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دجسهرقتبِاىہل صا لنر ے ا ب ےا مريہع
الخطبة الول

اْلمد لله الودود المعبود ،الذي عنت الوجوه له بالسجود ،اختص عباده
الساجدين بالقرب واجلود ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،أكمل حامد وعابد ،وخي ر
راكع وساجد ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله
وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.

أما بـعد :فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرْحن الرحيم (:يا أيُّـها
الناس اعبدوا ربكم ال ِذي خلقكم وال ِذين ِمن قـبلِكم لعلكم تـتـقون)(.)1
ياقیفن تلمِ االسہیم  :ریمے زعيز اھبویئاويدووتس! يب رواالجلل واالنرام  ے اىنپ
ِ
ابعدت اوي دجسه  ا مكح دي وہےئ رفاميا  (:فاسجدوا لِل ِه واعبدوا)( .)2وس اهللىہ
يك دجسه نرو اوي اىس ىك ابعدت نرو ،سپ اياگِه اىہل م دجسه ييز وہ ان اوي اهلل يك دجسه
نر انااہتنىئ ظعاعسدتوابعدتےہ دجسه اويابعدترصفاويرصفاخقل اانئت
ودحه الرشي ہل  ا قح ےہ ،وىہ ابعد ت ےك القئ ےہ اس ےك العوه ىسك ىك ابعدت اي
( )1البقرة .21 :
( )2النجم .62 :
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دجسه ًاعطقاجزئ ن(:أّل يسجدوا لِل ِه ال ِذي يخ ِرج الخبء فِي السمو ِ
ات
ب العر ِ
والر ِ
ش
ض ويـعلم ما تخفون وما تـعلِنون* الله ّل إِله إِّل هو ر ُّ

الع ِظ ِ
يم)(.)1ہكوهولگاساہللوکدجسہںیہننرےتوجآامسناوي زنیمىكوپدیشہ زیچوں
وکارہالاتےہاويمتولگوجھچک اپھچےتوہاويوجھچکاظرہنرےتوہوہ بوکاجاتنےہاہلل
ىہااسیےہہكاسےكوساوکىئابعدتےكالقئںیہناويوہرعشمیظع اامکلےہ
دجسهىك ح

اسعم رى واقي! دجسه اىنعم ےہ وشخعووضخع ےكاسھت اهللےك اسےنم
ِ
امتا ٹا اوي اعزجىاوي تنكسم ےكاسھتاس ىك رفامربندايىنر ان ( )2انچہچن اهلل ادنبه
اس ىكياض اويابعدتيك اےنپدبن  ا  ب ے رتحمم وضع يعنى اىنپ پيشااىنوک زم
رپ يها ےہ اوي اےنپ بلق اوي اعضاا دبن  ے وشخع ووضخع  ا ااہظ ي نرات ےہ ن انرم
  ا رفامن ابميك ےہ  «:أ ِمرت أن أسجد عل سبـع ِة أعظم :عل

