اجلمعة  26 :مجادى األوىل 1440هـ

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الموافق2019/2/1 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

وهاامعلِاصہحلنجىكربتكےسابرىاعتىل اےنپدنبوںوك ونراطعرفاماتےہ
الخطبة الول

اْلمد لله نور السموات واألرض ومن فيهن ،ورب السموات واألرض ومن فيهن،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه
أمجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين.
أما ب عد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال سبحانه وتـعاىل (:يا أيُّها
ال ِذين آمنوا ات قوا الله و ِ
آمنوا بِرسولِ ِه ي ؤتِكم كِفلي ِن ِمن رحمتِ ِه ويجعل لكم نورا
تمشون بِ ِه وي غ ِفر لكم والله غف ِ
يم)(.)1
ٌ
ور رح ٌ

ح
ع ي
واسم رگا ى ردر رب ارمح ارلا مي ع ين اےنپ دنبوں وك ااطتع
رتحمم رضحات
ِ
ي
دن عم ردش
وابعدت ىك ربتك ےس عاي ونر اطع رفامات ےہ سج ىك دبوتل ےس وه عا
ع
كوہاوهون
ودہاياورانمواعفي عتىكزدنىگذگارے عياورآرخت عماهللاعتىلاكاطع ع ا
اسہنگفوہاگ انچہچنآرختےكونرےكابرے عم ابرىاعتىل اكاراشدےہ(:
رانرپ ع
ي وم ت رى المؤِمنِين والمؤِمن ِ
ات يسع نورهم ب ين أي ِدي ِهم وبِأيمانِ ِهم

( )1اْلديد . 28 :
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ات تج ِري ِمن تحتِها الن هار خالِ ِدين فِيها ذلِك هو
بشراكم الي وم جن ٌ
الفوز الع ِظيم)( .)1سج دن مت ومنم رمدوں اور ومنم وعروتں وك دوھکیےگ ہک ان
اكونر ان ےك آےگ اور ان ےك داںیئ لچ راہ وہاگ—آج ےك دن مت وك وخش ربخى ےہ
ع
اي ابوغں ىك نج ےك ےچین رہنںی اجرى وہں ىگ مت ان ںیم ہشیمہ شیمہ روہ ےگ  ،یہی
ڑبىاكایمیبےہ۔ ع
سداندبعاهللانبوعسمد� رفامے عيہک عقاتم عم ولوگںوك
ك اجےئ اگ س ضعب ولوگں وك عايا ونر اطع وہاگ  و اىنپ
ان ےك اامعل ےك دقبر ونر اطع ع ا
تمظعووتعس عم اہپڑ ىكرطحوہاگ ہكبجضعبولوگںوك اسےسمكدرےجاك ےلم اگ
كاجےئاگاور ونر ےكاابتعرےس ان
( )2ااحللصدنبوںوكانےكاامعلےكدقبرونراطع ع ا
ي
ي
سد ع
ےك فلتخم دراجت وہ ں ےگ ع
اوكلن اك رفامن اعلي عشاان ےہ «:أول زمرة
تدخل الجنة عل صورةِ
كأحس ِن كوكب د ِّري فِي

القم ِر لي لة البد ِر ،وال ِذين عل آثا ِرِهم
السم ِاء إِضاءة ،ق لوب هم عل ق ل ِ
ب رجل

وِ
احد ،ل ت باغض ب ي ن هم ول تحاسد»( .)3بس ےس الہپ رگوہ  و تنج ںیم
دالخ وہ اگ ،ان ےك رہچے وچدوہ ںی رات ےك اچدن ىك رطح رونش وہں ےگ۔ اور  و
رگوہ ان ےك دعب دالخ وہ اگ ان ےك رہچے آامسن رپ ومیت ىك رطح ےنکمچ واےل اتسروں
( )1اْلديد . 12 :
( )2املستدرك . 8751 :
( )3متفق عليه .
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ںیمبسےسزایدہكمچداراتسرے ىكرطح رونشوہںےگ،بسےكدلاکیصخش
ےكدلرطحوہںےگہنانںیمضغبوہاگاورہندسح،
آئ ذرا ان اامعل رپ وغر ع
ركں ےكنج
اهلل اعتىل ىك رطف ےسونر ىك انمت ركےن واول ع
ي
ي
ع
وكدنا وآرخت عم ونر نصي عت وہات ےہ ؟ وت اجانن اچےئہ ہک ان م
اامتہم ےس دنبے ع
ي
ي ي
ع
بادى ببس رقآن ركي ىك التوت ےہ عنز اس ےك
بس ےس الضف لمع اور بس ےس ع
اعمىن عم وغر وركف اور اس ىك دہ عااات رپ لمع ےہ البہبش رقآن ع
ركي دولں اك ونراور
ي
ي
ك
ع
ه
ذريا ع
آن وں اك رُسور ےہ رقآن ركي ع
دہاي اور رسااپ ر ونر ا عن ےہ رب ذواالجلل
واالركام اك رفامن ےہ(:وكذلِك أوحي نا إِليك روحا ِمن أم ِرنا ما كنت تد ِري

