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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2018/5/25 :م

رقآن م
ِركيىكالحوتاورربتك
اْلمد لله الذي جعل القرآن الكرمي ربيعا للقلوب ،وشفاء للصدور ،ونورا للعقول ،وأشهد
أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،خيـر
من قـرأ القرآن ورتـله ،وعمل به وعلمه ،وتدبـر معانيه فذاق حالوته ،فاللهم صل وسلم
وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل
يـوم الدين.

أما بـعد :فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرْحن الرحيم (:ولقد ضربـنا
اس فِي هذا القر ِ
لِلن ِ
آن ِمن ك ِّل مث ٍل لعلهم يـتذكرون* قـرآنا عربِيا غيـر ِذي
ِعو ٍج لعلهم يـتـقون)(.)1
ن
ن
ن
زعياھبویئ! ادمحلهللراضمناابملركاكمہ مينہمہرپ
ووخاتاالسم:ریمے م ز
روزهداررضحات م ن ِ
م
فاىہلےس م
مہروزه رتاوياورالتوتوذركىكاعسدتاحلص
م
اسينگفوہاكچےہاوروت م ِ
م
آئدخاےئ�ےساصلخمہنداع م
ركيہكوهامہرےروزےرتاويذركوالتوت
وہرىہےہ م
ن
اورامتماامعلاصہحلوكوبقلرفامےئاوروقتى ےسزم م ن
يوہ مكيناعسدتاطعرفامےئراضمن
اابملركاوررقآن م
رقآناپكحو
ركي ميم مايوبضمطرہتش ےہ مكوہكناىسامهابمرك ميم ِ
( )1الزمر .28 - 27 :

ن
گا( )1رفامندخاودنىےہ  (:شهر رمضان ال ِذي
دناىكرطفانزل مكا م
وفحمظےسآامسن م
ات ِمن الهدى والفرق ِ
اس وبـيِّـن ٍ
أن ِزل فِ ِيه القرآن هدى لِلن ِ
ان)(.)2امهراضمنوهےہ

(ذريا) م
(اي)وفصہىہنمكہوهحووگں مليك م
دہايےہ
گاسجاك م
سج ميمرقآناپكانزل مكا م
اور(دورسا)وهواحضادلالۃلےہ،راضمناوررقآناپك ميم مايقلعتاسوطررپهےہہك
ن
دوونںابراگه مايزدى ميمدنبےىكافسرش م
ركي ےگ اورروزهداروكالتوتاورروزے ىك
ربتكےس مبوتقدودوافشعني مںاحلصوہىگن،دنسمادمحىك م
الصيام
رواي ےہِّ «:
والقرآن يشفع ِ
ان لِلعب ِد يـوم ال ِقيام ِة»(.)3روزهاوررقآندوونں مقاتمےكدندنبے
ركي ےگ ،اس م
ظعاعسدتاكاقتاضہ منكہ مہاےنپوتقاك م
ىكافسرش م
كزہصحرقآن مليك

