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اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْر،
اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْر،

ِِ
ْح ْمد.
اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْر ،اَللَّه أَ ْكبَ ْرَ ،وللَّه ال َ
ّٰ
ّٰ
ك لَه،
اَلْ َح ْمد لِل ِه ،اَلْ َح ْمد لِل ِه ال َْع ِزيْ ِز الْ َح ِك ْي ِم .أَ ْش َهد أَ ْن َال إِلَّٰهَ إِالَّ الل َو ْح َده َال َش ِريْ َ
َوأَ ْش َهد أ َّ
َن َسيِّ َدنَا م َح َّم ًدا َع ْبده َوَرسوله.
اَ ّٰ
ِ
ِِ
ِ
َج َم ِع ْي َن.
م
ه
لل
َّ
ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِر ْك َعلَ ّٰى َسيِّدنَا م َح َّمد و َعلَ ّٰى ّٰأله َوأ ْ
َص َحابِه أ ْ
َ
وص ْيكم ونَ ْف ِسي بِتَ ْقوى ِ
أ ََّما ب ْعد ،فَ يا أَيُّ َها الْ مسلِمو َن ،أ ِ
الل َع َّز َو َج َّل ،فَ َق ْد فَ َاز
َ
َ
ْ
ْ َ ْ َ
الْ متَّق ْو َن.
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
مارٌله كٌت برتقوى كڤد هللا سبحانه وتعالى دڠن سبنر -بنر تقوى ٌاءٌت دڠن ملقساناكن
سڬاال ڤرٌنتهڽ دان منجاءوهً سڬاال الرڠنڽ .موده  -مودهن كٌت دهٌمڤونكن برسام
ڬولوڠن ٌڠ برجاي ددنٌا ،لبٌه  -لبٌه الڬً داخٌرة كلق .سڬاال ڤوجً دان شكور هاڽله
كڤدڽ كران ڤد هاري اٌن كٌت داڤت مراعٌكن هاري راي عٌداالضحى .مارٌله كٌت
مڠحٌاتً خطبة عٌداالضحى ڤد ڤاڬً اٌن ٌڠ
برتاجوق  -ڤڠوربانن دالم منمڤوه اوجي

ِ ّٰ ِ
ـح ْم ُد،
اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُرَ ،ولـلّو الْ َ
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
الحمدهلل ،دڠن اٌذٌن هللا سبحانه وتعالى  ،كٌت دڤنجڠكن اوسٌا ،داڤت برسام  -سام
برتكبٌر مموجٌڽ برموال ڤد صبح  9ذوالحجه ڤد هاري سمالم دان صالة سنة
عٌداالضحى سبنتر تادي .مارٌله كٌت ممڤرباڽقكن تكبٌر ،تهلٌل دان تحمٌد ستٌاڤ كالً
سلڤس صالة فرض اتاو سنة دان دسڤنجڠ هاري  -هاري تسٌرٌق
ٌڠ براخٌر سلڤس صالة فرض عصر هاري ك  21ذوالحجه .ڤرباڽقكنله جوا صلوات
كأتس جونجوڠن بسر كٌت ،نبً صلى هللا علٌه وسلم .موده  -مودهن ،هللا سبحانه
وتعالى مڠهٌدوڤكن جٌوا كٌت اڬر سنتٌاس منچٌنتاءي هللا دان رسولڽ ،ستروسڽ
ممبڠكٌتكن سماڠت اونتوق برعباده سچارا استقامه.

