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اهرًة وب ِ
ِ
ِ
اطنَةً)( )1وأشهد أن َل إله إَل الله وحده
اْلمد لله الذي أسبغ عليـنا (ن َع َمهُ ظَ َ َ َ
َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،حثـنا على األخذ
بأسباب الوقاية ،صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعي .أُ ِ
يكم عباد
وص ُ
الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال تـعاىلَ ( :واتَّ ُقوا اللَّ َه لَ َعلَّ ُكم تُف ِل ُحو َن)(.)2

ح
راقیفنتلماالسہیم!ریمے زعيزاھبویئ! ربارمحارلا مينےنمہرپ

ےبامش ر ااسحانتوااعنامترفامےئ ہ اسےن مہوصودنترىتس اطعىكاوراهچ
لكشووصرتم مہو پدارفاميانچہچناس اكاراشدےہ(:لََقد َخلَقنَا ِ
سا َن فِي
اإلن َ
س ِن تَ ق ِويم)( .)3يقينا مہےنااسننورتہب ياسےچنمڈهلرك پداكےہ،
أَح َ
يعنىاهللاعتىل اك ظعااسحن ےہہکاس ےنااسنن ورتہب ي ہيئتم پداك اس
ےك دبن و وخوصبرت اسےچن م ڈهالاور اس ےك مسج و ص ووقت اطع رفامىئ

()4

پزدخاےئ � ےندنبےرپاسےك مسج اكقحرهك،اوروہ قتم ےك دن ابزرُپس
( )1لقمان.20 :
( )2آل عمران.200 :
( )3التي.4 :
( )4تفسري الطربي.)507 /24( :
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ركے اگ ہک دنبے ےن اےنپ دبن اك انتك قح اداك ؟اینپ ص ووقت و سك حر
اامعتسل ك ؟اورہی ہک اس ےن اس تمعن ىك افحتظ ىك ي اےس اضعئ ركدي ؟ انچہچن اراشد
ےہ (:ثُ َّم لَتُسأَلُ َّن يَوَمئِذ َع ِن الن َِّع ِ
يم)( :)1پز اس روز س  ےس وتمعنں ےك ابرے
م وپھچھچگوہىگ ،سدان دبعاهللانبابعس� النعيم ىكيفسيرزمرفامےت ہ
اس ےس امسجىن ص واعفئت اور امستع و اصبرت ىك تمعن رمادےہ ہک ابرى اعتىل
دنبوں ےس ان ىك ابتب وپھچھچگ رفامےئاگ ( )2اىس ےلسلس  ںی ن ركي اصِبح قلخظع
َل َعنهُ ال َعب ُد يَوَم ال ِقيَ َام ِة ِم َن
 اك رفامن اعليسان ےہ«:إِ َّن أ ََّو َل َما يُسأ ُ
ال لَهُ :أَلَم نُ ِ
الن َِّع ِ
ك»( .)3ایقتم ےك دن دنبے
يم :أَن يُ َق َ
ك ِجس َم َ
ص َّح لَ َ

ےسنجوتمعنںےكابرے ںیوپاھچاجےئاگان ںیبسےساول ہیوسالوہاگہکك
ت
مہےن مهارےےئلاہمترےمسجوتحصدنمںیہنانبياھت؟
صووقتىكافحتظركےنواول! دبنےكوقحقاك اقتاضہنكہمہ اس
و چ اور دنتر   ری اینپ ص ىك افحتظ ركي اور اےنپ مسج و ب رى وغزه
ِ ِ
ك
س ِد َك َعلَي َ
ےس وفحمظ رهك ىك وشش ركںی روسل اركم اك اراشد ےہ«إ َّن ل َج َ
( )1التكاثر.٨ :
( )2جامع العلوم واْلكم.)77 /2( :
( )3الِّتمذي ،335٨ :واجلامع الكبري ٦351 :واللفظ له
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ت
َح ًّقا»( ،)1مهارےدبناك اہمترےاورپقحےہ ،مسجووقى انبےناوردنترىتسووفحمظ

رهكاك آاسنحر يقہےہيہکمہ ىبطدہا يوںاك اورافحىتظدت بزوںاكخلری
اور انم واعفئت ےك اابسب اخر ركےت رںی البہبش ص واعفئت ااسنن اك اکی
للعل
ح
م
ي
امہ وصقمداور دخاےئ ارمحارلا مين اك ظععطنہ ےہ انچہچن ىبنرمح ن اك