ما ال ِكتاب ول ِ
اإليمان ول ِكن جعلناه نورا ن ه ِدي بِ ِه من نشاء ِمن
ِعب ِ
ادنا)( .)1اورایسرطحمہےنآپىك رطف اےنپ مكےس عايروح وطبروىحانزل

ىك ےہ۔آپ وك اس یس ےلہپ ہن عہ ولعمم تا ہک اتکب ایک ےہ اور ہن ہی ہک اامین ایک
ےہ۔نکیلمہےناس(رقآن)وكاکیونرانبای،اسےك ع
ذريمہ اےنپدنبوںںیمےس
سجوكاچےتہںیہ دہاتیدےتی ںیہ رقآن ع
ركي افِشءورتمح اوررسااپ دہ عاي ےہ ایس
ي ہک وهاسےكاسھت وصخىصقلعت ع
رهك اوراسىكنعليعمااترپ
داا عا
ےئل دنبوںوك مك ع
( )1الشورى .52 :
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وبضمىط ےك اسھت لمع ركے ع
ري روسل اركم اك رفامن ےہ  «:كِتاب الل ِه فِ ِيه
الهدى والنُّور ،فخذوا بِكِت ِ
اب الل ِه واستم ِسكوا بِ ِه»( .)1اهلل ىك اتکب عم
دہ عاي اورونر ےہ ذہلا اهلل ىك اتکب وك ایھچ رطح ڑكپ ولاور اس وك وبضمىط ےس تام ول
س ودنبه رقآن ع
ركي ىك عآاات عم وغروركفركےاگاوراسےكااكحمرپ لمعركےاگوت
ك
اس وك اهلل ىك راض اور دہ عاي ورتمح احلص وہ ىگ اور آرخت عم اس وك ون ر اطع ع ا
ع
ِ
اب أنزلناه
اجےئاگ  واسےكاسےنم كمچراہوہاگ ربركي  Bاكاراشدےہ(:كت ٌ
صر ِ
ات إِل النُّوِر بِِإذ ِن ربِّ ِهم إِل ِ
إِليك لِتخ ِرج الناس ِمن الظُّلم ِ
اط
الع ِزي ِز الح ِم ِ
يد)( .)2ہیاتکبےہسجوكمہےنآپ ىك رطفانزلایکےہ،اتہک آپ
ن ي
ااسنونںوك انےك رب ےك مكےسادنریھوںےس لالركااجےلىكرطفالںیئ ،ععيى
ي
اسذاتےك راےتس ىكرطف  و اغبلےہ اورالقئدمحےہ عيںوتوپرا ع
ع
ركييزوربتك
ي
اورردشودہ عايےس ےہ اوربلقىك ع
اپكزىگ اورونر عاماىناكذر عيےہ رگماسىكضعب
ي
ي
يازى  مام احلص ےہ ع
ان عم وُسرۂفاہحت اور وُسرۂرقب ه ىك
وسروتں وك وصخىص اور ع
آرخى عآاات هب اشلم ںیہ ےہ ع
سدان دبعاهلل انب ابعس � ایبن رفامے ںیہ ہک
یبن ركمیىك دختم عم احرض ےھتہک ااچکنروسل
اکی دن رضحت ربجلیئ
( )1مسلم . 2408 :
( )2إبراهيم . 1 :
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ي
اہلل  ےن اکی آواز ُس آپ  ےناانپ رسابمرك اورپ ااھٹای وت رضحت ربجلیئ ےن
اب ِمن السم ِاء فتِح الي وم لم ي فتح ق ُّ
ط إِل الي وم ،ف ن زل
رفامای «:هذا ب ٌ
ض لم ي ن ِزل ق ُّ
ك ن زل إِل الر ِ
ط إِل الي وم،
ك ،ف قال :هذا مل ٌ
ِمنه مل ٌ
فسلم ،وقال :أب ِشر بِنوري ِن أوتِيت هما لم ي ؤت هما نبِي ق ب لك :فاتِحة
ال ِكت ِ
اب ،وخواتِيم سورةِ الب قرةِ ،لن ت قرأ بِحرف ِمن هما إِل أع ِطيته»(.)1
ہی آامسن اكا اکی عايا دروازہ ےہ و فرف آج  ی لوھال  ای اور آج ےس ےلہپ یھبک ںیہن لوھال
اي رفن ہ ےہ  و
 ای۔ رھپ اس ےس اکی رفن ہ انزل وہا وت رضحت ربجلیئ ےن اتبای ہی ع ا
فرف آجانزلوہاآجےسےلہپ ہی یھبکانزلںیہنوہا۔اسرفےتشےنآپﷺ وك
السمایکاوراہکآپوكاندوونروںىكوخربخشىوہ وفرفآپوكاطعےئكہ ےںیہاور
آپےسےلہپیسکیھبیبنوكںیہناطعےئكہ ے۔اکیوسرةاافلہحتاوردورساوسرةارقبلہ
اك آرخى ہصح  :آپ ان ںیم ےس ےنتج رحوف یھب ڑپںیھ ےگ آپ وك ان اك میظع ارج
ك اجےئ اگ۔ ایس رطح وسرۂ كہف ىك التوت اك ےب ااہتن ارج ووثاب ےہ ہی
ووثاب اطع ع ا
ومنمےئلىكونر عاماىن اورالفح واكرماىناكببس ےہ ہعمجےك دن وسرۂكہف ىكالتوت
ي
ف فِي ي ومِ
ع
رفامن «:من ق رأ سورة الكه ِ
ص
ع
ىك ف ي علت اس دح ي م المہظح ع