اَهلل أَ ْكبـر ،اَهلل أَ ْكبـر ،اَهلل أَ ْكبـر ،ولِـ ّٰلّ ِ
ـح ْم ُد،
ل
ا
و
ْ
َ
ُ َُ ُ َُ ُ َُ َ
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
هاري اٌن مروڤاكن هاري ٌڠ امت اٌستٌمٌوا .اي مروڤاكن هاري اونتوق اومت اسالم
ممڤراٌڠتً قٌصه ڤمبوقتٌن كطاعتن دان ڤڠوربانن نبً إبراهٌم دان انقڽ نبً اسماعٌل
علٌه السالم دالم ملقساناكن ڤرٌنته هللا سبحانه وتعالى .فرمان هللا سبحانه وتعالى ددالم
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برمقصود :مك كتٌك انق اٌت سمڤاي ﴿ڤد عمور﴾ سڠڬوڤ براوسها برسامڽ﴿ ،نبً
إبراهٌم﴾ بركات“ ،واهاي انقكو! سسوڠڬوهڽ اكو برمٌمڤً بهاوا اكو مڽمبلٌهمو .مك
فٌكٌركنله باڬاٌمان ڤنداڤتمو!“ دي ﴿نبً اسماعٌل﴾ منجواب“ ،واهاي اٌهكو! الكوكنله اڤ
ان شاء هللا اڠكاو اكن منداڤتً كو ترماسوق ;ٌڠ دڤرٌنتهكن ﴿هللا﴾ كڤد مو ,إن شاء هللا
اورڠ  -اورڠ ٌڠ صبر.
كات-كات درڤد سأورڠ اٌه ٌڠ ڤڽاٌڠ دان دسمبوت ڤوال اولٌه انق ٌڠ صالح منجادٌكن
قٌصه ڤڠوربانن اٌن چونتوه تراولوڠ دالم سجاره ڤرادبن مأنسً دموك بومً اٌن.
سأورڠ اٌه سڠڬوڤ مڠوربنكن انق كساٌڠنڽ دمً ملقساناكن ڤرٌنته هللا واالوڤون ڤرٌنته
اٌت ڤد ظاهٌرڽ برتنتڠن دڠن جٌوا دان كماهوانڽ.
كسڠڬوڤن نبً إبراهٌم ملقساناكن ڤرٌنته هللا سبحانه سبحانه وتعالى اٌن ،بوكنله طاعة
ستٌا سچارا ممبوتا تولً ،سبالٌقڽ اي ددوروڠ اولٌه سماڠت ڤڠوربانن ٌڠ سوچً دان
إخالص درڤد همبا كڤد توهن ٌڠ منچٌڤتاكنڽٌ ،ڠ سنتٌاس مڠهارڤكن كسجهتراءن هٌدوڤ
ددنٌا دان اخٌرة.
نبً إبراهٌم علٌه السالم دڠن سڤنوه كرٌالءن هاتٌڽ منرٌما دان منجالنكن ڤرٌنته دري
توهن دان انقڽ نبً اسماعٌل علٌه السالم جوڬ دڠن ڤنوه رٌال هاتً ،تنڤا راڬو
ماهوڤون ممبنته اكن ڤرمٌنتاءن باڤاڽ ٌڠ مروڤاكن ڤرٌنته هللا دان اوجٌن ٌڠ اڬوڠ
درڤدڽ.
هللا سبحانه وتعالى سندٌري ممبنركن دان مڠٌعتراف مٌمڤً ترسبوت .فرمانڽ :دالم
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مقصودڽ :سرتا كامً مڽروڽ" :واهاي إبراهٌم" !اڠكاو تله ممبنركن مقصود مٌمڤً ٌڠ
اڠكاو لٌهت اٌت" .دمكٌنله سبنرڽ كامً ممبالس اورڠ-اورڠ ٌڠ براوسها مڠرجاكن
كباءٌقن

اَهلل أَ ْكبـر ،اَهلل أَ ْكبـر ،اَهلل أَ ْكبـر ،ولِـ ّٰلّ ِ
ـح ْم ُد،
ل
ا
و
ْ
َ
ُ َُ ُ َُ ُ َُ َ
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
سبحان هللاٌ .قٌنله ساودارا  -ساوداراكو ٌڠ براٌمان .هللا سبحانه وتعالى تٌدق منورونكن
ڤرٌنته مالءٌنكن كاسٌه كڤد همبا  -همباڽ ٌڠ طاعة .ڤرٌستٌوا اڬوڠ اٌن ،دخبركن
ماللوءي رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم كڤد سكالٌن مأنسً ،برتوجوان اونتوق
دجادٌكن تالدن بهاوا نبً إبراهٌم علٌه السالم بنر -بنر براٌمان دان طاعة اكن ڤرٌنته
هللا سبحانه وتعالى دڠن ڤنوه كٌقٌنن ،كصبرن دان كتقواءن .رحمة هللا سبحانه وتعالى
دان كاسٌه ساٌڠڽ مڠاتسً سڬاال -ڬاالڽ .ساٌكوركٌبش ٌڠ ڬموق مڠڬنتٌكن انقڽ نبً
اسماعٌل علٌه السالم اونتوق دسمبلٌه .
قٌصه اٌن ،توروت ممبري مٌسٌج دان ڤرٌڠاتن ٌڠ ڤنتٌڠ كڤد مأنسً بهاوا جالن منوجو
كبهاڬٌاءن دان كسجهتراءن هٌدوڤ اٌت ممرلوكن ڤڠوربانن .بتاڤ هللا سبحانه وتعالى
ملتقكن صفة بركوربن سباڬاي صفة ٌڠ دڤندڠ تٌڠڬً اولٌهڽ دان سكالٌڬوس منجادي
بوقتً كڤاتوهن دان كطاعتن كڤد هللا توهن سكالٌن عالم.
حقٌقتڽ ،عٌداالضحى ساڠت بركاءٌت دڠن ڤرجواڠن دان ڤڠوربانن نبً إبراهٌم علٌه
السالم .لٌهتله جوا باڬاٌمان كهٌدوڤن ٌڠ ڤنوه دڠن كطاعتن دتونجوقكن اولٌه بڬٌندا،
استرٌڽ حجر دان انقڽ نبً اسماعٌل علٌه السالم ترهادڤ ڤرٌنته هللا سبحانه وتعالى