( )1النمل .25 :
( )2الكليات .513/1:
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الجبـه ِة» .ےھجم است ڈہویں رپ دجسہ نر ے  ا مكح دای ایگ ےہ ،ربمن اي اشیپىن رپ اوي
(يقيہ اعضااء ىك رطف) آپ   ے اےنپ اہھت  ے ااشيہ رفاميا ہك  ،انك ،دوونں اہھت،
دوونںونٹھگںاويدوونںدقومںےكوجنپںرپ ( )1حوتي ہيكہ آامسنوزم ىكامتم
ولخماقت اهلل ىہ ےك اسےنم رس لست مخ ےئك وہےئ ہ اوي اىس ىك اتدعبايى اوي
رفامربندايى نرىت ہ( )2اياشد رقآىن ےہ (:ألم تـر أن الله يسجد له من فِي
السمو ِ
ات ومن فِي الر ِ
ض والشمس والقمر والنُّجوم وال ِجبال والشجر
اب وكثِير ِمن الن ِ
اس وكثِير حق علي ِه العذاب ومن ي ِه ِن الله فما له
والدو ُّ
كھجت وکياتولعممنہك
ِمن ُّمك ِرم إِن الله يـفعل ما يشاء)(.)3اےاخمبط ا
اهلل اعتىل ےك اسےنم (اىنپ اىنپ صاك  ےك اطمقب )  ب اعزجى نرےتہ وج ہك
آامسونں م ہ اوي وجزم م ہ ،اوي وسيج اوياچ دن اوي راتيے اوي اہپڑ اوي
ديتخاويتہب  ے آدىمهب اوي تہب  ے ولگاي ہ ہك ( انرفامىن ےك ببس)ان
رپ اذاب باتب وہگا ےہ (اوي ح وت ي ہيكہ ) اهلل اعتىل سج وک رليل نردے يعنى
( )1متفق عليه.
( )2الطربي .2019/17 :
( )3اْلج .18 :
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دہاتىكوتيہدےاس وک وکىئ زعتديواال ن اوياهللاعتىلوجاچاتہ ےہ وه نرات
ےہ ،اي دورسى آت م آامسن و زم ىك امتم ولخماقت وطبي اخص رفوتشں ےك
دجسے اويااطتع  ارنر نرےتوہےئرقآننريرفامياہ ےہ (:ولِل ِه يسجد ما فِي
السمو ِ
ات وما فِي الر ِ
ض ِمن دابة والمَلئِكة وهم ّل يستكبِرون)(.)1اوي
اهللےكاسےنم رسلستمخےئك وہےئ ہ ىنتج ےنلچواىل چزي آامسونں ماوي زم
م وموجد ہ اوي (وطبي اخص ) رفےتش هب اويوه ربکت ںیہن نرےت ،يب رواالجلل
واالنرام ے رقآننري م اےنپ ىبن دمحمِرعىب  اويآپ ےك احصۂب نرام � ىك اس
ات رپ رعتي رفامىئ ےہ ہك وه دجسوں اوي امنزوں ےك ريہع اهلل ےك لضف اوياس ىك
ياضىكوجتسجمےگليے ہ سپايىاعتىلان ےرفغمتاويارجظع اودعهرفامات
ےہ اوي ان  ے اىنپ ياض ىدى  ا االعن رفامات ےہ  (:تـراهم رك ًعا سج ًدا يـبتـغون

فض ًَل ِمن الل ِه وِرضوانًا ِسيماهم فِي وج ِ
السج ِ
ود)(.)2اے
وه ِهم ِمن أث ِر ُّ
پك
اخمبطوتانوکد هے اگ ہكهبكيوکعنريےہ ہاويهبكدجسهنريےہہاهللےكلضف
( )1النحل .49 :
( )2الفتح .29 :
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اوي ياض ىك وجتسج م ےگل وہےئ ہ ان ىك العم وبہجات ثزدجسه ےك ان ےك رہچوں
رپ امنيا ں ہ ،اىس رطح وسيۂ رفاقن م اهلل  Bاےنپ اخص اوي رقمب دنبوں ىك
اس رطح رعتي رفام ياہ ےہ (يبِيتون لِربِّ ِهم سج ًدا وقِي ًاما)((.)1دخاےئ يامحن
ےك اخص دنبے) ياوتں وک اےنپ يب ےك اسےنم دجسه اوي قام م يعنى امنز ادا نر ے
م وغشمل يے ہ البہبش اهلل يك دجسه نر ان اوي اس ىك اياگه م اىنپ پيشااىن يڑگ ان
ااہتنىئ ظع اناشن  لم ےہ اس  ے ومنم وک اهلل ىك رقتب اوي ياض ىدى يصيب وہىت
ےہ اوي اهلل  ا مكح وپيا نر ے ىك اعسدت صا ل وہىت ےہ (:يا أيُّـها ال ِذين آمنوا
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافـعلوا الخيـر لعلكم تـفلِحون)( .)2اے
ك نرو اوي اےنپ يب ىك ابعدت كا نرو اوي ين ےك  ام
ايان واولمت يوکع كا نرو اوي دجسه ا
كانروامدہكمتالفحاپؤےگ
دجسےمدنبهاےنپيب ےرق ترتوہاتےہ