ركي،اوراخصوطررپراضمناابملرك ميممہالتوتاك ماياظنمرمبت م
افرغ م
ركيرقآن
ےكوہفمم ميمدتيزوتفكرز م
ركياےكسااكحمىكروىنش ميماىنپزدنىگڈه مايلالبہبش ميرب
ن
ن
ل
ن
مي
م
كےہ ميرسااپيزم
م
ك ما
ااعل ںاكابربتكالكمےہوجنركماصبح رپرذريا وىحانزل م ا
ِ
وربتكابثعرتمحاور م
اب
ذريا دہ مايےہابرىاعتىلاكرفامناعلي مشاانےہ (:وهذا كت ٌ
أنـزلناه مبار ٌك فاتبِعوه واتـقوا لعلكم تـرحمون)( .)4مي(رقآن) ماياتكبےہسجوك
ن
كےہابربتكےہسپاسىك مپزوىركواوروقتى م
ك
ايارركوكہكمترپر م م ا
مہےانزل م ا
( )1تفسري ابن كثري  )501/1( :والبغوي .)198/1( :
( )2البقرة .185 :
( )3أْحد .6626 :
( )4األنعام .155 :
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اجےئہىا مسي م
بى م
ابت مقاتمكتاقمئودامئ م
رہىگاس
ظعااشلناتكبےہىكسجربعت ز
ن
ن ن
نىه متخ م
نوہىگ ہىتقيق مںوں مليكرسااپ م
دہايےہ،اراشد
ےكاعمىنىكدنرتاوررحسا م ز
رقآىنےہ (:الله نـزل أحسن الح ِد ِ
يث كِتابا متشابِها مثانِي تـقش ِع ُّر ِمنه جلود
ال ِذين يخشون ربـهم ثم تلِين جلودهم وقـلوبـهم إِلى ِذك ِر الل ِه)( .)1اهللاعتىلے
م
،اياسياتكبوجابمہ ىتلىتلےہابرابردرہاىىئگےہسجےس
رفامياےہ م
ڑبادمعهالكمانزل م
ن
ٹ
ه
ق
م
م
اےنپربےس ڈرنواحوںےكدبناكپنا ے ہ بزاےدبناوردلرنموہركاهللےكذرك
ىكرطفوتمہج وہاجے مہ
رقآنىكالحوتىكاثملدہشاوریھگےس
ن
راقیفنتلمِاالسہیم! البہبشرقآن م
ركي ميم ماياخص مشز منذلتاوررطاوت
ِ

سم
ج
ےہ هااے مليكاسىكاثملدہشاوریھگےس دىىئگےہ انچہچناکیاصبحروسل اركم
كہكراتںیمےوخابںیمداھکیہكابدلاكاکیڑکٹاےہ
ىكدختم ميم آےئاوررعض م ا
سجےسیھگاوردہشکپٹراہےہںیمداتھکیوہںہكحوگاںیہناےنپاہوھتںںیمےلرےہںیہ۔
وكىزایدہ وتوكىمک۔ م
سداناوبرکب� ےرعضایک:ایروسلاہلل!۔ےھجمااجزترمتمح
ن
م
رفامتہكںیماسىكریبعتایبنركوں۔وتنركمےرفامای «:اعبـرها».کیھٹےہ منان
( )1الزمر .23 :
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ركواوہنںےاہکاسہىےسرماددنیِاالسمےہاورےنکپٹواےلدہشاوریھگےسرمادرقآندیجمىك
ن
احم رقآنںیہ )1(،رضحت
ریشینیےہاوروجحوگاںیہناےنپاہوھتںںیمےلرےہںیہ وه م ِ
ن ن
نسحرصبىرفامے مہہك فطلوذلت م
ت ميزون ميمالتشركو،امنز ميم،رقآن ميم،اور

ن
ِذركاىہل ميم،سپارگان ميوں ميممتوكذلتوالحوتاحلصوہوتآےگڑبهواوراشبرتوبقل
ن
ركو( .)2واىعقرقآن م
ش من
ركينسحترارتاورنسحاعمىناكہعوم ےہ اس ميماصفتحىك م ز
ن ن ن
اورالبتغىكتٹهااسےہسجےساكونںوكذلتاوردحوںوك م
امطنتصق مبوہىتےہ
ن من
املسمنوت مايرطفرقآنىكرحسانزىاورالحوتا ااواقتڑبىدحكتافكروكهاتمرث
ن
م
م
ي
م
ركدنےہ انچہچن م
گا
ولدنبتغ مرزهجادنمشِاالسمهرقآنےكابرےيم ميےنہك رپروبجروہ م

=دخبارقآن ميم ماياخصمسقىكاچىنشاورنسحولاملےہ مي افدئےےسبزوپر ماي
ن
ٹ
درتخےكامدنےہسجاكاورپىہصحااہتنى هلداراورالچنہصح ميزوربتكےس رُپ ےہ
ن
رقآنىہاغبل وہركرےہ اگاسرپہبل م
كاجاتكس
ناحلص م ا
رقآنىكالحوتاورتٹهااسےسفطلاحلصركےاكرطت مقہ

