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اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

ي
ي
ي
َ
ف
وتقِفجْرىكاورراتےكوتقىكن رشعۂذىاہجحلىكتمظعو ضيلت
اْلطبة الوى

احلمد ّلِل الذي من عليـنا بواسم اليـرات ،وحثـنا على اغتنام األوقات ،وأشهد أن ل
إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدَن ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله،
فاللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعني ،وعلى
من تبعهم ِبحسان إَل يـوم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل تـعاَل ،قال سبحانه(:ي أيُّـها ال ِذين
آمنوا اتـقوا اّلل ولتـنظر نـفس ما قدمت لِغد واتـقوا اّلل إِن اّلل خبِي ِِبا
تـعملون((.)1

ي
راقیفن لمِ االسہیم! ریمے زع ياھبویئ! البہبش وتق اي ظع ااشلن
ِ

قي
قي
تمعن اور ميى عطيہ ےہ وج اهلل  Bےن م اطع رفامای ےہ رگم ي ميى تمعن اور
ي
امہرى ك ر ىك دودوم تت تہب نى ےك تاھ ذگرریہ ےہ اور رہ ذگرے ٹنم اور
گ
ي
ه
ٹ
ڈنكسےكتاھ يموتل ىاجریہےہ وتقىكاىس اہےك پرابرىاعتىل
فَ
ےنرقآن اپ ك ي فلتخم اواقت اور ايام ىك مسق هكاىئ ےہ انچہچن وسرۂ ج ْر ي
( )1احلشر .18 :

ي
ي ي
فَ
وتقِ ج ْرىكاورراتےكوتقىكنرشعۂذىاہجحلىكتمظعوفضيلت

اراشمےہ (:والفج ِر* وليال عشر* والشف ِع والوت ِر* واللي ِل إِذا يس ِر)(.)1
فَ
مسقےہ ج ْر (ےكوتق) ىكاور(ذىاہجحلىك)مسراوتں ىكاورتفُج ىكاور قكىكاور(
مسق ےہ)رات ىك بج وه ےنلچےگل(ذگرےنےگل) وغر رفامي ان آيات ي ابرىاعتىل
ےنان ابربتك اواقت ىك مسق هكاىئ ےہاوراىنپ مسق ےك ذرعان ىك تمظع اشن اور
ي
ان ىك قيمت واہ ىك ربخ مى ےہ يقٹياا وتق ىك دقرماىن اور اس ےك يحص اامعتسل ي
ي ي
ومن ےك ے امشر افدئ ے ںیہ( )2اىس ےئل ابرى اعتىل ےن اىلگ آ ي وہ شار
مي ا
ي
ولوگں وك ان اواقت ىك دقرماىن ىك اور ان وك اكم ي ناےن ىك رتعيت مى ےہ(:هل ِِف
ك اسيلقعواولںےكواےطساكیف مسقىھب ےہ،
ذلِك قسم لِ ِذي ِحجر)( .)3ا
ي
يعي ي قَ
س
ي
()4
ضي
َ
ىاس مي دنملقعوںليكڑبىربعتاور جت ےہ وجانوكوتقےك يحص
اامعتسل ىك موعت مے ریہ ےہ اور ان وك وتق ےك اضعئ ركےن اوراس وك ربابم ركےن
ي
يي
ي
ےس رو ك ریہ ےہ ذہلا م اےن وتق وك غٹ مت ھجمس رك اس ي رہ مسق ىك ي اور
ب
هلاىئ ركىن اچےئہ اور رہ ہحمل اهلل ىك راض اور رتمح اك جواكن بلط ركے رانہ اچےئہ
ي
البہبش سج دنبے وك رتمح اىہ اك جواكن يضيت وہاجا ےہ اسوكرفغمت اك رپواہن لم
( )1الفجر . 4 - 1 :
( )2تفسري النيسابوري .)334/7( :
( )3الفجر . 5 :
.
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ض
وتقِ ْرىكاورراتےكوتقىكنرشعۂذىاہجحلىكتمظعو يلت

