
 

 

 

 

 

  

 

 

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 

 هخطب ستيك

 

 تاجوق :

  األقصى سالمتكن

 تربيتن جابتن كماجوان إسالم مليسيا
 

 تاريخ دباچ :

 ه٠٤٤١رجب ٩٢

 نءبرساما

 م٩١٠٢ اڤريل ٥

 
 

 :  دسدياكن اوليه

 دان التيهن هخطبچاوڠن 

 بهاڬين ڤڠوروسن مسجد

 سالم واليه ڤرسكوتوانإجابتن اڬام 

 



األقصى سالمتكن  خطبة جمعة                                                                                                                           

1 

 

 

 قصىسالمتكن األ

 (ه٠٤٤١رجب ٩٢/ م٩١٠٢ اڤريل ٥)

هِ الَذ ِْي َأسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مَِن المَْسِجدِ الحَرَاِم ِإلىَ المَْسِجدِ ا َمْدُ لِل َّ َ ألَالح ََ بِِِ ِإلىَ قْص  ى ََََََ
 ً َب ِِِ ال كُبْرَى فَنَاَل فَْضلا مَاََاِت العُلَى ََرََأى مِْن آَيَاِت ر  .رًاَكبِيرًا ََخَيْرًا َكثِي الس َّ

دًا  َاَب، َََأشهَدُ َأن َّ مُحَم َّ يَك لَهُ، مَا َسَألَهُ َسائٌِل فَخ هُ ََحدَهُۥ لاَ شَرِ ََأشهَدُ َأن لا َّ ِإلَََِٰ ِإلا َّ ٱلل َّ
 َ ُ ََر ُ ََبدُه ُ خَير َ  ُسولُه َبَارِك عَلَى  مَْن َصل َّى ََصام ِ َََسل ِم َ هُم َّ َصل  َ ََأنَاَب، الل َّ َاْستَغْفَر

ِ َسي ِدِنَا َََحبِيبِنَا ََنَبِي ِنَا ََقُدْ  دٍ ََعَلَى َأْزََاِجِِ َآلِهِ َإْخوانِِِ الأْصحاَب، ََمَْن تَب ِنَا مُحَم َّ عَهُْم ََت
 ِإلىَ يَوِْم الحِسَاِب.

ا بَعدُ، فَيَا  هَ، َأم َّ ْ ٱلل َّ قُوا هِ، ٱت َّ َ ٱلل َّ ِ َِبَاد ِ َََطاََتِِ ِتَْقوَى الل  ه اَي ب َِْصيْكُْم ََِإي َّ َ  ُأ ن َّ َ َِِ دَُا ف َتََََ َّ
قوَى.  ادِ ٱلت َّ  قال الل  ه تعالى:خَيرَ ٱلز َّ

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ،درحمتي اهلل يڠ  اعهجم سيدڠ 

دڠن ملقساناكن سڬاال ڤرينته ن كڤد اهلل سبحانه وتعالى ءاماريله كيت منيڠكتكن كتقو

د دالم رحمة سرتا منداڤت أمودهن كيت سنتياس بر-دان منيڠڬلكن سڬاال الرڠنڽ. موده

 خيرة.أنڽ ددنيا ماهوڤون دءڤرليندوڠن اهلل سبحانه وتعالى دمي منچاري كريضا

سالمتكن ”برتاجوق  هب اكن ممبيچاراكن خطبيڤد هاري يڠ ڤنوه كبركتن اين، خط

دان سلوروه اومت إسالم اونتوق مڽاتاكن  جماعهاي اوسها مڠاجق سيدڠ سباڬ “قصىاأل

  قصى.دان مسجد األ سلمقدا سام دالم ممڤرتاهنكن بيت-ريتي برساماسوليد
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 لياكن،ودم يڠ  جماعه سيدڠ 