( )1متفق عليه واللفظ للدارمي .2211 :
( )2حلية األولياء أليب نعيم  )171/6(:وتفسري ابن رجب اْلنبلي (.)380/2
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ن
م
رقآن م
ركي ےس فغش رهكواحو! راہ مي وسال ہك مہ  س رط رقآن ركي ىك الحوت
تع ٹ
ےسفطل احلص م
ركي؟وتاساكرطت مقہ مي ہ منكہ مہرقآناپكےك اسھتتبحمو ظ مماكاعمہلم
ركي اور اس ابت اك وعشر وااضحتسر م
م
رهك ہك مي ابرى اعتىل اك اطخب اور رفامن ےہ وج امہرى
گا ےہ م
سدان دبعاهلل انب وعسمد � رفامے مہ ہك وج صخش اس ابت اك
رطف وتمہج م ا
ك م
ن
ادنازهركاناچےہہك ماآياسےكدل ميماهللاعتىلىكتبحم ےہ ميا م
ن؟وتاسوكاےنپآپوكرقآن
م
ركي رپ مپ ركان اچےئہ سپ ارگ اس ےك دل ميم رقآن ىك تبحم ومزجن ےہ وت اس اك بلطم
ن
()1
م
م
لي
م
ربليےہ كوہكن رقآ ن ركياهللاكالكماع شاانےہ اور
ہ منكہاس اكدلاهللىك تبحم ےسه م ز
اظرہےہ سج ےك دل ميم رقآن ىكتبحموہىگ وه اس ےك اعمىن ميم وغروركفركےكاسرپ لم
ن
ركے اگ اور اس ىك التوت اك اامتہم ركےك اس ےس الحوت احلص ركے اگ انچہچن ن رتمح
 اك مياحلتا آپ وكوت رقآن م
ت اس ىكالتوت ےسآپوك ماياىنالحوت ىبلق
ركي ےس قشع ا
ن ن
ن
راتح اور دىل وكسن احلص وہك تا آ پ ىك التوت ااہتنى رُپ وكسن اور م
امطن ےس م
ربليز
وہىت سج ميم م
ووجتيد ىك وپرى م
رتت م
ت ((:)2
راعي وہىت اور ماي ماي رحف ابلكل واحض وہك ا
اس على مك ٍ
وقـرآنا فـرقـناه لِتـقرأه على الن ِ
ث ونـزلناه تـن ِزيل)( .)3اورمہےرقآن
ميم اج اجب لصفرهكا ك ہك آپ اسوك حووگں ےك اسےنم رہھٹ رہھٹ رك ڑپںیھ( ،)4اور مہ ے اس وك

( )1السنة لعبد اهلل بن أْحد .148/1
( )2أبو داود  ، 1466 :والرتمذي  ، 2923 :والنسائي .1022 :
( )3اإلسراء .106 :
( )4ابن كثري .127/5
5

م
ك
ق
م
ف
م
ق
تڑااكراههآپ ىك مي مبوہىتہك مايىہآيوكابرابرڑپه ابرى
ابدتلريتوڑا و
دتي وتفكرز رفامےاور اىس كق مفق مب ےك
اعتىل ےس رسوگ ىش رفامے مآي ےك اعمىن واطمبل ميم ز
وجتيد م
ورتت ىك م
م
رفامدئ (.)1ااحللص م
راعي ےك اسھت التوت ىك ترثت ےس
اسھت حبص
ن
ص
رفامياےہ (:ورتِّ ِل
دنبےوكرقآنىكالحوتت ق مبوہىتےہ اىسےئلابرىاعتىلے اساكمكح م
القرآن تـرتِيل)(.)2اوررقآن وك رتلیت ےكاسھت وخب رہھٹ رہھٹ ركڑپاھركو،اىسرط رات

ےك رُپوكسناملول ميم التوتاورٹہج دد ميموط ميرقآت ماياىنالحوتاوررقآىنذلت احلص
ركے اك ااہتنى امہ ببس ےہ  (:إِن ن ِ
اشئة اللي ِل ِهي أش ُّد وطئا وأقـوم قِيل)(.)3ےب
ٹ ن
م
م
ٹاداوہك
ٹ م
كشراتےكا هقےيمدلاورزابنيموخبوماتقفوہىتےہاورالكم م
ن
ےہ  ،اىس ےئل رتمح اعمل ے م
مہ ٹہجدد ميم التوت رقآن ىك رتعق مب دى ےہ «:من قام
بِعش ِر آي ٍ
ات لم يكتب ِمن الغافِلِين ،ومن قام بِ ِمائ ِة آي ٍة كتِب ِمن القانِتِين،

