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خوالسىتم اورلمكم يخروربتك واىلرا ے
ۃلیلُ ادقلْررسااپ ي ر
اْلمد لله الذي من علي نا بلي لة القدر ،وضاعف لنا فيها اْلي ر واألجر ،وأشهد أن
ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله،
فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبع هديه
بإحسان إَل ي وم الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال
ت عاَل(:يا أيُّـها الناس اعبدوا ربكم ال ِذي خلقكم وال ِذين ِمن قـبلِكم لعلكم

تـتـقون)(.)1

ربادران االسم !ریمےروزه ه
اكزياده ہصح
دارب ي و
ائ! راضمن اابملرك ي
ذگراكچ ے اوراس وتق مہ خىر رشے يم ل رے يہ اس رشےىك تمظع
زيادهے يياهللىكرتمح ُلوےنٹےكدن يہ ييانماج واافغتسرىكر ي
ات
وفضي يلتتہب ي
يہ ا رشۂ ي
دقر ههب احلص ركےن اك ومہعق ے بش دقْر ىك فضي يلت
اخر ه يم بش ْ
زياده ے ہی يخر والسىتم
اور اس يم ابعد وااطتع اكوثاب زہار ہينے ےس ي
اورفضي يلت وربتك واىلرا ے ابر اعتىل Bےنا را يمرقخناپكانزل
رفام يياےاوراسرا ےكابمركوہےنىكوگایہد ےنانچہچاراشدے(:إِنا أنـزلناه
( )1البقرة.21 :
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دن ىك رطف) ياي ابربتك
فِي ليـلة مباركة)( .)1مہ ےن اوكس ( ولح وفحمظ ےس خامسن يا
دقلر خامسن ي
وزمواولںےئلىك اعسد ي
ونىتخب
را (بشدقْر) يمااتراےلي يلۃاُُا ْ
ىكرا ے ابر اعتىل Bوپر را اےنپدنبوںرپرتمح و السىتم اور يخروربتك
انزل رفام ات ے نانچہچ اس ںیم ےب امشر رفےتش يخر والسىتم ےك اسھت ي
زم رپ ارت
ےتںیہ ه ي
الروح فِيها بِِإذ ِن
وسرة ا ْ
جاہك ُ
دقلر يم اراشد ے(:تـنـزل المَلئِكة و ُّ
ي
ادقلس(ربجي �) اےنپ
ربِّ ِهم ِمن ك ِّل أمر)( .)2اس را يم رفےتش اور روح

رب ےك مكح ےس رہ ارم يخر وك ييلر ي
(زم ىك رطف) ارتےت يہ ،ي يعنى رہ خامسن ےس
ربجي � ي
ي
زمرپارتےت يہ اورولوگںىكداعؤں
رفےتشاورانےكاسھترضح

رپ ي
خم  ےتہ ر ےت يہ اور بج ىسك ومنم ييا ومہنم ےس ان اك اسانم وہات ے وت اس وك
اےنپ رب ىك رطف ےس السم يپ ركےت ںیہ اور ہی ہلسلس ولطع رجف كت اجر راتہ
ے( )3نانچہچ وسرۂ دقْرےكخىر يم اراشد ے(سَل ٌم ِهي حتى مطل ِع
الفج ِر)( .)4ييرا رسااپالسىتمےاورولطعرجفكترىتہے

( )1الدخان .3 :
( )2القدر.4 :

( )3تفسري البغوي )491/8( :وتفسري القرطيب.)133/20( :
( )4القدر .5 :
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بش دقْر يم ابعد واانتب اكاامتہم ركےنواول! البہبش لي يلۃاُُادقلْر
رتمح وركم اور انم والسىتم واىل را ے اور اہلل Bےك زندکی السم اور السىتم
ىكتہبزایدہدقروتمیقاورتمظعوتلیضفےالسماکیاپزیکہتلصخاورایھچاعد
ے اس ىك ربتك ےس ابیمہ اتفل وتبحم زایدہ وہیت ے اور دولں وك وكسن واانیمطن
بیصن وہاتےہیوہکین تلصخاوراپزیکہ ہملکےسجوكرضح خدمCےنتنج
لل ْعل
م
ي
ي
ْ
ںیم بس ےس ےلہپ اھکیس اھت نانچہچ ىبن رۃمح ن اك رفامن اعاشیلن ے«:خلق
الله آدم ...ثم قال :اذهب فسلِّم على أولئِك النـف ِر ِمن المَلئِك ِة،
فاست ِمع ما يحيُّونك ،ت ِحيتك وت ِحية ذ ِّريتِك ،فـقال السَلم عليكم،
فـقالوا :السَلم عليك ورحمة الل ِه»( .)1بج اہلل اعتٰیل ےن رضح خدم  Cوك
دیپا ایک وت اںیہن مكح دای ہك اجؤ اور رفوتشں ىك اس امجتع وك السم ركو اوران ےك وجاب وك
وغرےسونس،رفےتشوجوجابدںیویہاہمترااوراہمتر اوالداكالسموہاگ۔نانچہچاوہنں
ےن رفوتشں ےس اہک :السَلم عليكم،۔ وت رفوتشں ےن ان وك اس رطح وجاب دای:

السَلم عليك ورحمة الل ِه ۔ ااحللص السم ىك تہب زایدہ تلیضف ے اور لي يلۃا
ُُادقلْرںیموپر روےئزنیماوروپر داینانموالسىتماورریخوربتكےسومعمررىتہے
( )1متفق عليه.
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ہی اہلل ىك رطف ےس اطع وہےن واىل ربتك ورتمح اور رسااپ السىتم ے ہی رب ارمح
ارلانیمحىك رطفےس داین واولںرپانزل وہےنواىلالسىتم اورالسم ے سپ رضور
ےہكمہالسمىكاتیمہوكوسحمسركںی،ولوگںےكدرایمنالسموكوخباعم ي
ركي ،اینپ
ذا ےكاسھت اینپیلمیفاور الہوایعلےكاسھت رتمح والسىتم اكاعمہلمركںی ا
رطح اےنپ اعمرشے ےك اسھت ہكلب داین ےك امتم ولوگں ےس تبحم والسىتم ےك اسھت
شیپخںیئ ۔ مہامنزوروزہاوررتاوحی وتہج ه ُد اكاامتہمركںی،التو رقخناوراذاكرواوراداك
ہلسلسرںیھک ،وادلنیاورزعزی وااقربےكاسھتنسحولسكركںیدصاق وریخا
اور الفیح اكم ااجنم دےتی رںیہ  ،اور ابراگہ اىہٰل ںیم وخب اعزج ےك اسھت وتہب واافغتسر
ركےترںیہ،اور اینپ اےنپوچبں ىك اور وپر اتم ىك الھبیئ اورالسىتم ىك داع ركےت رںیہ
،ان اپزیکہ اامعل ىك ربتك ےس ںیمہ ےب ااہتن ارجووثاب احلص وہ اگ اور اور اہلل ىك رطف
ےس رتمح و السىتم بیصن وہیگ ييا اهلل!ںیمہ یھب ان وخش بیصن دنبوں ںیم اشلم
رفامےل نج وك وت ےن بش دقر ںیم ابعد و ااطتع ىك وتقیف اطع رفامیئ رھوت ےن ان ىك
داعؤںوك وبقلرفامایل اورانىك انگوہںاوراطخؤںوكاعمفرفامدای ،ياي ي
ركي! امہرےایصمو
ي
وخرا اورامتمکیناامعلوكوبقلرفامےل***
ایقمدصاق
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانِية

اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه ومن
تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

ي
اسعم ورفن يقاان رگایم دقر! ي
ع ارطفل يم اهلل اعتىل ىك رقتب
رضحا
ادائ ے ىبن ي
ذرعيدصۂق رطف ىك ي
احلصركےناكاکیامہ ي
ركي ےن ھچكرشوطںےك
دي ے اس ىك
اسھت رہ وھچےٹ ڑبے املسمن رمد ووعر رپ دصۂق رطف وك الزم رقار يا
دقمار كهج هوور ييا وج ي
وغره ےس ياي اصع ے اصع ىكدقماررقت يناهدوكي يلووے دصۂق
رطف قن يمت اور يپىك وصر يم ههب دےےتكس ںیہ اامرا يم رےنہ واولں ييك اس
اسل اىكس قن يمت ه يپ ( )20درمہ ے ىك ىئگ ے اینپ رطف ےس اور اینپ ي
زير افكتل
انابغل اوالد ىك رطف ےس ااكس ادا ركان وابج ے دصۂق رطف ىك ي
ادائ اك الص وتق ي
ع

ع ےس لبق اس وك ي
ارطفل ىك امنز كت ے ( .)1ييل ارگ ىسك ےن امنز ي
ك بت
ن ادا ي ا
ههب يي دصہق اسطق ںیہن وہات ہكلب اساكاداركانرہب احل الزیمے دصۂق رطف ي ه
رغئوں
م
فقي يرروں اور س يكينووں اك قح ے ذہلا انوكرباه راتس ي
دي ييا اچےیہ ا رطح اہیں
ےكدمتعماداروںًالثماامرایتالِہلا  راور ُنيدواااكاكة ي
وغرهےكوتطسےس ههباداےتكس
( )1اْلديث عند البخاري .1503:
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هي
ن ه يپ ( )20درمہ ےك اسحب ےس اےنپ كلم ههب هب ےتكس يہ ،خىر يم ابراگه
يہ ي ر
لعل
رب ازعل يم اعزجاہن داع ہ ييكۃ اہٰل ا م ْيين :مہ بسوك راضمن اابملرك ىك ربںوتں
اكيا ى اطعرفامد ے اوروكروان ي
ودنا ىك ي
وغره ےس مہ بس
ےس امالامل رفامدے مہ وك يدي ي
ىكافحتظرفامدے ***
هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله
ب العفو فاعف عنا ،اللهم أ ِدم على دول ِة
وصحبه أْجعي.اللهم إِنك عفو ت ِح ُّ
اإلمار ِ
ِ
ات خيـرها وهناءها ،وتـق ُّدمها وِرفـعتـها ،ورخاءها وازِدهارها ،وانش ِر
السعادة بـين أهلِها ،أنت ربـُّها وولِيُّـها.
اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة الشيخ خ ِليفة بن زايِد ونائِبه وولِي عه ِد ِه اْل ِمين،

اإلمار ِ
وإِخوانه حكام ِ
ات؛ لِما ت ِحبُّه وتـرضاه .اللهم ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ
اإلمار ِ
مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِلى رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفضلِك ف ِسيح
جناتِك .وارحم شهداء الوط ِن وأج ِزل مثوبـتـهم ،وارفع ِفي الجن ِة درجتـهم.

اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.
اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء ،وعافنا بفضلك

من كل داء ،يا ُميب الدعاء.

رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
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