ن ءي ڤندريتاءبر ايڠين مناريق ڤرهاتين كيت سموا مڠنانليا اين، موڤد هاري يڠ م

واليه ڤلسطين سماكين دهيمڤيت، ڤندودوقڽ سابن هاري رعيت ڤلسطين. ڤد ماس اين 

دتيندس دان دظاليمي. اومت إسالم ڤلسطين سماكين ترهيمڤيت دان ترهاڤوس دبومي 

، سجق ڤنوبوهن نڬارا حرام إسرائيل دبومي 70-ڤلسطين. تاهون لڤس ڬنڤ تاهون ك

  ن دان ترچدرا.اربقريبو اورڠ ڤلسطين تله تر-ڤلسطين. سمنجق ايت بريبو

كراكوسن زيونيس يهودي دالم مرمڤس بومي ڤلسطين درڤد اورڠ إسالم كليهتن امت 

دان هيڠڬ  20-تس ڤلسطين سجق ابد كأجلس اڤابيال ككجمن دان كڬانسن إسرائيل ك

كيني، سماكين منيڠكت هاري دمي هاري. صفة كجي بني إسرائيل اين دڽاتاكن اوليه اهلل 

 :78 ةاي ةدئالما ةدالم سور

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڃ ڃ ڃ ڃ چ

نجيل﴾ إور دان ُباورڠ كافير يهودي دري بني إسرائيل تله دلعنة ﴿ددالم َز”مقصودڽ: 

 كاه. يڠ دمكين ايت دسببكن مريك مندرود دان نبي عيسى ابن مريمءاي ليده نبي دءماللو

 “دان منچروبوه.

مبركن صفة امڠڬزهر تله اوي، منتن شيخ األطنطد يِّڤروفيسور دوكتور محمد َس

اڬاي ، بهاوا إسرائيل سب“ةسنالو إسرائيل في القرءان وُنبَ”ي بوكوڽ ءكجي بڠسا يهودي اين ماللو

، ة، مسجد، رومه عباد٩بڠسا ڤنجنايه كجم يڠ تيدق ممبيذاكن اورڠ توا، وانيتا، كانق

 وات مموسوهيقتمڤت عوام دان سباڬايڽ. إسرائيل جوڬ تركنل سباڬاي بڠسا ڤنجنايه يڠ 

ريا، سن، ي ڤلسطين، ماله األرُدءإسالم دان عرب. ڬولوڠن اين بوكن سقدر ايڠين مڠواسا

 .ةلمنورة البنان، عراق، سمننجوڠ سيناي دان ترماسوقله مدين

 بربهاڬيا، يڠ  اعهجم سيدڠ 
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سالم، دان كيني إڤرتام اومت  ةقصى مروڤاكن مسجد يڠ منجادي قبلمسجد األ

 ٩ن تروووڠءاتن درڤد ڤمبينينتين يڠ امت ممبيمبڠكن رءادأن مسجد ايت دالم كقكدودو

سجد يڠ ن ڤد باڠونن مقدباوه تانه كاوسن مسجد اوليه ريجيم زيونيس مڽببكن كروس

 سماكين هاري سماكين ڤاره.

ين ايت، كيت امت كسل اتس سيكڤ بيادڤ دان تيدق برتڠڬوڠجواب سستڠه ءسال

كواس ٩يه ريجيم زيونيس اين. سيكڤ نڬارانڬارا يڠ مڽوكوڠ جنايه كڬانسن يڠ دالكوكن اول

سالم. نامون مريك إبسر اين برديام ديري دالم ايسو مليبتكن كڤنتيڠن إسالم دان اومت 

سالم. اي سچارا لڠسوڠ إيڠ مڽنتوه كڤنتيڠن مشاركت يڠ بوكن ٩كتيف دالم ايسوابرتيندق ڤرو

إسالم اونتوق تروس منچروبوه دان منچابول كسوچين  ٩ممبوك ڤلواڠ يڠ بسر باڬي موسوه

 .سالمإ

سالم، كيت تيدق ڤرلو برڬنتوڠ كڤد سيمڤاتي دان بنتوان ڬولوڠن يڠ إسباڬاي اومت 

يڠتن بهاوا ڬولوڠن اين تيدق إسالم. كران اهلل سبحانه وتعالى تله ممبريكن ڤرإمموسوهي 

مريك دجاديكن سنجوڠن دان  ينكنءكالي اكن مليندوڠي إسالم دان اومتڽ مال-سكالي

 :120 ةالبقرة اي ةن. فرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سورءڤوجا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