ط بَع َد اليَ ِقي ِن َخي ًرا ِم َن ال َعافِيَ ِة»( )2ىسك و هب و
َح ًدا لَم يُع َ
اراشد ےہ«إِ َّن أ َ
اينويےكدعباعفئتےسرتہبوىئتمعن ياطع وہىئ ،صووقتااسننےك
ےئل دقم دقم رپ واعون ےہ اس ےك ذري ااسنن ىك اكمىب اور ن ىتخب لمكم وہىت
ےہ اس ىكزدىگوخوگشاروہىت ےہ اور اىكس وخشں لمكم وہىت ںی ايوہشمروقمہل
ب زدىگ وخوگشار اور زم يدار ںیہن وہىت ( )3ص ووقت ىك
ےہ ہک ص ےك ز
دبوتل ااسنن کین اامعل ركات ےہ اےنپ اعُم تالمت و ا مام داےہ كلم وتلم ےك اكم
آاتےہاورونطاورواعرشےىكعتزورتىق مہصحاتىل ےہ  ،ياہلل يركي! مہو وپرى
زدىگص ودنترىتس اطعرفاماوراینپرمضت ےك اطمقب اس تمعنےس افدئهااھٹےن
ىكوتفاطعرفام آم***
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
( )1البخاري.5199 :
( )2الِّتمذي. 355٨ :
( )3معجم الشيوخ للصيداوي.3٨5/1 :
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ال ُخطبَةُ الثَّانِيَةُ
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نِب بـعده ،وعلى آله وصحبه ومن
تبع هديه.

رفئقان رگا ى دقر! واحرض

ي دجسم ! وروان ىك واب ےك ابثع اس

وتق داین اکی لکشم دور ےس ذگرریہ ےہ ،رگماهلل اعتىل ےنمہرپ اانپ لضف وركم رفامي
اور امہرےےئل اسوابءےسافحتظ ےكاابسب ایہم رفامدےیںیانچہچن امہرىدمرب
يك
قت ےن وعام ىك صوالسىتمليكوارفدقمار م وروانو سيناكااظتنم ك ےہاور
يك
اےساگلےنےئلیک فلتخمرما زئا م ےئ ےئںی اسو سينےسااسننىكوقتدماتعف
وبضمط وہىت ےہاور مسج وروان وغزهےسوفحمظراتہ ےہ سپ انمبس ےہ ہک اینپاور
دورسوںىكاجنىك افحتظ ليك مہ  ںی ےس رہ اکی صخش ونیسکی وگلاےن ںی
فن
لہپ ركے بزاینپ ملىاوراےنپواعرشےىك صوالسىتمليكاانپرھبوپرركدارادا
ك»( .)1ان
ركے۔ روسل رتمح اك رفامن ےہ «اح ِرص َعلَى َما يَن َفعُ َ
چزوںو احلصركےنىكوجتسج م روہوجس وعفن وہپاچنےن واىل ںی ،ونیسکی ےكےلسلس
 ںیںیمہ اینپ ذہمدارىاكااسحسركاناچےیہاتہکامہرىزدىگومعملرپآےكس،امہرارھگ
فن
انم واعفئت ےس امالامل وہ  ،اور مہ اینپ ملى اور اےنپ زع يز وں اور دووتسں ےك
( )1مسلم.2٦٦4 :
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اسھت رھپ ِم ھٹیب ںیکس اور انرلم اداز م زد ىگذگار ك  ،ولوگں و اپدنبيوں ےس
آزادى ِم اوراعُمرشے و ےلہپ ىك حر رتىق اوروخاحشىل يصئت وہ ےكس آرخ م ابراگه
لع ل
م
ي
ربازعلتم داعہنكہ اہٰلا ن  :ہ پزوپروقت ودنترىتس اطعرفام دےاو
رعفنشخبامسجىنالصحےسونازدے  ،ركواناورامتم بروىںاورواب ؤںےسامہرى
افحتظ رفام د ے ***هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل
وسلم على سيدنا ونبيـنا ُممد ،وعلى آله وصحبه أمجعي .اللهم عافنا ِف أبداننا،
ومتـعنا بصحتنا ،واحفظ أوَلدنا وأهلنا ،وأدم العافية على وطننا ،وعلى العاَل من
حولنا .اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،يا ُميب الدعاء ،وُمقق الرجاء .اللهم
اغفر لكل من وقف لك وقـفا يـعود نـفعه على عبادك.
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
الدولَ ِة َّ
يس َّ
ين،
الشيخ َخل َيفة بن َزايد َونَائبَهُ َوَول َّي َعهده اْلَم َ
الل ُه َم َوفق َرئ َ
اإلمار ِ
ضاهُ.
ات؛ لِ َما تُ ِحبهُ َوتَ ر َ
َوإِخ َوانَهُ ُح َّك َ
ام ِ َ َ
وخ ِ ِ َّ ِ
الشيخ َزايِد َو َّ
اللَّ ُه َّم ار َح ِم َّ
ين ان تَ َقلُوا إِلَى
الشيخ َمكتُومَ ،و ُشيُ َ
اإل َم َارات الذ َ
ك ،وأَد ِخلهم بَِفضلِ َ ِ
ك.
يح َجنَّاتِ َ
َرح َمتِ َ َ ُ
ك فَس َ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ
يم ال َج َز ِاء.
يل َّ
الل ُه َّم ار َحم ُش َه َد َ
الصب ِر َو َعظ َ
اء ال َوطَ ِن اْلَوفيَا َءَ ،وارُزق ذَ ِويهم َجم َ
ِ
ِ
اإلمار ِ
ات
وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـناَ .وأَدِم اللَّ ُه َّم َعلَى َدولَة ِ َ َ
ال َخي َر َوال َفض َل.
اللهم اسقنا الغيث وَل تعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار .وأقم الصالة.
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