( )1الفرقان .64 :
( )2اْلج .77 :
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اهللىك رقتب ىكانمت نر ےواول! دجسه اهلل ىك رقتب صا ل نر ے  ا  ب  ے
ا م ريہع ےہ وخدايى اعتىل  ے دجسه وک اىنپ رقتب  ا ريہع التبياےہ  (:واسجد
واقـت ِرب)( .)1دجسے نرےت يےئہ اوي رقتب اىہل صا ل نرےت يےئہ ،اىس رطح
دجسےمدنبهاےنپيب ےا لك رقت وہاتےہدحتوبنى ےہ «:أقـرب ما
يكون العبد ِمن ربِِّه وهو س ِ
اجد»( .)2دجسے م دنبه اےنپ يب  ےرق ت رت
وہاتےہ دجسهامنز  ااسا ظعاناشنينك ےہ وج امنزےكا دني امتماي انےكاقمےلب
م  ب  ے زياده كا اجات ےہ يعنى دجسے ىك دعتاد رہ ينك  ے زياده وہىت ےہ ي
ااہتنىئوبحمب اويالضفرتي لمےہ انچہچن اياصبح ےننري  ےؤسالكا
ہك اهلل ےك زندي  ب  ے زياده وبحمب  لم وکن اس ےہ؟وت آپ  ے ان وک وخب
السج ِ
ود لِل ِه»( .)3وخب
رثكت  ے دجسه نر ے  ا مكح رفاميا «:عليك بِكثـرةِ ُّ
ك نرو ااحل ل دجسه  ب
رثكت  ے اهلل يك دجسے كا نرو يعنى رثكت  ے امنزي ادا ا
 ےوبحمب لمےہاس ے انگہاوياطخئاعُمفوہىتہوضحيانرم ااياشد
( )1العلق .19 :
( )2مسلم .482 :
( )3مسلم .488 :
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ابميكےہ «:إِنك ّل تسجد لِل ِه سجدةً إِّل رفـعك الله بِها درجةً ،وحط
عنك بِها خ ِطيئةً»( .)1يقيياا مت اهلل يك وج هب دجسه نرےت وہ ا ىك كر ت  ے اهلل
ت
ت
اعتىل مهاايا اي ديہج دنلب رفامديا ےہ اوي مهاايا اي انگہ اٹم ديا ےہ ،سد ان دبع اهلل انب
وعسمد� رفامےت ہ ہك امنز ےك  ب  ے الضف اي ان يوکع اوي دجسے ہ (.)2
بجوکىئدنبهاهللاعتىلےئلیك دجسهنراتےہوت اسوک دينر ايىاعتىلےبااہتنوخشوہات
ےہ اوي اس ىك دىل رُمادوں اوي دجسه م ىك ىئگ داعوں وک وبقل رفاملا ےہ (:وتـوكل

عل الع ِزي ِز الرِح ِ
يم* ال ِذي يـراك ِحين تـقوم* وتـقلُّبك فِي
ين
الس ِ
اج ِدين)( .)3اويآپدخاےئاقديوييحرپوت ل ئيےوجہكآپوکامنزيككزے
ث امنز رشوع نر ے ےك دعب امنزيوں ےك اسھت آپ ىك يششب
وہ ے ےك وتق اوي ز
يك
وكراختس وک دپكهياا ےہ اي دحت م دجسے ىك ا دني وخب رثكت  ے داع ىك ات د
السجود فاجت ِهدوا فِي ُّ
الدع ِاء ،فـق ِمن -أي :حقيق
رفامىئ ىئگ ےہ  «:وأما ُّ

( )1مسلم .488 :
( )2مسلم .822 :
( )3الشعراء .209 -207 :
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ك
وجدير -أن يستجاب لكم»( .)1دجسے ںیم وخب رثكت  ے داع ىك وکشش ا
نرونیعنکممےہہكاہمتيىداعوبقلوہاجےئ سدااعلدبي دجسےےكا دني وپيے
وشخع ووضخع ےك اسھت وخب داعئ رفامےت اوي ا ييلے امنز ڑپه وہےئ تہب وطي
للعل
ك نرےت ام المؤوم سده اعہشئ �رفامىت ہ ہك ن يۃمح مين
دجسے ا
اانت وط ي دجسه رفامےت ہك آدىم اىنت ديز م اچپس آ يوں ىك التوت نراتكس ےہ ( )2اس
م«:سبحان ربِّي العل »(.)3ڑپهاافغتسي اويداعئ نرےت اىسرطح آپ
دجسے م اياياويرثكبت ہى داع ڑپه «:سجد وج ِهي لِل ِذي خلقه،
كوج
وشق سمعه وبصره بِحولِ ِه وقـوتِِه»(.)4مزے رہچے ےاسراتوکدجسه ا
پك
اس ااخقلےہاويسج ےاىنپتتودقيت ےااكس اناوياسىكآ هينهكول ا
لعل
اہل ا مين  م وک اےنپ ابعدت گزايدنبوں م اشلم رفام اوي وشخع ووضخع ےك اسھت
دجسهنر ے ىكوتياطعرفام
( )1مسلم .479 :
( )2البخاري .994 :
( )3مسلم .772 :
( )4أبو داود . 1414 :
8

دجسهرقتبِاىہل صا لنر ے ا ب ےا مريہع

الخطبة الثانِية

اْلمد لله رب العالمني ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا
ُممد وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم بإحسان َِل ي وم الدين.