كالي اكن برستوجو اتاو سوك -يهودي دان نصراني تيدق سكالي٩اورڠ”مقصودڽ: 

سوڠ ايت﴾. كاتاكنله يمنوروت اڬام مريك ﴿يڠ تله ترڤكڤدامو ﴿واهاي محمد﴾ سهيڠڬ اڠكاو 

له ڤتونجوق يڠ بنر. دان دمي وسالم﴾ ايتإ﴿كڤد مريك﴾: سسوڠڬوهڽ ڤتونجوق اهلل ﴿اڬام 

يڠ ممبري﴾  وسسوڠڬوهڽ جك اڠكاو منوروت كهندق هاوا نفسو مريك سسوده داتڠڽ ﴿وحي

يه دري اهلل ﴿سسواتوڤون﴾ يڠ ولأله اڠكاو اكن ڤراڤڠتاهوان كڤدامو ﴿تنتڠ كبنرن﴾، مك تياد

  “.داڤت مڠاول دان ممبري ڤرتولوڠن كڤدامو

  مسلمين يڠ درحمتي اهلل سكالين،
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ن. واالوڤون تياد ڤرتالين ءاامت ممنتيڠكن ايكتن ڤرساودار ةسالم سباڬاي اڬام رحمإ

 سالم﴾. إسالمإيكت دڠن ايكتن اڬام ﴿إوات اڤابيال دقن ايت امت ءاداره، هوبوڠن ڤرساودار

 ين دظاليمي. سبدا رسول اهللءمالرڠ كرس سبارڠ بنتوق كظاليمن دان ممبياركن مسلم يڠ ال
 بخاري دان مسلم:المام إسڤرتي دروايتكن اوليه  ملسو هيلع هللا ىلص

هِ بْنِ  ََْن ََبْدِ  هُ ََْنهُمَا قَالَ  الل َّ هِ  :عُمَرَ رَضِيَ الل َّ الْمُْسلِمُ َأُخو : قَاَل  َأن َّ رَُسوَل الل َّ
ُ  الْمُْسلِِم لا ِ  ،يَْظلِمُُِ ََلا يُْسلِمُِ هُ فِي حَاَجتِِ ََ  ،ََمَْن كَانَ فِي حَاجَةِ َأِخيِِ كَانَ الل َّ ََمَْن فَر َّ

 ِ ُبَاِت يَوِْم الْقِيَامَة ْبَةً مِْن كُر هُ ََنُِْ كُر ََ الل َّ ْبَةً فَر َّ ِ  ،ََْن مُْسلٍِم كُر هُ ََمَْن َستَرَ مُْسل مًا َستَرَهُ الل َّ
 ِ   .يَوْمَ الْقِيَامَة

برسبدا:  ملسو هيلع هللا ىلص بركات بهاوا رسول اهلل ماضي اهلل عنهمفهومڽ: درڤد عبداهلل بن عمر ر

نياي دان تيدق أين﴾، دي تيدق بوليه مڠءسأورڠ مسلم اداله ساودارا ترهادڤ مسلم ﴿يڠ ال”

ين. سسياڤا يڠ ملقساناكن حاجة ﴿ممبنتو﴾ ساوداراڽ، مك اهلل ءاكن دأنياي اوليه اورڠ ال

ورڠ مسلم، مك اهلل أڽ. سسياڤا يڠ مالڤڠكن كسوسهن سست﴿ممبنتو﴾ حاجاكن ملقساناكن 

ورڠ مسلم، مك اهلل أاكن مالڤڠكن كسوكرنڽ ڤد هاري قيامة. سسياڤا يڠ منوتوڤ عيب سس

   “اكن منوتوڤ عيبڽ ڤد هاري قيامة.