ومن قام بِأل ِ
ف آي ٍة كتِب ِمن المقن ِط ِرين»(.)4سج صخش ے دس آایت (ىك التوت)
ےك اسھت ایقم ایک وہ اغلف دنبوں ںیم ںیہن اھکل اجےئ اگ۔ اور سج صخش ے وس آایت (ىك
التوت) ےك اسھت ایقم ایک وہ ااطتع زگار دنبوں ںیم اھکل اجےئ اگ ،اور سج صخش ے زہار

( )1ابن ماجه  .1350 :واآلية من سورة املائدة .118
( )2املزمل .4 :
( )3املزمل .6 :
( )4أبو داود .1398 :
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ت ن
آایت(ىكالتوت)ےكاسھتایقمایکوہ:مقن ِط ِرين معٹى(ےبدحواسحب)وثاباپےواحوں
ںیماھکلاجےئاگ۔(.)1

ن
م
رقآنےكاسھتنركي  اكوااہلہنقلعت

ركي ىك الحوت ےس ذلت احلص رك ے واحو ! البہبش رقآن م
رقآن م
ركي ميم ماي ذلت
اور اچىنش ےہ اور مي ذلت رہاس دنبے وك وسحمس وہىت ےہ وج اس ىك آ منوں وك ىبلق وتہج ےس
ن
اتنس ےہ اور لقع وك اكم الے وہےئاس ميم وغر وركف ركك ےہ ( )2ت م مقيناا مي رقآن وغر وركف
ن
ركےواحوں مليكرسااپربعتوتصٹمتبےہابرىاعتىلاكرفامنےہ (:إِن فِي ذلِك ل ِذكرى
ِ
ب أو ألقى السمع وهو ش ِهي ٌد)( .)3اس ميم اس صخش مليك ڑبى
لمن كان له قـل ٌ
ن
ربعتےہسجےك اپس( جمواال)بلقوہ مياوهدلےسوتمہج وہرك(اس ىكرطف)اكنىہ
رفاميااوراس
اگل مدياوہ اىسےئلابرىاعتىلےاسوك لمكوتہجاوراخوم ىش ےكاسھتےننساكمكح م
رفاميا (:وإِذا ق ِرئ القرآن فاست ِمعوا له وأن ِ
نسحِامستع وك اىنپ رتمح اك م
صتوا
ذري م
ديا ركو اور اخومش راہ
لعلكم تـرحمون)(.)4اور بج رقآن ڑپها اجےئوت اىكس رطف اكن اگل م
ن
م
امد ہنمكہ مت رپ رتمح وہ ،رقآن م
م
ركو م
ركي ےننس ےك دعب ن ركي اصبح  قل ظع  رپ ماي
كق مفق مب اطرى وہاجىت اس ىك الحوت ےس ذلت احلص ركے اور اىكس تمظع وہ ميقب ےس
( )1ينظر املفاتيح شرح املصابيح .264/2
( )2تفسري ابن كثري .)409 /7( :
( )3ق .37 :
( )4األعراف .204 :
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ن
ك
ن
ج
هي
م
م
رتمحاعمل ے رضحتدبعاہلل نبوعسمد�ےسرفامای:
آ ں هلك ڑپت مايابر ِ
 «:اقـرأ علي» .ےھجم رقآن دیجم ڑپھ رك انسؤ۔ وہ ایبن ركے ںیہ ہك ںیم ے رعض ایک :ںیم
ب
آپوكڑپھركانسؤں؟ احالہكن آپرپرقآنانزلوہاےہوت آ پ ےرفامای «: :إِنِّي أ ِح ُّ
أن أسمعه ِمن غي ِري» .ریمى ہى وخاشہ ےہ ہك ںیم اس وك اےنپ العوه ىسك دورسے ےس
ونسں۔رضحت دبع اہلل نب وعسمد �ایبن ركے ںیہ سپ ںیم ے وسرۃ ااسنلء ىك التوت
رشوع ىك اہیں كت ہك بج ںیم اس آتی رپ اچنہپ (: :فكيف إِذا ِجئـنا ِمن ك ِّل أم ٍة