دجسے ىكآياترپدجسهنر ے امكح
تلم االسہیم! رقآن نري م دجسے ىك وچده 14آ ي ہ ن
ان ِ
كرادي ِ
انرم   اومعملواہںدجسهرفام ے اتا سد اندبعاهللانبرمع� رفامےت ہہك
ننرمی  بج دجسه واىل وسيه ىكالتوترفامےت وت( آتِدجسه رپ) آپ  هب
دجسه رفامےتاوي  م ولگ هب دجسه نرےت()1ايى اعتىل  ے رقآن نري م اےنپ ان
يع ن
دنبوں ىك رعتي رفامىئ ےہ وج رقآن نري ےك اسھت ظ م وارتحام  ا اعمہلم نرےت ہ
اوي اهلل  ا مكح وپيا نرےت وہےئ آيات دجسه رپ وہپچن نر يعظنماا وارتحاًام ( )2دجسه م
رِگاجےت ںیہ  (:إِذا تـتـل علي ِهم آيات الرحم ِن خ ُّروا سج ًدا وب ِكيًّا) اوي
بج ان ےك اسےنم (دخاےئ ) ينمح ىك آ ي ڑپ ىه اجىت ہ وت وه ولگ دجسه نرےت
وہےئ اوي يوےت وہےئ زم رپ رِگاجےت ت ،اي دورسى آت م اس وک ايان ىك
( )1البخاري .1075 :
( )2القرطيب .90/14 :
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گ ےہ (:إِنما يـؤِمن بِآياتِنا ال ِذين إِذا ذ ِّكروا بِها خ ُّروا
ك ا
العامت م امشي ا
سج ًدا وسبحوا بِحم ِد ربِّ ِهم وهم ّل يستكبِرون)(.)1امہيى آوتیں رپ سب وىہ
ولگاامینالےتںیہہكبجان وکوہآںیتیدالىئاجىتںیہوت وه دجسہںیمرگڑپےتںیہ
اوياےنپيبىكحیبستودیمحتنر ےےتگلںیہاويوه ربکتںیہننرےت،بجاياملسمندنبه
دجسه ىك آت التوت نرےك پز دجسه نرات ےہ وت شيطاان رليل وہنر يوےت وہےئ واہں
السج ِ
ود فسجد فـله
 ے ٹہ اجات ےہ اوي ےنہك اتگل ےہ «:أ ِمر ابن آدم بِ ُّ
السج ِ
دي
ود فأبـيت فلِي النار»(.)2آدمىك اوالدوکدجسے  امكح ا
الجنة ،وأ ِمرت بِ ُّ
نرلسپاسيكتنجےہاويجمدجسے امكحدياگاوتم ےاراكي
گاوتاس ےدجسه ا
نردياسپمزےےئلمنہجےہيعنىم منہج ىہ اقحتسموہں ،ونالف ااامتہماويرثكبت
دجسے نر ان تنج م داےل  ا ببس ےہ اس  ے دنبے  ا اقمم ورمہبت دنلب وہات ےہ
ياں كت ہك اس وک تنج م ن نري ىك يافتق اوي معيب يصيب وہاجىت ےہ اوي
اظرہےہ اي املسمن يك اس  ے ڑبى كا فصيلب اوي اعسدت وہىتكس ےہ انچہچن
شل
رضحتي ِبيعہنبيعبا مى� رفامےت ںیہ ہكم ےرعض ایکای يوسلاہللںیم
( )1السجدة .15 :
( )2مسلم .81 :
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تنج ںیم آپ ىك يافتق اچاتہ وہں آپ  ے ديياتف رفامای «:أوغيـر ذلِك؟».
ك اس ےك وسا اوي ھچک اچے وہ؟ ںیم  ے رعض ایک ریما وصقمد وت سب یہی ےہ ،وت آپ
ا
السج ِ
ود»(.)1ارگ مت تنج م مزا
 ے رفامای  «:فأ ِعنِّي عل نـف ِسك بِكثـرةِ ُّ
اسھت اچے وہ وت اےنپ سفن ےك الخف ریمى اس رطح دمد نرو ہك رثكت  ے دجسے
نرےت يوہ ینعی لفن امنزںی وخب ڑپےتھيوہ  ،آپ   ے اےنپ احصىب وک اىس الضف اوي
اخص لم امكحرفامياايىاعتىلىكرطف ے سجاخص لم اآپوکمكحالمےہ