ن ساودارا كيت دڤلسطين، ءال دان مريڠنكن ڤندريتايكيت بوكن سهاج واجب ممب

 اي اومت إسالم جوڬ واجب توروت سام ممڤرتاهنكن كسوچين بيتتتاڤي كيت سباڬ

جوڬ اداله تمڤت  سلمقدا ڤرتام دالم شعار اڬام كيت. بيت ةكران اي اداله قبل سلمقدا

سراء دان معراج، اي جوڬ مروڤاكن مسجد كدوا دبينا دبومي اين دان اي جوڬ إبرالكوڽ 

  مڤونكن دوسا.أال سرتا دان ڤهاكتمڤت يڠ دبركتي دان دليڤتڬند

بر مڽرو كڤد سلوروه اومت إسالم دان رعيت مليسيا، ماريله كيت ناوليه ايت، م

سام مڠمبيل تيندقن -ن ساودارا كيت دڤلسطين دڠن برسامءممبنتو مريڠنكن ڤندريتا

  يكوت:إبر



األقصى سالمتكن  خطبة جمعة                                                                                                                           

5 

 

ي ءمڽالوركن بنتوان ايكونومي دان كواڠن كڤد رعيت ڤلسطين يڠ سدڠ مندريتا ماللو ڤرتام:

  ن.ءاعتراف اوليه كراجإد ٩بادن

ن ڤرخدمتن دان ڤرودوق كلوارن اورڠ إسالم دان ڤڠوسها تمڤتن ءممڤركاس ڤڠڬونا كدوا:

   ن.ءالقكن سڬاال ڤرخدمتن دان بارڠن كلوارن نڬارا بركنيسرتا مڠ

مة دالم ودوكن اافي اكن بهاي ڤرڤچهن دان ڤرلوڽ تيندقن سڬرا دالم مڽاتوڤانصإمڠ كتيڬ:

  إسالم سلوروه دنيا برموال دنڬارا كيت دانكالڠن نڬارا 

لن دان دكناكن يهادڤ ڤلسطين دباوا كموك ڤڠادرممستيكن بهاوا ڤنجنايه ڤرڠ ت مڤت:أك

 حكومن ستيمڤل.

  لياكن،ودم يڠ  اعهجم سيدڠ 

سالم، ماريله كيت إبر مڠاجق سلوروه اومت نڤد هاري اين، م هخيري خطبأمڠ

 دان ممبنتو اليبرڤرانن دالم ايسو ڤلسطين. ماريله كيت ممب سام برتيندق اونتوق توروت-برسام

كن ءاعكيت دسان دڠن سڬاال كممڤوان يڠ اد. هندقله كيت سنتياس مند ٩ساودارا

 ن رعيت ڤلسطين خصوصڽ دان اومت إسالم سلوروهڽ.ءاكسالمتن دان كسجهتر

 : 55 ةالنور اي ةفرمان اهلل سبحانه وتعالى منروسي سور

 ڃ ڃ ڃ چ چ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 ڌ ڌ

يمان دان برعمل صالح دالم كالڠن كامو، بهاوا إاهلل منجنجيكن اورڠ يڠ بر”مقصودڽ : 

ي منجاديكن اورڠ يڠ دي اكن منجاديكن مريك خليفه يڠ ممڬڠ كواس دبومي، سباڬايمان د

يڽ اونتوق مريك دان ءاضيتله درسالم﴾ يڠ إي اكن مڠواتكن اڬام مريك ﴿دسبلوم مريك دان 

 “.وتن دري انچمن موسوهاكمانن ستله مريك مڠلمي كتأي جوڬ اكن مڠڬنتيكن باڬي مريك كد
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َ  ،ِبَارَكَ الل  هُ لِْي ََل َكُْم بِالْقُرْآِن الْعَظِيْم اكُْم بِمَا فِيِِْ مَِن الآيَاِت َ الذ ِكْرِ ََنَفَعَنِي ََِإي َّ
َل مِن ِ  ،اْلحَِكيْمِ  َ ََتَقَب َّ مِيُع الْعَلِيْمُ.ي ََمِنْكُْم تِل ُِ هُوَ الس َّ َ  اََتَُِ ِإن َّ َذَا َََأْستَغْفِرُ الل  هَ ََٰأقُوُْل قَوْلِْي ه

َ لِْي ََل َكُمْ  ِ الْمُْسلِمِيْنَ ََالْمُْسلِمَاتِ  ،الْعَظِيْم ئِر ِ  ،ََالْمُؤْمِنِيْنَ ََالْمُؤْمِنَاتِ  ،ََلِسَا مِْنهُْم  الَأْحيَاء
ُ  ،ََالَأْموَات ُِ هُوَ الْغَفُوْر َْهُ ِإن َّ ُ ُ  فَاْستَغْفِر ِحيْم  .الر َّ
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خطبة كدوا

