِي ٍ
ِ َأْجمَعِينَ،  حَابَة ِ الص َّ ئِر هُم َّ عَْن سا االل َّ  وَمَْن تَبِعَهُْم بِِإْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن وَاْرَض عَن َّ

 .مَعَهُْم بِمَن َِك وكَرَمَِك وَِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ وَالمُْسلِمَا  ِت وَالمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم وَالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ ـِكَـنَا كـباوه دُولِي يڠ مَهَا م لَامَةِ مَل ةِ وَالس َّ ح َّ وْفِيِْق وَالْهِدَايَةِ وَالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَوَاِم الت َّ ليا والل َّ
ُ الد ِيْن الـمُْصطَفَى  ُ الل  ه رِعَايَة سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان عَبْد

بِْن ُسلْطَان حَاِج َأْحمَد َشاه الـمُْستَعِيْن بالل  ه.   بِالل  ه َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ، ووَكَذلَِك كـباوه دُولِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت الـمَرُْحوْم الـمُتَوَك ِْل عَلَى الل  ه  )تُونكو( حاجه عَزِيْزَةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاج.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

ُ مَِن الْمُْسلِمِينَ وَالْمُْسلِمَاِت  ُ وَرَعَايَاه الَه ُ وَعُم َّ ُ وَقَُضاتَه ُ وَوُزَرَاءَه هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَه الل َّ
 َ اِحمِينَ . و  الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل وَِإيمَاٍن، وََأْمٍن وََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْـمُْسلِمِينَ.  وََسا

هُم َّ َأعِز َّ  ِ مَكَاٍن وَِحيْنٍ، وانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، وَاخْذُْل الل َّ اْلِإْسلَامَ وَالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل 
 مَْن خَذََل الْمُْسلِمِيْنَ، وََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، وَدَم ِْر َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن.

 َ ِنَا، و ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو لُمَاِت الل َّ لاِم، وََنج ِنَا مَِن الظ ُّ َأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، وَاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاعِنَا،  َ مِْنهَا وَمَا بَطََن، و ورِ، وََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَر ِإلَى الن ُّ

ِنَا ات ي َّ ِنَا، وََأْزوَاِجنَا، وَذُر ِ ب ِحيمُ، وََأبَْصارِنَا، وَقُلُو اُب الر َّ و َّ َك َأنَْت الت َّ ، وَتُْب عَلَيْنَا ِإن َّ
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هَا عَلَيْنَا يَن لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا وََأتِم َّ ِ نْيَا وَاْجعَلْنَا َشاكِر ِنَا فِي الد ُّ نَا آت َب َّ . ر
ارِ.   َحسَنَةً وَفِي الآِخرَةِ َحسَنَةً وَقِنَا عَذَاَب الن َّ

 َ  ادَ الل  هِ،عِب

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   

    ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرُوا ُ مِْن فَْضلِه ِ يَزِْدكُْم، وَاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِه َ يَذْكُرْكُْم، وَاْشكُرُوه َ الْعَظِيْم الل  ه
 وَلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، وَالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 
 

 

 

 
 

 

 


