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وتقا كي كميىتمعنےہاسىكدقر كجئےاوراساک يحصاامعتسلركےكاوكساکم كيم
الئ
ك
اْلمد لله رب العالمني ، ،والصالة والسالم على سيد األنبياء واملرسلني ،وعلى آله
وصحبه أْجعني ،و على من تبعهم بإحسان إىل يـوم الدين،أما بـعد :فأوصيكم عباد الله
ونـفسي بالتـقوى ،قال تـعاىل(:وتـزودوا فِإن خيـر الز ِاد التـقوى)(.)1

للعل
زعي اھبویئ! ىبن رۃمح ميكناک رفامن اعلي كشان
ربادران االسم! ریمے ك ز
نعم
ےہ«:نِعمت ِ
ان مغبو ٌن فِي ِهما كثِ ٌير ِمن الن ِ
الصحة والفراغ»(.)2دو تي كن
اسِّ :
ك
اسي كہ نج كيم تہب ے ولگ ٹهگ ےئل اجےت كہ اوردكےك اک اكشر وہ اجےت كہ
كاي ص ودنترىتس ،دورسے رفتص ورفاتغ  :بلطم كي ہ كتكہ اعم وطر رپ ولگ ان
ركدئ ںی ،ك
دوونں وتمعنں ىك امكہقح دقرداىن ںیہن ركےتاوران وك اضعئ ك
سدان دبعاهلل انب
يك
وعسمد� رفامےت كہہك جم كيابت تہبان دنسپہ كتكہ كيمىسك آدىموكےباک رد هوں
دي ىك وك ى ورصويئ ك ہ وہ (.)3اےنپ وتق ىك دقر ركان اور اانپ اظنم
ہك اےكس اپس كدن كا ك
( )1البقرة .197:
( )2البخاري.6412 :
( )3حلية األولياء وطبقات األصفياء (.)130/1
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الئ
وتق كاي كميىتمعنےہاسىكدقر كجئےاوراساک يحصاامعتسلركےكاوكساکم كيم ك

االواقترمبتركان كدنوداینىكاکایمیباکذرہعیےہہیاکیدینیوخیباوراپزیکہتلصخےہزین
اسےارفاداوراعمرشےاکرتیق ایہتفاورذہمبوہاناظرہوہاتےہاملعءركام،فلساصنیحل،
امرہنینفاوراونیھکواایتمزیالصتیحواےل ولگاےنپوتقىكوپریدقرركےتےھتاوراس
وك دیفم اکم ںیم الےن ىك ركف كيم رےتہ ےھت ایس ےئل اوہنں ےن دینی دیمان ںیم ےب ااہتن
دخامت ااجنم دںی اور ااسنتین ىك الھب ى ےئلیک الدعتاد اکرانےمااجنم دےی ًانیقی ولوگں ںیم
اقلب رعتفی اورااھچ آدىم ویہ ےہ وج اےنپ وتق اک وك ى ہحمل اضعئ ہ وہےن دے ،وتق ىك
اپدنبیےكاسھتاینپدینیوداینویذہمدارایںوپریركےامنزوںوكوتقرپاداركےالبہبشہی
بس ے رتہب یکین اوربس ےالضف لمع ےہ روسل اركم  ے درایتف ایک ایگ ہك بس
رفاما «:الصلة على وقتِها»(.)1امنزوك
ے الضفلمعوكناسےہ؟وتآپےناراشد ك
اسےكوتقرپاداركان
اےنپ وتق ىك دقر رك ےنواول! مہ وك اےنپ ومعمالتاک اظنماالواقت رمبت
ركاناچےیہ اوروتقاکاکیاکیہحملاکمںیمالاناچےیہ سپاکیالمزموكاینپڈوییٹاکوپراوتق
تنحمےكاسھتاےنپاکمںیمذگاراناچےئہایسرطح رہےبعش كيماکم ركےنواےلوك اینپذہم
( )1متفق عليه.
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 2وتق كاي كميىتمعنےہاسىكدقر كجئےاوراساکيحصاامعتسلركےكاوكساکم كيم ك