دالم ڤرٌستٌوا اءٌر زم-زم دان سالٌنڽ .سبواه كلوارڬ ٌڠ منجادي چونتوه تالدن كڤد
اومت اسالم اڤابٌال كطاعتن كڤد ڤرٌنته هللا سبحانه وتعالى
منجادي كاوتاماءن درڤد كهندق دٌري سندٌري .
ڤرٌستٌوا ڤڠوربانن ترسبوت ،مندٌدٌق كٌت اونتوق برسٌكڤ صبر دالم مڠهادڤً اڤ
جوا اوجٌن دان دوڬاءن هٌدوڤ دري هللا سبحانه وتعالى  ،لبٌه  -لبٌه الڬً ڤندٌمٌق
چوۏٌدٌ 21-ڠ كٌت هادڤً سكارڠ اٌن .جاڠن موده مڠلوه دان هندقله تتڤ مڽراه دان
برتوكل كڤد هللا سبحانه وتعالى .سمواڽ اداله كتنتوان دان كتتڤن درڤد هللا سبحانه
وتعالى .فرمان هللا سبحانه وتعالى دالم سوره البقرة اٌات 156:

برمقصودٌ :اءٌت اورڠ  -اورڠ ٌڠ اڤابٌال دتٌمڤا اولٌه سسواتو مصٌبة ،مرٌك بركات:
.سسوڠڬوهڽ كامً اداله كڤوڽاءن هللا دان كڤدڽ جواله كامً كمبالً

مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
ڤد هاري راي اٌن ,مارٌله كٌت مڠمبٌل ڤڠاجرن دري خطبة ٌڠ تله دسمڤاٌكن سبنتر
تادي  :انتاراڽ اٌاله:
ڤرتام  :برتقواله دان الكوكنله كطاعتن كڤد هللا سبحانه وتعالى دڠن ٌقٌن اڬر ترهاكٌس
ڤراساءن چورٌڬ اتاو ڤراسڠك ٌڠ بولٌه ممباوا كڤد كچواٌن دان كاٌڠكرن ترهادڤ
ڤرٌنتهڽ.

كدوا  :ڤلٌهاراله هوبوڠن دڠن هللا سبحانه وتعالى ماللوءي كطاعتن دڠن إخالص.
كتيڬ  :ڤڠوربانن اتس اوروسن اڬام دان مڠهارڤكن رضا-ڽ ،تٌدق اكن دسٌا-سٌاكن
اولٌه هللا سبحانهو وتعالى.
.
كامڤت  :چونتوهٌله ڤارا نبً دان كلوارڬ مرٌك ٌڠ براٌمان دالم منروسكن كهٌدوڤن
.ددالم كطاعتن :
حٌاتٌله جوا فرمان هللا سبحانه وتعالى دالم سوره الكوثر ،اٌات  2هٌڠڬ 1

الش ْيطَ ِ
اس ِم ِ
أَعوذ بِ ِ
الل ِم َن ِّ
الرِح ْي ِم.
الر ْح َم ِن َّ
الل َّ
ان َّ
الرِج ْي ِم .بِ ْ
            

برمقصود :سسوڠڬوهڽ كامً تله مڠورنٌاكن كڤد مو ﴿واهاي محمد﴾ كباءٌقن ٌڠ باڽق
﴿ددنٌا دان داخٌرة﴾ .اولٌه اٌت ،كرجاكنله سمبهٌڠ كران توهنمو سمات-مات ،دان
سمبلٌهله قربان ﴿سباڬاي برشكور﴾ .سسوڠڬوهڽ اورڠ ٌڠ بنچٌكن اڠكاو ،دي له ٌڠ
ترڤوتوس ﴿دري منداڤت سبارڠ ڤركارا ٌڠ داٌڠٌنٌڽ﴾.