( )1مسلم . 806 :
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الجمع ِة؛ أضاء له ِمن النُّوِر ما ب ين الجمعت ي ِن»( .)1وصخش ہعمج ےكدنوسرۂ
ن ي
كہف ڑپه ےل وت اےكس ےئل دوونں ہعمج ےك ع
درمان ونر رونش وہاگ ععيى اهلل اعتىل
اسےكبلق عم عايونراظرہرفامےئاگ ورہوتاوررہاحل عماسےكاسھت وہاگ
اوروهونراسےكاامعلےكاسھتآامسنىكرطفدنلبوہاگ

رفي عقا ِان رگا ى ردر

()2

ا چ رطح وك  ركےن واال دنبه اهلل اعتىل وكےب ااہتنء بوبحب

وہاتےہ البہبش آداب وابحتسمت ىك ع
راعي ےك اسھت وك وك لمكم ركانونراىہل اك ببس ےہ
ي
عقاتم ےك دن ع
اي دنب وں ےك رہچ ے اور اعضااء رونش وہ ں ےگ رتمح اعمل اك
اراشد ےہ «:إِن أمتِي يدعون ي وم ال ِقيام ِة غ ًّرا محجلِين ِمن آثا ِر
الوض ِ
وء»( .)3ریمى اتم ےك ولوگںوك ایقتم ےك دن اكُپرا اجےئاگ ہكبج وك  ےك
ي
اشنانت ىك وہج ےس ان ىك اشیپىن اوران ےك اہھت اپؤں اپ لكل رونش وہں ےگ ،ن ععيى
انىكاشیپىناورانےك اہھتاپؤںےسونر پٹراہوہاگ ( )4سبجدنبهوخبایھچ
رطحوك ركات ےہ اسےكدعبوشخعووضخع ےكاسھتامنزادا ركاتےہ وتاسےكامتم
انگ ه اعف وہاجے عي اور اس ےك ونر عم زم ع دي ااضہف وہاجات ےہ ویکہکن امنز رسااپ
( )1السنن الكربى للبيهقي  ، 6209 :وسنن الدارمي .3450 :
( )2التنوير شرح اجلامع الصغري .348/10 :
( )3متفق عليه .
( )4املسالك يف شرح موطأ مالك .)105/2( :
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ي
ن ي
ي
()1
عي
ع
رتمح ع
ور» .امنز رسااپ ونر ےہ ى
ِ
ونر ےہ
وكن  اك رفامن ےہ «:الصَلة ن ٌ
ك اجےئ اگ
عقاتم ےك دن دنبےىك امنز اك ارج ووثاب ونر ىك وصرت عم اطع ع ا
()2رضحت دبعاہلل نب رمعو نب اعص� ےس ع
رواي ہ عيكہ عاي دن روسل اركم 
رفاماا  «:من حافظ علي ها كانت له
ےنامنزےكاضفلئ عنانركے وہےئاراشد ع
نورا وب رهانا ونجاة ِمن النا ِر ي وم ال ِقيام ِة»(.)3س  و دنبه امنز ىك اپدنبى اور
ي
احُمفظتركےاگ وت عقاتم ےك دنامنز اس عيك ونراوررونشدليعل اورآگ ےسنات
اك ع
ذري وہىگ رھپ  ودنبه اشعء اور رجف ىك امنز اب امجتع ادا ركات ےہ اور رات ىك ع
اتركي عم
دجسمكت وہپےنچن اك اامتہمركات ےہ وت عقاتم ےك دناهللاعتىلاسوكاكلماور لمكمونر
اطع رفامےئ اگ رسور اعمل اك اراشد ےہ «:ب ِّ
ش ِر المشائِين فِي الظُّل ِم إِل