دارینسحبووخیبوپریركىناچےیہ مہوكگنٹیماوراامتجاعتںیمکیھٹوتقرپوہپانچناچےیہ
اوراانپاور دورسوں اک وتق اضعئ وہےن ے اچبان اچےیہ ایس رطح ںیمہ اےنپ آرام اک وتق
نیعتمركاناچےیہزین اےنپالہوایعلےئلیکوتقافرغركاناچےیہاوراپدنبیےانےكاسھت
انھٹیب اور ابتدۂل ایخل ركاناچےیہ اےسی یہ زعزی وااقرب اوررہتش داروں ىك الماقت ےئلیک وتق
اکنانلاچےیہروسل اركم اک اراشد ےہ«:إِن لِربِّك عليك ح ًّقا ،ولِنـف ِسك عليك
ٹ
ح ًّقا ،وِِلهلِك عليك ح ًّقا ،فأع ِط كل ِذي حق حقه»( .)1مهارے رب اک
ٹ
ٹ
اہمترے اورپ ق ےہ ،مهاری ذات اکاہمترے اورپ ق ےہاور مهارے ابل وچبں اک
اہمترے اورپ ق ےہ وت رہ ق واےل وك اس اک ق ادا ركو ،وتقوترہباحلذگراجےئاگہکلب
تہبزیتیےذگرراہےہسپاسىكدقرركاناوراےنپلمعىكرتبیتانباندینیوخیباورذہتیبی
اقثتفاکہصحےہانچہچنىبن ك
ركيےؤسال ككایگ:ولوگں كيمبسےرتہبآدىموكنےہ
رفاما«:من طال عمره وحسن عمله»( .)2ىكسج رمع ىبمل وہ اور ااك
؟ وت آپ  ےن ك
لمع اچ وہ ااحللصمہںیمےرہاکیوكاانپوتقایوتىسكدینی اکم ًالثمامنزاوراذاکروریغہںیم
اامعتسل ركان اچےیہ ای رھپ ىسك رفض یبصنم اور رضوری اکم ںیم ای اینپ میلعت اور اطمہعل ںیم اگلان
اچےیہ ایرھپىسكیھبکینلمع اورعفنشخباکمںیماگلاناچےیہسجےوخدوكاوراےنپالہاخہ
( )1البخاري.6139 :
( )2مسند أمحد.17794 :
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 3وتق كاي كميىتمعنےہاسىكدقر كجئےاوراساکيحصاامعتسلركےكاوكساکم كيم ك

وكافدئہوہپےچنزیناےنپاعمرشہاورونطوكعفناحلصوہ كااہلل! امہری رمع اور امہرے وتق كيم
كخزوربتكاطعرفاماور مہوكاےنپوتقىكدقرداىنىك ك
وتفد كيدے ***
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانِية

اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نِب بـعده ،وعلى آله وصحبه ومن تبع
هديه .أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله.