ِ ّٰ ِ
ـح ْم ُد.
اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُرَ ،ولـلّو الْ َ

بارَك اهلل ِِل ولَ ُكم ِِف الْ ُقرءَ ِان الْع ِظي ِم ،ونَـ َفع ِِن وإِيَّا ُكم بِـما فِي ِو ِمن اآلي ِ
ات و ِّ
الذ ْك ِر
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ
ََ ُ ْ َ ْ
الس ِمْي ُع الْ َعلِْي ُم .أَقُـ ْو ُل قَـ ْولِ ْـي َى َذا،
ـح ِكْي ِمَ ،وتَـ َقبَّ َل ِم ِِّن َوِمْن ُك ْم تََِل َوتَوُ إِنَّوُ ُى َو َّ
الْ َ
وأَستَـ ْغ ِفر اهلل الْع ِظيم ِِل ولَ ُكم ولِسآئِِر الْمسلِ ِمْي والْمسلِم ِ
ات والْم ْؤِمنِ
ْي
َ ُ َْ
ُ ْ َْ َ ُ ْ َ
َ ْ ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ
ِ
والْمؤِمنَ ِ
ات األ ِ ِ
الرِحْي ُم.
استَـ ْغ ِفُرْوهُ إِنَّوُ ُى َو الْغَ ُف ْوُر َّ
َ ُْ
ْ
َحيَاء مْنـ ُه ْم َو ْاأل َْم َوات فَ ْ

خطبة كدوا عٌداالضحى 2220ه0202 /م
---------------------------------------------------------------------------

اَللَّوُ أَ ْكبَـْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـْر،
اَللَّوُ أَ ْكبَـْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـْر،
مد لِـ ّٰلّ ِو َكثِريا ،وسبحا َن ِ
اهلل بكرًة وأ ِ
َصْيَلًَ .ل إِّٰلوَ إَِّل اهللُ َولَ نَـ ْعبُ ُد إَِّل
اَهللُ أَ ْكبَـُر َكبِ ًرياَ ،والْـ َح ُ
ً َ ُْ َ
ُ َ َ
ِِ
ْي لَوُ الدِّيْ َن َولَ ْو َك ِرَه الْ َكافُِرْو َن.
إيَّاهُ ُمُْلص ْ َ
ان .وضاع ِ ِ ِ
ِ
اَلْـحم ُد لِـ ّٰلّ ِو الَّ ِذي جعل اْأل ِ ِ
ِ
ت
ف ل َعامل َها الْـ َح َسنَاتَ .وَكانَ ْ
ْ ََ َ َ
َج ِل الْ ُقْربَ َ َ َ َ
َضاح ْي م ْن أ ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ـك لَوَُ .وأَ ْش َه ُد أ َّ
َن
َسبَبًا ل ُد ُخ ْوِل أ َْىل َها الْـ َجنَّات .أَ ْش َه ُد أَ ْن َل إِّٰلوَ إِلَّ اهللُ َو ْح َدهُ لَ َش ِريْ َ
َسيِّ َدنَا ُمـ َح َّم ًدا َعْب ُدهُ َوَر ُس ْولُوُ.
اَل ّٰلّه َّم ص ِّل وسلِّم علَى سيِّ ِدنَا مـح َّم ٍد وعلَى آلِِ
َصحابِِو الَّ ِذيْن فَ ُازوا بِ
ـجن َِّة.
ل
ا
أ
و
و
ْ
ُ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ
ْ
َ ْ َ
َ َ
أ ََّما بـع ُد ،فَـيا ِعباد ِ
اهلل ،اِتَّـ ُقوا اهللَ َح َّق تُـ َقاتِِو لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُح ْو َن.
َْ َ َ َ
اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُر ،اَهللُ أَ ْكبَـُرَ ،ولِـ ّٰلّ ِو الْـ َح ْم ُد.
مسلمين دان مسلمات يڠ درحمتي هللا،
كتٌباءن عٌداالضحى ڤد تاهون اٌن ،امتله بربٌذا جك دبندٌڠكن تاهون -تاهون سبلوم
اٌن .ڤد تاهون لڤس ،باڬً مرٌك ٌڠ ممڤو ،ماسٌه الڬً داڤت ملقساناكن عباده قربان ڤد
هاري راي ڤرتام دان هاري-هاري تشرٌق .نامون ،ڤد تاهون اٌن ،مجلٌس اسالم
سراوق تله مموتوسكن بهاوا ڤلقساناءن عباده قربان باڬً تاهون 2220ه0202/م هندقله
دتڠڬوهكن .حال اٌن برداسركن كڤوتوسن لمباڬ فتوى نڬري سراوق ٌڠ برسٌدڠ ڤد 2
ذوالقعده 1442ه 23 /جون 0202م ٌڠ منتڤكن ڤنجاڬاءن ڽاوا ﴿حفظ النفس﴾ داوتاماكن
دان مڠٌلقكن كمضرتن كسن درڤد ڤندٌمٌق چوۏٌدٌ 21-ڠ ماسٌه كرٌتٌكال دسراوق.