 (:ولقد نـعلم أنك ي ِ
ضيق صدرك بِما يـقولون* فسبِّح بِحم ِد ربِّك وكن ِمن
الس ِ
اج ِدين)(.)2اوي وایعق  م وک ولعمم ےہ ہك ہى ولگ وج اںیت نرےت ںیہ آپ اس  ے گنت دل
وہےت ںیہ وس آپ اےنپ يب ىك حیبست و دیمحت نرےت يےئہ اوي دجسہ نر ے واولں ںیم ینعی امنز
ںی ڑپےنھ واولں ںیم يےئہ ،ارغلض دجسه اي لج ادقلي  لم اوي ظع اعسدت ےہ اس  ے
دنبے وکوكسن سفنامطان بلق اويرشحدصي يصيب وہات ےہ اس ےك دياجتدنلب وہےتہ
ح
ت
اوي اوكس ديودنا ىك هلاىئ اوي  اماىب صا ل وہىت ےہ ياامحارلا مين ہ هب ااطتع وابعدت
ىكاويرثكبتدجسهاويونالفادانر ےىكوتياطعرفام
هذا وصلوا وسلموا على من أمرُت بالصالة والسالم عليه ،قال ت عاَل (:إِن
الله ومَلئِكته يصلُّون عل النبِ ِّي يا أيـُّها ال ِذين آمنوا صلُّوا علي ِه وسلِّموا
( )1مسلم .489 :
( )2اْلجر .98- 97 :

11

دجسهرقتبِاىہل صا لنر ے ا ب ےا مريہع

ِ
يما) .اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد وعلى آله وصحبه
تسل ً
أْجعني .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمني .اللهم ارحم شهداء الوطن األوفياء ،وارفع درجاِهم ي
عليني مع األنبياء ،واجز أمهاِهم وآباءهم وزوجاِهم وأهليهم خي ر اجلزاء يا َسيع
الدعاء .اللهم انصر ق وات التحالف العرب ،الذين َتالفوا على رد اْلق َِل
أصحابه ،اللهم كن معهم وأيدهم ،اللهم وفق أهل اليمن َِل كل خْي ،واْجعهم
على كلمة اْلق والشرعية ،وارزق هم الرخاء يا أكرم األكرمني .اللهم انشر الستقرار
والسالم ي ب لدان المسلمني والعاَ أْجعني .اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة ،الشيخ
خليفة بن زايد لِك ِّل خير ،واحفظه بِ ِحف ِظك و ِعنايتِك ،ووفِّ ِق اللهم نائِبه وولِي
اإلمار ِ
عه ِد ِه ال ِمين لِما ت ِحبُّه وتـرضاه ،وأيِّد إِخوانه حكام ِ
ات .اللهم اغفر

للمسلمني والمسلمات األحياء من هم واألموات ،اللهم ارح ِم الشيخ زايِد ،والشيخ
اإلمار ِ
مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِل رحمتِك ،اللهم ارحمهم رحمةً
وِ
اسعةً ِمن ِعن ِدك ،وأفِض علي ِهم ِمن خي ِرك وِرضوانِك .وأدخل اللهم ي عفوك
وغفرانك ورْحتك آباءنا وأمهاتنا وْجيع أرحامنا ومن له حق علي نا .اللهم احفظ
اإلمار ِ
لِدول ِة ِ
ات استِقرارها ورخاءها ،وب ِ
ارك فِي خيـراتِها ،وأ ِدم عليـها المن

والمان يا رب العال ِمين .اللهم اسقنا الغيث ول َتعلنا من القانطني ،اللهم أغث نا،
اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا غيثا مغيثا هنيئا واسعا شامال ،اللهم اسقنا من ب ركات
السماء ،وأنبت لنا من ب ركات األرض.
اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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