للعل
م
ي
ك
رضحات ك
اسعموريئ كقانرگاىمدقر! ىبنرۃمح ن ےنںیمہربخدیےہہكمہ

وك رب ااعلنیمل ﷻ ىك ابراگہ ںیم ڑھکا وہان ےہ اور ایقتم ےك دن مہ ےاےنپ وتق اور
اینپ رمع ےك ابرے ںیم وپھچ ھچگ وہیگ ،دمارس ںیم ایھب رگىم ىك ایٹھچں رشوع وہ ى ںی
امہرےوچبںےكاپساکیف وتقاوررفتصےہ۔سپوتقےكحیحصاامعتسلںیمانىكدمد
ركںی اور ان وك اتدیک ركںی ہك وہ ان اواقت وك رقآىن ولعم اور ظفح ںیم اگلںیئ البہبش ہی تہب
وبحمبلمعےہ روسلاہلل اکرفامنےہ«:خيـركم من تـعلم القرآن وعلمه»(.)1
مت ںیم بس ے رتہب وہ دنبہ ےہ وجرقآن ےھکیس اور ولوگں وكاھکسےئ  ،ایس رطح مہ اےنپ
وچبں وك دیفم اتکوبں ےك اطمہعل ىك رطف وتمہج ركںی زین ان وك الفیح اکومں اور رافیہ
رسرگویمںرپآامدہركںیسجےانوكان ےكاعمرشےاورانےكونطوكافدئہوہپےچن۔
( )1البخاري.5027 :
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 4وتق كاي كميىتمعنےہاسىكدقر كجئےاوراساکيحصاامعتسلركےكاوكساکم كيم ك

ریمے اھبویئ ! اےنپ وتق ىك اور اےنپ وچبں ےك یتمیق وتق ىك افحتظ ركںی اور اس ںیم
ڑبھڑچھرك یکین اور ریخ ےكاکم ركںی اسىك ربتك ےاہللاعتٰیل آپ ےكوتقاورآپ ىك
رمع ںیم ریخ و ربتك ڈال دے اگ آپ ىك ویکینں اور اکرانومں ںیم وخب ااضہف وہاگ اور آپ
ےكالہوایعلوكاعسدتدنمیاورآپےكونطوكاکایمیباورکینانىماحلصوہیگ  .آرخ
لع ل
كيمابراگهربازعلت كيمداعہ كتكہ اہٰلا ميكن :امہرےےئل كديااكحماورىبطدہاایترپ
ك
روانوغزه ےمہ بس ىك افحتظ رفامدے** * هذا وصلوا
لمع آاسن ركدے اوروك
وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه ،وعلى آله وصحبه أْجعني.
اإلمار ِ
اللهم أ ِدم على دول ِة ِ
ات خيـرها وهناءها ،وانش ِر السعادة بـين أهلِها .اللهم
وفِّق رئِيس الدول ِة الشيخ خ ِليفة بن زايِد ونائِبه وولِي عه ِدهِ اِل ِمين ،وإِخوانه حكام
اإلمار ِ
ِ
ات؛ لِما ت ِحبه وتـرضاه .اللهم ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ مكتوم ،وشيوخ
اإلمار ِ
ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِلى رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ِسيح جناتِك .وارحم
شهداء الوط ِن وأج ِزل مثوبـتـهم .اللهم ارحم المسلمني والمسلمات :األحياء منـهم
واألموات .اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،واشف المصابني ِبذا الداء ،وعافنا
بفضلك من كل داء ،يا ُميب الدعاء.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
ونٹ :ااقتمےكدعبخطئ ك وكمدرہج كذياالعنركانےہ
ربادراناالسم! ك
دشيدرگىم كاوك ى دورساذعروہوتدجسمےكابرہ،اپكواصفوجےتنہپركامنزاداركان اجزئےہ
ك
كي
قي
الئ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
خطئ ك

ىكدنچذہمدار كاں )1( :دجسم ےابرہامنز ڑپےنھواولںىك ك
راعي ركےت وہےئامنز كيمٹجفئ كف ىكاجےئ ( )2دورسیاذاناک دورا كن اکی

ٹنمےزایدہہوہ ( )3وكشش ك
ركنہكہبطخاورامنز ىكومجمىعدمت دس ٹنمےزایدہہوہےناپےئ ( )4امنزےكدورانوطبراخصروكعاوردجسوں كيم
مئ
عي
نحص اورریبوىن ےصحےك ك
امئزو وفزن اکم رك ےتر ںی امنز ے لبق اس ابت وك ینیقی انبںیل ( )5امنزویں وك ابمہ كن افہلص رےنھک ىك اور امکس اگلےن ىك
كادداہىنركادںی *
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