المس ِ
ام ي وم ال ِقيام ِة»(.)4اتر ع عيں عم دجسم اجےن واولں وك
اج ِد بِالنُّوِر الت ِّ
ن ي
ع
ع
عقاتم ےك دن ونراتم ىك اشبرت ع
ديدو ،ععيى دجسم م آےن اجےن اور اس م امنز ادا
كاجےئاگسج
ركےناكوثاب عقاتمےك دن اهللىكرطفےسونرىكوصرت عم اطع ع ا
ي
ك
ن
ي
ع
ك
ن
ه
ي
دنا عم عہونر انےكولق ب عم ولجهارفوز
وكدنبےاىنپ آ هوںےسد عن ےگہكبج ع
( )1مسلم .223 :
( )2شرح النووي على مسلم .)101/3( :
( )3أمحد . 6576 :
( )4أبو داود  ، 561 :والرتمذي  ، 223 :وابن ماجه . 781 :
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ي
ي
ي ي
ع
راتہ ےہ( )1اور اعضااء و وارح عنز اامعل وااعفل م اس ىك ونر ع
ان اور ربتك اظرہ
وہیترىتہےہ

ي

رفامااےہ
واسمرگا ىردر ابرىاعتىل ےن اےنپ دنبوں وك داع اك  مك ع
رتحممرضحات ع ِ
ي
دنا اور آرخت ےك ونر عيك
اور ان ىك داعو ں وك وبقل ركےن اك اچس ودعه ع
رفاماا ےہ اس ےئل ع
ي
ہ ناصلخہن داع ركىن اچےیہ اس ےلسلس عم داعوں اك ڑبا ارث ےہ ن ع
ع
ركي بج
امنزتہجدد عيك عبدار وہےوت عہ داع ڑپےتھ «:اللهم لك الحمد ،أنت نور
ي
ع ي
السمو ِ
ض»( .)2عاا اهلل امتم ع ع
ات والر ِ
نے  ی ےئل ںیہ وت زم وآامسن اك
رعتي ع ز
ي
ل
ونر ےہ تہج دد ىك ع
ك
ي
ادائ ےك دعب بج رجف ىك اذان وہاجیت اور آپ امنز عيك ن ےوت اےنپ
ي
ع
اعضااء و وارح يك اهلل اعتىل ےس ونر ىك داع رك ے اور اےنپ امتم اعالمت ىك آاسىن
ورامنہىئ اكوسال ركے( )3اور اس داع ےس اےنپ دن اك اابقتسل رفامے «:اللهم
اجعل فِي ق لبِي نورا ،وفِي بص ِري نورا ،وفِي سمعِي نورا ،وعن ي ِمينِي
نورا ،وعن يسا ِري نورا ،وف وقِي نورا ،وتحتِي نورا ،وأم ِامي نورا ،وخل ِفي
نورا ،وعظِّم لِي نورا»(.)4اے اهلل عمزے بلق عم ونر عبدا رفام اور عمزى ترارت