بڬٌتو جوڬ عباده حاج .كراجاءن ملٌسٌا تله ممبوات كڤوتوسن اونتوق تٌدق مڠهانتر
جماعه حاج باڬً موسٌم حاج 2220ه ستله كراجاءن عرب سعودي مموتوسكن عباده
حاج باڬً تاهون اٌن ،دحدكن هاڽ اونتوق ورڬنڬارا سعودي دان ڤندودوق نڬارا الءٌن
ٌڠ تله برادا دالم نڬارا ترسبوت سهاج .ڤركارا اٌن تٌدق الءٌن  ،توروت مروڤاكن ساله
ساتو اوسها منجاڬ ڽاوا ٌڠ ترماسوق دالم مقاسٌد الشرعٌة.
مٌمبر جوڬ اٌڠٌن مڽرو دان مڠٌڠتكن سكالٌن اومت اسالم خصوصڽ د نڬري سراوق
اڬر تروس مماتوهً ڬارٌس ڤندوان دان ڤروسٌدور اوڤراسً ستندرد ﴿س.او.ڤ﴾ ٌڠ
تله دتتڤكن اولٌه ڤٌهق بركواس .باڬً ٌڠ بلوم مڠمبٌل سونتٌكن ۏكسٌن چوۏٌد،21-
دسارنكن اڬر سڬرا مندفتر اونتوق منرٌما سونتٌكن ترسبوت كران اٌنله انتارا اختٌار
كٌت دالم اوسها مڽكت ڤنوالرن وابق اٌن .سموڬ ستٌاڤ اوروسن سام اد دري ڤٌهق
كراجاءن ماهوڤون رعٌت ،دڤرمودهكن اونتوق منداڤت ۏكسٌن سچڤتڽ.
اومت اسالم توروت دسرو ،اڬر تروس برصبر دان استقامه مملٌهارا ڤرٌنته هللا
سبحانه وتعالى  ،منجاءوهً دوسا دان معصٌة ،ممڤرباڽقكن استغفر مموهون كامڤونن
هللا سبحانه وتعالى سرتا برتوكل كڤدڽ .كٌت بردعا اڬر ڤندٌمٌق چوۏٌد 21-براخٌر دان
ترهاڤوس درڤد موك بومً اٌن .أمٌن ٌا ربّ العالمٌن.

ال:
قَ َال اهللُ تَـ َع َ ّٰ
              

ات اْألَحي ِ
آء ِمْنـهم و ْاألَمو ِ
ات والْمؤِمنِْي والْمؤِمنَ ِ
اَل ّٰلّه َّم ا ْغ ِفر لِْلمسلِ ِمْي والْمسلِم ِ
ات.
ْ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ َ ُْ َْ َ ُْ
ُ
َْ ُ ْ َ ْ َ
اْلاج ِ
ك ََِسيع قَ ِريب م ِـجيب الدَّعو ِ
ات ويا قَ ِ
إِ
َّ
ات.
ي
اض
ن
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َ
ْ
ْ
ْ
ٌ
َ َ َ
ٌ ُ ُ َ ََ

