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دنبےوكاهللىك َ محْاوراس ےک ُ م
شْ اكوخ رگوہاناچےیہ
الْ ُخطْبَةُ األُولَى
اْلمد لله ذي الفضل والكرم ،والشكر له على ما حبانا من صحة واستقرار ونعم،
وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعي.

أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله رب العالمي ،قال تـعال(:فَاتَّ ُقوا اللَّهَ لَ َعلَّ ُك ْم
تَ ْش ُك ُرو َن)(.)1

راقیفن تلمِ االسہیم! ریمے زعزی اھبویئ! ابرى اعتىل  Bےک
ش ىكتہب زياده تمظعوفض يلت ےہاىكستمظع
حاورتفص ُ م ْ
زندي تفص َ م ْ
اشناكادنازهاسےساگلئہك دخاےئ � ےک اامسءىنسحمايانمَّ ،
الش ُكو ،
هب ےہ انچہچن اهلل اعتىل Bاےنپ دنبوں ےکاامعلىكدقرداىنرفاماتےہان ىك

اجبن ےس ومعمىل ركش وك هب وبقل رفاملا ےہ اور وھتڑے لمع رپ ان وك ےب ااہتنء
ه
ش ىك ادا ئ بك بلق
ارجووثاب اطع رفامات ےہ واحض وہہك دنبوں ىك اجبن ےس ُ م ْ

ه
ه
ےک ذري وہیت ےہ وت بك زابن ےک ذري اور بك اامعل وااعفل ےک ذري
گارى اياقلبرعتيتفصاوراپكْهتلصخ
ش ُ ْ
وہیتےہ يقيي اا وتمعنںرپ ُ م ْ
( )1النساء.147 :

ےہ ہلمج ه
ش ےک اىلع بصنم اور امازى اقمم رپ افزئ ت اىس
اناء ورلس � ُ م ْ
ل
گارىاكتہبزياده
ش ُ ْ
رطح امتماحصۂبركام �اور فلساص حين � ُ م ْ
اامتہمركےتےھت انىكذاتابرباكت امہرےےئلاوسهاورومنہنےہ ابرى اعتىلےن
رقآن ركي ىك دعتمد آيات م اےنپ اشرك دنبوں ىك رعتي رفامىئ ےہ انچہچن سْان
ونح  Cىك اشنم اراشدرفاميا (:إِنَّ هُ َك ا َن َع ْب اا َش ُكو ا) .البہبشوه
لي
ركش ذگاردنبےت اور اےنپك م رضحت ومىس  Cوكركشىكعتدئوہےئ
ح
()2
رب ارمحارلا مينےنرفاميا(:فَ ُخ ْ َم ا آتَ ْيتُ َ َوُك ْ ِم َ َّ
الش اكِ ِر َ )
()1

سپ ںیم ےن وج ھچک ںیہمت دای ےہ اےس ےل ول اور ركش ذگاردنبوں م روہ ،اىس رطح
للعل
مي
َّ
نءو ارمل َسلين یبن رۃمحٌ ن ےساراشد رفاميا (:ب ِ الل ه فَا ْعب ْا
سْ اال ه ا

َ

َ

ُ

َوُك ْ ِم َ َّ
الش اكِ ِر َ )( .)3ہكلبآپ اهلل ىہىكابعدتركےترںیہ اورركش
ذگاردنبوںمرںیہ
اهلل ےک ن دنبو اورریمے اياىن اھبویئ!بج اعمرشے ےکارفاد م
ُ
ش ُگْارى ىكتلصخہتخپوہیتےہ
يشكرْواانتمناكزماجاعم وہاتےہاور انےکادنر ُ م ْ
وت اس ىك دبوتل ولوگں ےکدرمان اتفلوتبحم،اور ارتحام ومہآیگنہ دیپاوہیتےہ،
( )1اإلسراء .3 :
( )2األعراف.144 :
( )3الزمر.66 :

2

اورابمہمغ ُگ شاارىاو ر مہْردىوبضمطوہیتےہ اىسرطحاهللاكركشاداركےنىكربتك
ےس وتمعنں ىك رثكت اور افحتظ وہیت ےہ ،اور خْ وربتك اكہلسلس اقمئودامئ راتہےہ
جہكاراشدرابىنےہ ( َوإِ ْذ تَ ََّذَّ َن َبم ُك ْم لَ رِ ْ َش َك ْرتُ ْم َألَ ِ َانَّ ُك ْم)(.)1اوروه
ه ا
ت
وتقيادركوہكبج م هاارےربےناالطعرفامدىہكارگ مركشاداركوےگوتوكمتزياده
ح
مي
يىہوخبوہہكمہربارمحارلا ناك رثكتےسركشادا
تمعناطعركوں اگ،سپ ا
م
ركي كوہكن اس ےن ہ ايان ىك ظع ااشلن دوتل اطع رفامىئ ےہ  ،اےنپ لضف وركم
ےس اےنپ اپک رھگ ںیم عمج وہےن اك ومہع انعي رفاميا اور ہعمج ،امجتع اور ابعدت ىك
وتفاطعرفامىئ البہبشاهللربازعلت ےنمہرپالدعتاداورےبامشرااعنامتوااسحانت
رفامےئ مہ اور رہمسق ىك اظرہى وابىنط وتمعنں ےس ونازا ےہذہلا مہ رہوتق اس اك
م
ركشاداركي اور اس ےک ااكحم رپ لمع ركےت رںیہ اىس رطح ہ ابرى اعتىل ےک رفامن
ےک اطمقب اےنپ وادلنی اك ركشہی ادا ركےت رانہ اچےیہ اهلل  Bےن اىنپ ركشذگارى
ےکمكحوكامںابپ ىكركشذگارى ےکاسھتوجڑرك هبانرفامياےہ انچہچناراشدےہ(:أ ِ
َن