( )1فتح الباري َلبن رجب .)544/2( :
( )2متفق عليه .
( )3شرح النووي على مسلم .)45/6( :
( )4متفق عليه  ،واللفظ ملسلم .
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عم ونر عبدا رفام اور عمزى امستع عم ونر عبدا رفام اور عمزى داىنہ اجا  اور عمزى ع
ابن
ي
اجا  ونرركدے اور عمزے او رپ اور عمزے ع
ن ونرركدے اور عمزے آےگ اور
عمزے ےھچیپونرركدے اور عمزےونر وك ع
ظع رفامدے ،ع
سدان دبع اهلل انب وعسمد�
رثكبت اس داع اك اامتہم رفامے ت :ربـنا أصلح بـيـنـنا ،واهدنا سبيل اإلسالم،
وَننا من الظلمات إىل النور( .)1اے امہرے رب امہرے ع
درمان االصح
رفامدے مہ وك االسم ىك راوہ ں ىك دہ عاي ع
ديدےاور مہ وك اتر ع عيں ےس ونر ىك رطف
ي
( لالرك)ناتاطعرفامدے عاااہلل عاا ع
ركي مہوك اىنپرتمح ع
وتياياوراےنپلضفوركم
ےس ونازدے امہر ے ولقب عم ونر عبدا رفام دے اور آرخت عم مہ وك ونر اطع رفام رك
تنج عم دالخ رفامدے *** فاللهم اجعل يف قـلوبنا نورا ،وارزقـنا يف اْلخرة نورا،
ووفـقنا لطاعتك أمجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته
عمال بقولك (:يا أيُّها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا الرسول وأولِي الم ِر
ِمنكم)(.)2
نـفعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1األدب املفرد .630 :
( )2النساء .59 :
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الخطبة الثانِية

اْلمد لله رب العالمني ،سبحانه هو النور اْلق المبني ،وأشهد أن َل إله إَل الله
وحده َل شريك له ،وِل الصاْلني ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله،
فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أمجعني،
وعلى التابعني هلم بإحسان إىل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

ي

زعياھبویئ ربذواالجللواالركاماك اچس ودعه ہ عيكہ
راقیفنتلمِاالسہیم ریمے ع ز
ِ
ي
ي
عي
ومم اور ومانمت وك اپ عكزه اور وخوگشار زدنىگ اطع
وه ااطتع وابعدت ركےن واےل
ي
ع
ع
درحاهللاعتىل ےن امتماامعلاصہحل عم عاي ونرا ن اورربتكرىهك
رفامےئ اگ
ي
ع ط ي
ي
ي
ك
ع
ي
دنا اور آرخت
ےہ ن عوں ىك دبوتل دنبے ےك رہچے رپ رو ق دل م ما عان اور ع
ي ي
ي
ن
ي
ك
ع
ي
ص
عمونرا عن ن ي عت وہیت ےہ عاي زبرگ رفامے عي ہک عوں ىك ربتك ےس بلق
عم ونر اور رہچے رپ كمچ اور رو ق عبدا وہیت ےہ( )1دخاےئ اعدل  Bےن دعل
ي ي
ع
ع
ع
رفامااایسےئلزممدعلوااصنفركےن
بادىااكحم ماشلم ع
وااصنفوك عدںےك ع
واےل عقاتم ےك دن ونر ےك ربمموں رپ وہں ےگ روسل رتمح اك اراشد ےہ«:
إِن المق ِس ِطين ِعند الل ِه عل منابِر ِمن نور»( .)2ااصنفركےنواےلدنبے
( )1تفسري ابن كثري . )361/7( :
( )2مسلم . 1827 :
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زنديونرےكربمموں رپوہں ےگ ایسرطح طقفاهلل عيكابىمہاو توتبوك
اهللىك ع
زااده بوبحب ےہ  و دنبے آس عم لله ف اهل قلعت اقمئ رك
اعم ركان اهلل اعتىل وك تہب ع
ے عي ابمہ تبواعتوناك اعمہلركے عي عقاتمےك دنان وكهب ونر اكربمماطع
ك اجےئ اگ عاي دح عي ردیس عم رب ذواالجلل واالركام ےن اس رطح اشبر ت دى
عا
ےہ  «:قال الله عز وجل :المتحابُّون فِي جَللِي لهم منابِر ِمن نور،