بِش ِه ٍ
يد و ِجئـنا بِك على هؤَل ِء ش ِهيدا)( .)1رھپاسدنایکاحلوہاگبجمہرہرہاتم

ںیم ےساکیوگاہالںیئےگاورمہآپوكانبسرپوگاہانبرك الںیئےگ،اسےكدعبھجم ےس
ن
نك
ه
رفامای:ركاجؤ! وتبجںیمے اانپرساورپوكاتا مياوت مداهاہك آپىكآ ںوں ےسآوسنرواں
ےھت(.)2اىس رط ماي ابر م
ه
سدان اوب ومىس ارعشى � التوت ركرےہ ت آپ اك اد ز
ےسذگروہاوتالتوت ركن مايكق مفق مباطرىوہىئگ اوراىكسالحوت ےآبےكمدمروك
دئ اور آپ رك رك التوت ےننس ےگل اےلگ دن آ پ ے رضحت اوب ومىس ارعشى
م
رفاميا  «:لو رأيـتنِي وأنا أست ِمع لِِقراءتِك البا ِرحة ،لقد أوتِيت ِمزمارا
� ےس م
ن
ِمن مز ِامي ِر ِ
آل داود»( .)3ارگمتے داھکیوہك،آ راتںیمےراہمرىالتوتین،ت م مقيناا
( )1النساء .41 :
( )2متفق عليه.
( )3مسلم .793 :
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ن
آلداؤد
ین،ت م مقيناا مت وك ِ

ىك یگمغن اور وخشا ِاحلىنںیم ےس ہصح اطع ایکایگےہ۔ ابرى اعتىل

ن
ے ان املعےئ ركام ىك م
رعتي رفامى ےہ وج رقآن ركن اور اےكس اعمىن ےس اتمرث وہرك ابراگه اىہل
ن
ري وہاجے مہ  (:إِن ال ِذين أوتوا ال ِعلم ِمن قـبلِ ِه إِذا يـتـلى علي ِهم
ميم دجسه م ز

ي ِخ ُّرون لِْلذق ِ
ان سجدا* ويـقولون سبحان ربِّـنا إِن كان وعد ربِّـنا لمفعوَل*
وي ِخ ُّرون لِْلذق ِ
گاےہ
ان يـبكون وي ِزيدهم خشوعا)( .)1نجحووگںوكرقآناكملعاطع مكا م
انےكاسےنم بج رقآنىك التوتىكاجىتےہوتتوڑ ميوں ےكلب رگڑپے مہاورےتہك مہ

امہرا رب اپك ےہ امہرے رب اك ودعه رضور وپرا وہرك راتہ ےہ اور روے وہےئ توڑ ميوں
لغل
ن
مي
م
ےك لب رگ ڑپ ے مہ اور مي رقآن ان ےك وشخع ميم ااضہ م
ركديا ےہ اہل ا ں مہ وك رقآن
ن
ن
م
ركي ےس ىچس ىكپ تبحم تصق مب رفام اور اس رپ لم آاسن رفام اوروكمہاےنپترادت گزاردنبوں
ميماشلمرفام .

( )1اإلسراء .109 - 107 :
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الخطبة الثانِية

اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله
وأصحابه أْجعني ،وعلى التابعني هلم بإحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله عز وجل.

انتلمِاالسہیم! وج ومنم دنبهالكماىہلىكحامہقالتوترككےہاوراىكس
ربادر ِ
دہ مايےكاطمقباىنپزدنىگونساركےہوتاسوكرقآنىكالحوتاطعىكاجىتےہاوروهاس
ن
م
يوربتك وہكےہ ابرىاعتىلاكرفامنےہ(:
ےكقح ميملمكافشءورتمحاورابثع ز
ن
م
ونـنـ ِّزل ِمن القر ِ
آن ما هو ِشفاءٌ ورحمةٌ لِلمؤِمنِين)(.)1اورمہ رقآن ميماسي ميز مي
ن
ن
م
انزلركے مہوج م
ؤممےكقحيمافشءاوررتمح مہ،ربذواالجللواالركامےحامہق
ن
التوتركےواےلدنبوںىك م
رفاميا (:ال ِذين آتـيـناهم ال ِكتاب
رعتيركےوہےئ م
يـتـلونه حق تِلوتِِه)( .)2نجحووگںوكمہےاتكباطعىكےہوهاسىكاسرط التوت
ركے مہ م
جاہكالتوتركےاكقحےہرضحتدبعاهللانبتراس�اسىكتفشي مرز ميم