اجا ےہ اور تنج ي ماےلخ ىك اشبرت لم اجىت ےہ روسل اركم اك اراشمےہ
اّلل ،فِإن ِ ِ
ات رْح ِة ِ
«:افـعلوا اْليـر دهركم ،وتـعرضوا لِنـفح ِ
ّلل نـفحات
ي
صيب ِِبا من يشاء ِمن ِعب ِ
ِمن رْحتِ ِه ،ي ِ
ادهِ»(.)1اىنپ زدنیگ ںیم خا ور یکین
ركے روہ اور اہلل اعتٰیل ىك رتمح ےك جووكنں ےك مرےپ روہ ،ویکہکن اہلل اعتٰیل اےن
دنبوںںیمسجوكاچاتہےہاىنپرتمحےك جوےكناورےصحاطعركماتیےہ
فَ
قي
اےن ميى وتقىك اخص وطررپوتقِ جْر ىك دقر ركےنواول! انآيات
فَ
رفامي
ي اهللربازعلتےنبس ےسےلہ ولع ج ْر ےك وتقىكمسقهكاےوہےئ ا
فَ
(:والفج ِر) مرالص ج ْر اك وتق ااہتنىئ امہ اور ظع ااشلن ےہ ہی ظع وتق اسي
ي
ي
العوتمں اور اشننوں ےك تاھ ومنمار وہا ےہ وج اشننا ں اهلل اعتىل ىك دقرت ووقت
ي
فَ
ض
اور اس ىك ظع اكر يى ىك مليل ںیہ ج ْرےك وتق ىك ف يلت اور اہ ىك رپرقآن
فَ
فَ
ركي ىك اي وسره اك انم ج ْر رهكا ایگ ےہرہب لال ولع ج ْر ےك دع ْص رونش وہىت ےہ
اور اسىكاچدنىنوخب لیھپاجىتےہ اهلل Bےن ْصىكمسقهكاےوہےئ اراشمرفاميا
الصب ِح إِذا أسفر)( .)2مسق ےہ ْص ىك بج اس اك ااجناوخب پ اجےئ ،رھپ ْص
(:و ُّ
ي
()3
ىك سدى اور اس ےك مراز وہے ااجےل ےك تاھ من ىك روىنش اور اس ىك كمچ
( )1الطرباين يف الكبري .350/1 :
( )2املدثر .34 :
( )3تفسري الرازي .)68/31( :
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ي ي
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به ي
()1
ِ
الصب ِح إذا تـنـفس) .
يليى رشوع وہاجىت ےہ ابرى اعتىل اك رفامن ےہ(:و ُّ
مسق ےہ ْص ىك بج وه ولع وہاجےئ اور وخب رونش وہاجےئ ،اس ےك دع من ىك
()2

روىنشاوراسىككمچوپرے آبواب ےكتاھپ اجىتےہ اوررہ زیچ رپ اغبل
آاجىت ےہ اور ولوگں وك اےن اكم اك اور التش اعمش ليك ےنلكن اك ااشره م ي ےہ

()3

ابرىاعتىل ےن اس ىك مسق هكاےوہےئ رفاميا(:والنـها ِر إِذا َتلى)( .)4مسقےہ منىك
بجوهرونشوہاجےئ،وغررفامي ابرىاعتىلےن ْص ےكذموكرهتارےرمولحںىك
ي
ي
مسق هكاىئ ےہ يقٹياا ہی امتم رمےلح اهلل اعتىل ىك اكلم دقرت اور ظع تمكح ىك اشنناں
ي
ںیہ اهلل رب ازعل ت ےن اس ےك ےن رپ اىنپ رعت ي رفامىئ ےہ انچہچن اي آ
اح)(.)5ویہےہوج ْصوكاظرہركےنوانا ےہ،اىسےك
ںیماراشمےہ( :فالِق ا ِإلصب ِ
ي
مكحےس ْص ىكوَپ یتٹھپےہ،ویہ آنامنوزياكاخ قوامك ےہ تارىتمظع اورڑباىئ