 ِ ِينَ  الحمْدُ لِل  ه َم اِلح ِينَ ، رَب ِ الْعَال لَاةُ ََالس َّ  ،ََنَاصِرِ الْمَْظلُومِينَ  ََلِي ِ الص َّ يِي ِ ََالص َّ لَامُ عَلىَ الن َّ
ينَ  اهِرِ ِ الط َّ ِ َََأْصحَابِِ قِينَ ، ََعَلَى آلِه ِ الْمُرَْسلِينَ ََِإمَاِم الْمُت َّ ابِعِينَ  ،اْلَأمِينِ، َصْفوَة ََعَلَى الت َّ

ْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِن. ِِِ  ََمَْن تَبِعَهُْم ب

ُ َأْن  َ ِإلا َّ َأشْهَد ا ِإلٓه ُ  ل َّ ُ أن َّ َسي ِدَنَا  الل  ه يَْك لَهُ، الْمَلُِك اْلحَق ُ الْمُبِينُ، َََأشْهَد َ شَرِ ُ لا ََحْدَه
ادُِق الْوَعْدُ اْلَأمِينُ. دًا ََبْدُهُ ََرَُسولُهُ، الص َّ  مُحَم َّ

ا َ  َأم َّ قُوا الل  ه َ الل  هِ، اِت َّ ُ بَعْدُ، فَيَا َِبَاد ِ ، َحق َّ تَْقوَاه َ َصلَاة َ ََحَافِظُوْا عَلى ِ الْ َجم ََُكونُوا  ،اعَة
 ِ ِنَفْ ِإْخوَانًا مُتَحَاب ِينَ فِي الل  ه َََكُمْ بَِأْمٍَ بَدََأ فِيِِْ ب ِسِِ، َََََّ َّ  . ََاعْلَمُوا َأنَ  الل  هَ ُسبْحَانَُِ ََتَعَالَى َأم

َئِكَتِِِ  ِ بِمَلا يلِهِ:الْمُسَب ِحَةِ بِقُْدِسِ   ، فَقَاَل الل  هُ تَعَالَى فِي مُحْكَمِ تَنْزِ

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

 ڇ

دٍ ََعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ هُم َّ َصِل  عَلَى َسي َلل َّ َ آا بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ يَْت عَلَى َسي دٍ َكمَا َصل َّ ِ دِنَا مُحَم َّ ِل آ ََعَلَى ِل َسي
دٍ ََعَلَى  ِ دِنَا مُحَم َّ َبَارِْك عَلَى َسي َ َ بْرَاهِيْم ِ دِنَا ِإ َا بَارَْكَت عَلَى سَ آَسي دٍ َكم ِ دِنَا مُحَم َّ ِ دِنَا ِل َسي ي

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

َ َََُثْمَانَ  اِشدِيَن المَْهدِي ِينَ : َأبِي بَكْرٍ ََعُمَر ِ الر َّ ُلُفَاء هُم َّ ََِن اْلخ ِ ََاْرَض الل َّ ، ََاْرَض ََعَل ّي ٍ
حَابَةِ َأْجمَعِينَ،  ئِرِ الص َّ هُم َّ ََْن سا االل َّ ْحسَاٍن ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن ََاْرَض ََن َّ ِِِ َ  ََمَْن تَبِعَهُْم ب عَهُْم م

َكَرَمَِك ََِإْحسَانَِك يَا َأكْرَمَ اْلَأكْرَمِينَ   .بِمَن َِك 
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هُم َّ اْغفِرْ لِلْمُْسلِمِينَ ََالمُْسلِمَا  ِت ََالمُؤْمِنِينَ ََالمُؤْمِنَاِت الَأْحيَاءِ مِْنهُْم ََالَأْموَاِت.الل َّ

 ُ لَامَةِ مَلِ كَ نَا ك باَه دَُلِي يڠ مَهَا م ةِ ََالس َّ ح َّ وْفِيِْق ََالْهِدَايَةِ ََالص ِ هُم َّ َأي ِْد بِدَََاِم الت َّ ليا والل َّ
سري ڤدَك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ، السُلطَان ََبْدُ الل  ه رِعَايَةُ الد ِيْن ال مُْصطَفَى بِالل  ه 