يرك۔اےسی
ا ْش ُك ْر لِ َولَِوالِ َا ْ َ )( )2ہیہكوتمْىاوراےنپامںابپىكركشذگارى ا
ىہمہاسکلماكاوراسےکومرقاداروںاكركشہیاداركےترںیہ۔يقيي اادحتمهرعب
ب اخار ىك ےہ اورتحص ےک
اامرات ىك وكحتم ےن ركوان وغْه ےس اچب وىك رہ نکمم دت ه ْ
( )1إبراهيم.7 :
( )2لقمان.14 :

3

ادارےولوگں ىكتحصوالسىتميك دنورات تنحمركرےہںیہ اور اانپاپكْهركدارادا
م
ب اور ىبط دہاایت ىك اپدنبى
هْ
ركرےہ ںیہ اس ےئل ہ امتم اخاىط دتا
ععل
مي
ركىن م
اچہآرخمابراگه ربازعلتماعزجاہنداعےہہكاَٰا نامہرىقادت
اور اسےکاداروںوكزجاےئخْاطعرفاممہوك َ
ِصودنترىتساورانمواعفي
رفام،ركوان ےس اىس رطح رہ مسق ىك هباروىں اور وابووں ےس امہرى افحتظ رفام مہ وك اىنپ
تاطع

داىمئوتمعنںےسونازدے اوروتمعنں ىكرعمتفاوردقرداىنىكوتفاطعرفامدے اور
ش اورااطتعوابعدتىكوتفاطعرفامدے**
مہوكاىنپدمحوانث،ذركو ُ م ْ
أقول قـول هذا وأستـغفر الله ل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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الْ ُخطْبَةُ الثَّانِيَةُ

اْلمد لله حق َحده ،والصالة والسالم على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى من تبع هديه
من بـعده .اللهم وفـقنا لشكر نعمك الت أنـعمت ِبا عليـنا ،ولعمل صالح تـرضاه
لنا ،وتـرضى به عنا ،وأدخلنا برَحتك ِف عبادك الصاْلي .اللهم لك اْلمد والشكر
على نعمك العظيمة؛ أودعت ِف قـلوبنا اإلميان ،وأدمت على الوطن نعمة اَلستقرار
واألمان .اللهم إنا نسألك إميانا ِف خلق حسن ،ورَحة منك وعافية ،ومغفرة
ورضوانا.
اللهم ارفع هذا الوباء عنا وعن العالمي ،برَحتك يا أرحم الراَحي .اللهم اغفر لنا
ما قدمنا وما أخرنا ،وما أسررنا وما أعلنا ،وما أنت أعلم به منا ،أنت المقدم وأنت
المؤخرَ ،ل إله إَل أنت.
ِ
َّ
الا ْولَ ِة َّ
يس َّ
يخ َخ ِل َيف ْة بْ َا ِ ْا َونَائِبَهُ َوَولِ َّ َع ْه ِا ِه ْاألَِمي َ ،
الش ْ
الل ُه َم َوف ْق َئ َ
اْلما ِ
ضاهُ.
ات؛ لِ َما تُ ِحبمهُ َوتَ ْر َ
َوإِ ْخ َوانَهُ ُح َّك َ
ام ِْ َ َ
اْلما ِ
يخ َا ِ ْا َو َّ
اللَّ ُه َّم ا ْ َح ِم َّ
ات الَّ ِ َ انْ تَ َقلُوا إِلَى
الش ْ
الش ْ
ومَ ،و ُشيُ َ
يخ َم ْكتُ ْ
وخ ِْ َ َ
ضوانِ َ  ،وأَ ْد ِخ ْلهم بَِف ْ ِ ِ
يح َجنَّاتِ َ .
ضل َ فَس َ
َ ُْ
ِ َْ
اللَّه َّم ا حم ُشه َااء الْوطَ ِ ْاألَب را  ،وأَنْ ِللْهم منَا ِ َ ْاألَ ْخيا ِ  ،وا فَ َد جاتِ ِهم فِ
َْ َ َ ُ ْ َ
َ َ ْ ْ ََ ْ
ُ َْ ْ َ َ َ
ِعليي َ َم َ النَّبِيي َ َوالصا ِقي َ َ ،ا َع ِل ُل َا غَ َّفا ُ  .اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ،وَجيع
ِ
ِ
اْلما ِ
ود َك
ات نَِع َم َ َ ،و ُج َ
أرحامنا ،ومن له حق عليـنا .اللَّ ُه َّم أَد ْم َعلَى َد ْولَة ِْ َ َ
ضلَ َ  ،بِ َك َرِم َ َا أَ ْك َرَم ْاألَ ْك َرِمي َ .
َوفَ ْ
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِ
اد اللَّ ِه :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
عبَ َ
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