ٌا هللا ،امڤونٌله دوسا -دوسا دان كسالهن كامً ،اٌبوباڤ كامً ،اهلً كلوارڬ دان
ڬورو -ڬورو كامً .لٌمڤهكنله كسجهتراءن ،كداماٌن دان كبهاڬٌاءن كڤد كامً سموا دالم
كهٌدوڤن ددنٌا دان داخٌرة .
ٌا هللا ! ٌا رحمن ! ٌا رحٌم! برٌكنله توفٌق دان هداٌة مو كڤد كامً سموا دان جوڬ كڤد
ڤمٌمڤٌن -ڤمٌمڤٌن نڬارا كامً ،خاصڽ كڤد سري ڤدوك بڬٌندا ٌڠ دڤرتوان اڬوڠ ملٌسٌا،
دان جوڬ ڤمٌمڤٌن -ڤمٌمڤٌن نڬري كامً ،خصوصڽ توان ٌڠ تراوتما ٌڠ دڤرتوا نڬري
سراوق.
ٌا هللاٌ ،ا ذالجالل واإلكرام! قابولكنله دعا كامً .ترٌماله سڬاال عمل عباده دان كطاعتن
كامً كڤدمو ٌا هللا ،كوكوهكنله ڤرڤادوان دان كساتوان هاتً كامً .لٌمڤهكنله كأتس
كامً نعمت كصٌحتن دان كعافٌتن .كورنٌاكنله كسمبوهن كڤد مرٌك ٌڠ داوجً دڠن
ڤڽاكٌت -ڤڽاكٌت دان بٌبسكنله نڬارا كامً درڤد سڬاال ڤركارا ٌڠ تٌدق داٌڠٌنً دان وابق
ڤڽاكٌت ،خصوصڽ وابق چوۏٌد. 21-منڠكنله كامً دالم ممرڠٌڽ.

ف مرضانَا ومرضى الْمسلِ ِمْي ،اَل ّٰ
اَل ّٰلّه َّم ا ْش ِ
ِ
اج َع ْلوُ طَ ُه ًورا لَ ُـه ْم،
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ُ ْ
ُ
َ َْ
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َ
ُْ
َمْن ِزلَتَـ ُه ْمَ ،وأَبْ ِدلْ ُـه ْم ِم ْن بَـ ْع ِد الْ َمَر ِ
ض ِص َّحةَ ،وِم ْن بَـ ْع ِد الْبَ ََل ِء َعافِيَة .اَل ّٰلّ ُه َّم
ِ
ِ
موتَانَا وموتَى الْمسلِ ِم ّٰ
ف َعْنـ ُه ْم.
ْي ،اَللّ ُه َّم ا ْغف ْر لَ ُـه ْم َو ْار ََحْ ُه ْمَ ،و َعاف ِه ْم َو ْاع ُ
َْ ََْ ُ ْ َ

َو ْارفَ ْع
ْار َح ْم

اإل ْْيَ ِ
َربـَّنَا ا ْغ ِف ْرلَنَا َو ِإل ْخوانِنَا الَّ ِذيْ َن َسبَـ ُق ْونَا بِ ِْ
ان َولَ ََْت َع ْل ِ ِْف قُـلُ ْوبِنَا ِغَلا لِلَّ ِذيْ َن َآمنُـ ْوا
َ
الرِحْي ُم.
ف َّ
ك َرءُْو ُ
َربـَّنَا إِنَّ َ
َحي ٍد ،وأَعاد علَيـنَا وعلَي ُكم ِمن بـرَك ِ
اَل ّٰلّه َّم وفِّـ ْقنَا وإِيَّا ُكم لِ ُك ِّل فِع ٍل َِ
ات َىـّٰ َذا الْيَـ ْوِم
ُ َ َ ْ
ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ََ
السعِي ِد ،وأ ِ
َع ْذنَا َوإِيَّا ُك ْم ِم ْن َى ْوِل الْيَـ ْوِم الْ َو ِعْي ِدَ .وأ َْد ِخ ْلنَا َوإِيَّا ُك ُم الْـجـَنَّةَ َم َع
َّ ْ َ

الْ َفائِِزيْ َن الَّ ِذيْ َن

 

 
    
  
 
  
   
    
  
   
     
  
 
   
  
  
   
 
  
 

 


     
 

الس ََل ُم َعلَْي ُك ْم َوَر َْحَةُ اللَّ ِو
اَللَّوُ أَ ْكبَـ ْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـ ْر ،اَللَّوُ أَ ْكبَـ ْرَ ،ولِلَّ ِو ْ
اْلَ ْم ُد .و َّ
َوبَـَرَكاتَوُ.
تَـ َقبَّل اهلل ِمنَّا و ِمْن ُكم صلِح ْاألَعم ِالِ .من الْعائِ ِ
ين َوالْ َفائِ ِزيْ َنُ ،كل َع ٍام َوأَنْـتُ ْم
د
ْ َ َ َْ
َ ُ َ
َ َ َ
ِِبٍَْري.