َِ َأْحمَد َشاه ال مُْستَعِيْن بالل  ه.  بِْن ُسلْطَان حَا  َشاه ا

 ُ ليا سري ڤدَك بڬيندا راَ ڤرمايسوري اڬوڠ، وََكَذلَِك ك باَه دَُلِي يڠ مَهَا م
يَةْ بِنِْت ال مَرُْحوْم ال مُتَوَك ِْل عَلَى الل  ه  )تُونكو( حاجِ ََزِيََْةْ َأمِيْنَةْ مَيْمُوْنَةْ ِإْسكَنْدَرِ

َاَ.  ُسلْطَان ِإْسكَنْدَْر الح

 َ الَهُ ََرَعَايَاهُ مِنَ الْمُْسلِمِينَ ََالْمُْسلِمَاِت َ ُِ ََعُم َّ َ هُم َّ اْحفَْظ عُلَمَاءَهُ َََُزَرَاءَهُ ََقَُضات لْمُؤْمِنِينَ االل َّ
اِحمِينَ .   ََالْمُؤْمِنَاِت بِرَْحمَتَِك يَا َأْرَحمَ الر َّ

َلَدَنَا  هُم َّ اْجعَْل ب يَا الل َّ ا، َسخَاءً رَخَاءً، دَارَ عَْدٍل ََِإيمَاٍن، َََأْمٍن َََأمَاٍن، مَالِيزِ آمِناً مُْطمَئِن ًّ
ئِرَ بِلَادِ الْ مُْسلِمِينَ.  َََسا

هُم َّ َأَِز َّ  ِ مَكَاٍن ََِحيْنٍ، َانْصُرْ مَْن نَصَرَ الد ِيَن، ََاخَْذُْل الل َّ اْلِإْسلَامَ ََالْمُْسلِمِيْنَ فِْي كُل 
َْ َأعْدَاءَكَ َأعْدَاءَ الد ِيِن. ِ  مَْن خََذََل الْمُْسلِمِيْنَ، َََأعِْل كَلِمَتََك ِإلَى يَوِْم الد ِيِْن، ََدَم 

 َ ِنَا، َ ب هُم َّ َأل ِْف بَيْنَ قُلُو لُمَاتِ الل َّ لاِم، َََنج ِنَا مَِن الظ ُ  َأْصلِْح ذَاَت بَيْنِنَا، ََاهْدِنَا ُسبَُل الس َّ
َبَارِْك لَنَا فِي َأْسمَاَِنَا، َََأبَْصارِنَا،  ورِ، َََجن ِبْنَا الْفَوَاِحَش مَا َظهَرَ مِْنهَا ََمَا بَطََن، َ ِإلَى الن ُ

ِنَا ات ي َّ ِنَا، َََأْزََاِجنَا، ََذُر ِ ب يَن ََقُلُو ِ ِحيمُ، ََاْجعَلْنَا َشاكِر اُب الر َّ و َّ ، ََتُْب عَلَيْنَا ِإن ََّك َأنَْت الت َّ
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هَا عَلَيْنَا نْيَا حَ لِنِعَمَِك، مُثْنِينَ بِهَا عَلَيَْك، قَابِلِينَ لَهَا َََأتِم َّ ِنَا فِي الد ُ نَا آت َب َّ ََِِةِ . ر سَنَةً ََفِي الآ
ارِ.   َحسَنَةً ََقِنَا عََذَاَب الن َّ

 َ  ادَ الل  هِ،َِب

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  ڌ   ڎ  

    ڎڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

ِ يُعْطِكُْم  فَاذْكُرَُا ُ مِْن فَْضلِه ِ يََِْدكُْم، ََاْسَألُوه ُ عَلَى نِعَمِِ َ يَذْكُرْكُْم، ََاْشكُرَُه َ الْعَظِيْم الل  ه
 ََلَذِكْرُ الل  هِ َأْكبَرُ، ََالل  هُ يَعْلَمُ مَا تَْصنَعُونَ.

 
 

 

 

 
 

 

 
 