ي غبِطهم النبِيُّون و ُّ
الشهداء»(.)1ابرى اعتىل اراشد اك ےہ اخصل عمزى تمظع
ي
ي
والجلىكانب رپ آس عمتب ع
اباء
ركناولںےكےئل ونرےكربمموہےگنان دنبوں رپ ع
ي
ہ
ص
اور دہشاء ر ك ع
ركں ےگ اس تمظع وف ي علت اك اقتاض عيكہ مہ اامعل اصہحل اك اامتہم
ي
ع
ي
ركں ن عكي عوں م تقبس ع
ع
ركں اور اےنپ وچبں عيك اوسه اور ومنہن ركنب ایس جہن رپ اىك
ي
رتنركےر عياتہک ع
ع
كاجےئ اور مہوك اهللىك
دنااورآرخت عم اهللاكونراطع ع ا
ہ ع
رتمحاورتنجن يصي عت وہ آرخ عمابراگهِربازعلت عم ناصلخہنداعےہہک ا ہالعممي عني
امہرے ولق ب عم ونر عبدا رفام دے اور امہرے وپرے و ود وك ونراىن انبدےاور
آرخت عم مہ وك ونر ےس ونمر رفامرك تنج ارفلدوس عم دالخ رفام دے *** هذا

( )1الرتمذي .2390 :
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وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال تـعاىل (:إِن الله ومَلئِكته
يصلُّون عل النبِ ِّي يا أيُّها ال ِذين آمنوا صلُّوا علي ِه وسلِّموا تسلِيما)(.)1
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعني.

وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر
الصحابة األكرمني.
اللهم زدنا إميانا ويقينا ،وعونا وتـوفيقا ،وُمبة وتالمحا ،واغفر لنا وْلبائنا وأمهاتنا،
وبارك يف أوَلدنا ،وأدم السعادة يف بـيوتنا ووطننا ،واجعلنا بارين بآبائنا ،واصلني
ألرحامنا.
اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة ،الشيخ خليفة بن زايد لِك ِّل خير ،واحفظه بِ ِحف ِظك
و ِعنايتِك ،ووفِّ ِق اللهم نائِبه وولِي عه ِدهِ ال ِمين لِما ت ِحبُّه وت رضاه ،وأيِّد إِخوانه
اإلمار ِ
حكام ِ
ات
اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات والمؤمنني والمؤمنات :األحياء منـهم واألموات،
اإلمار ِ
اللهم ارح ِم الشيخ زايِد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين ان ت قلوا إِل
رحمتِك ،اللهم ارحمهم رحمة و ِ
اسعة ِمن ِعن ِدك ،وأد ِخلهم الجنة ي ت ن عمون ِفيها
بِغي ِر ِحساب .وأدخل اللهم يف عفوك وغفرانك ورمحتك آباءنا وأمهاتنا ومجيع
أرحامنا ومن له حق عليـنا.

( )1األحزاب . 56 :

 12وهاامعلِاصہحلنجىكربتكےسابرىاعتىل اےنپدنبوںوك ونراطعرفاماتےہ

اإلمار ِ
اللهم احفظ لِدول ِة ِ
ات استِقرارها ورخاءها ،وب ِ
ارك فِي خي راتِها ،وِزدها
فضَل ونِعما ،وحضارة و ِعلما ،وب هجة وجمال ،ومحبة وتسامحا ،وأ ِدم علي ها
السعادة والمان يا رب العال ِمين.
اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،واجز خيـر اجلزاء أمهات
الشهداء وآباءهم وزوجاِتم وأهليهم مجيعا ،اللهم انصر قـوات التحالف العرِب،
الذين َتالفوا على رد اْلق إىل أصحابه .اللهم احفظهم ِبفظك ،وأنزل عليهم
نصرك ،اللهم وفق أهل اليمن إىل كل خري ،وامجعهم على كلمة اْلق والشرعية،
وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم يف بـلدان المسلمني والعاَ أمجعني.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا
غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من بـركات السماء ،وأنبت لنا من بـركات
األرض.
ربـنا آتنا يف الدنـيا حسنة ويف اْلخرة حسنة وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع
األبـرار يا عزيز يا غفار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة
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