رفامے مہہكاسےسوهرضحاترماد مہ وجرقآنےكالحلركدهاومروكالحلاوررحامركده
اومروكرحامےتھجمسںیہ( )3اوراسرپلمكلمركےںیہ( )4وجحوگرقآن م
ركيىكحامہق
( )1اإلسراء .82 :

( )2البقرة .121 :
( )3تفسري الطربي .)566/2( :
( )4فتح الباري َلبن حجر .)508/13(:
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ن
التوتركے مہوهرقآنوكاےنپےئلابرىاعتىلاك مپامك ررركے مہسپبشوروزاس
ن
ےكاعمىن ميموغروركفركے مہ اوراسےكاطمقباىنپزدنىگگدارے مہ آرخ ميم
لغل
ن
مي
م
م
امہرےبلقىكاہبردلاك
ابراگهِربازعلت ميماصلخمہنداعےہہكاہلا ںرُقآنركيوك
ن
ن
ك
ونراورآن هںوںاكرسورانبدےمہوكالتوتىكالحوتاوراسرپلمىك م
وتفاطعرفامامہرے
وقامالتوتواذاكراورہلمجاطاعتوكوبقلرفام م
صام م
مہ دوونں اہجنىكٹهلاىاور م
اكماىب
م
ن
ن
م
م
ت
ص
ق
اطعرفاماےنپااكحماورنركيىكوتنسںےسقحتبحم مبرفاماورانرپ
لمآاسنرفام .

هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال تـعاَل (:إِن الله
وملئِكته يصلُّون على النبِ ِّي يا أيـُّها ال ِذين آمنوا صلُّوا علي ِه وسلِّموا تسلِيما)( .)1وقال
رسول الله  «: من صلى علي صلة صلى الله علي ِه بِها عشرا»(.)2
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني .وارض
اللهم عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة األكرمني.
اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارف درجاِهم  ي عليني م األنبياء ،واجز
أمهاِهم وآباءهم وزوجاِهم وأهليهم خيـر اجلزاء يا َسي الدعاء .اللهم انصر قـوات التحالف
العريب ،الذين َتالفوا على رد اْلق إَل أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل
اليمن إَل كل خري ،واْجعهم على كلمة اْلق والشرعية ،وارزقـهم الرخاء يا أكرم األكرمني.
اللهم انشر اَلستقرار والسالم  ي بـلدان المسلمني والعاَ أْجعني.
( )1األحزاب. 56 :

( )2مسلم .384 :
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اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة ،الشيخ خليفة بن زايد لِك ِّل خي ٍر ،واحفظه بِ ِحف ِظك
و ِعنايتِك ،ووفِّ ِق اللهم نائِبه وولِي عه ِد ِه األ ِمين لِما ت ِحبُّه وتـرضاه ،وأيِّد إِخوانه حكام
اإلمار ِ
ِ
ات.

اللهم اغفر للمسلمني والمسلمات األحياء منـهم واألموات ،اللهم ارح ِم الشيخ
اإلمار ِ
زايِد ،والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِلى رحمتِك ،اللهم ارحمهم
رحمة و ِ
اسعة ِمن ِعن ِدك ،وأ ِفض علي ِهم ِمن خي ِرك وِرضوانِك .وأدخل اللهم  ي عفوك
وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وْجي أرحامنا ومن له حق عليـنا.
اإلمار ِ
اللهم احفظ لِدول ِة ِ
ات استِقرارها ورخاءها ،وب ِ
ارك ِفي خيـراتِها ،وأ ِدم
عليـها األمن واألمان يا رب العال ِمين.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.
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