اىسےئلىكےہاىس ےنولوگںوكتحصواعفيت اوروقت وتمعن اطعرفامىئ ےہ اىسےكرمح
وركم ےس مہ وسےن ےك دع بدار وہے ںیہ اوروگيا ىئن زدنىك اپے ںیہ اہك مہ اىنپ
ذہم مارى اور اانپ اكم ىئن  قتق اور ےئن ذجے ےك تاھ ااجنم مے كس اىس ےئل
( )1لباب التأويل يف معاين التنزيل .)399 /4( :
( )2التكوير .18 :
( )3تفسري الرازي .)181/31( :
( )4الليل .2 :
( )5األنعام . 96 :
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ي
يي
للعل
ي
مٹ
ىبن رۃمح ن بج اىنپ ند ےس بدار وہے وت اهلل ىك رعت ي ركے اور ي ماع
ڑپےتھ «:اْلمد ِ ِ
ّلل ال ِذي أحياَن بـعدما أماتـنا ،وإِلي ِه النُّشور»( .)1امتم
ي
يي
ك
رعتي اهلل یہ ليك ںیہ سج ےن ومت ( ند ) ےك دع م زدنه اور بدار ا
يي
ي
اورموابره زدنه وہرك اىس ےك اپس ولانٹ ےہ،سپ م ْص ےك وتق وك غٹ مت ھجمس رك
فَ
وسيےاج گ اجان اچےیہ اهلل ےك ِذرك اور امنز ج ْر ےس اےن من ىك رشواعت ركىن
اچےیہالتوتِ رقآن ىك اور ماع وانماجت ىك اعسمت لالص ركىن اچےیہ ملع اور اطمہعل
ليك اانپ وتق افرغ ركان اچےیہ وپر ى ىتسُچ اور تنحم ےك تاھ اىنپ ڈيوىٹ اور اانپ اكم
ي
ااجنم م يا اچےیہ اامتن ومياتن ےك تاھ اىنپ  لال روزى لالص ركىن اچےیہ اور اهلل
ي
فَ
ج
اعتىل ےس خوربتك ىك ماع ركے رانہ اچےیہ ىبن ركي  بج امنز ْر اما ركل وت
اس رطح ماع رفام ے«:اللهم إِِِّن أسألك ِعل ًما َنفِ ًعا ،وِرزقًا طيِِبًا ،وعم ًًل
ي
متـقب ًًل»( .)2اے اهلل ي ھجت ےس عفن مي واےل ملع اك اور  لال روزى اك اور وبقمل
لمعاكؤسالركاوہں

يي
ي
فجَ
رشعۂذى اہجحل وك غٹيمت جمس واول! ذموكره آيات ي ابرى اعتىل ےن ْر ىك

مسق ےك دع ذى اہجحل ىك ادتباىئ مس راوتں ىك مسق هكاىئ ےہ ()3انچہچن اراشم ےہ (:وليال
( )1مسلم . 2711 :
( )2ابن ماجه . 925 :
( )3تفسري الطربي .)396/24( :

ي
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فَ
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عشر) مرحابرىاعتىلےن ذىاہجحل ىك انمسراوتں وكوپرىتالےكامتمايام
ي
()1
ض
ِ
ق
ي
ل
ي
رپ ف ت اور وف ت ىشخب ےہ اراشم وبنى ےہ«:أفضل أيم ُّ
الدنـيا أيم
ي
ي
()2
العش ِر» .مناےك مونںي الضفرتيذىاہجحلےك مسمنہ ،املعےئركامےن
ي
ہ
ض
ي
ل
ي
هكلا ہيكہ رشعۂ ذى اہجحل ف ت اك ببس ي كہ اس ي امنز،روزه ،جح  ،رقابىن دصہق
،التوت او ر ِذركيج تہبتارى ظعااشلنابعمتاٹكوہ اجىتہ( )3ہكبج تالےك
ي
ب
ىسك مورسے وتق وك ي صوصييت لالص ن ،اىس ےئلاس ي یکین اور هلاىئ اك
اامتہم اهلل اعتىل وك ے ااہتن دنس ےہ روسل رتمح اك رفامن ےہ«:ما ِمن أيم
ب إِى ِ
اّلل ِمن ه ِذهِ اليِم» .اهلل اعتىل وك ان مس مونں
العمل الصالِح أح ُّ
ي
( )4ي
ي(رشعۂذى اہجحل ںیم ) ن لمع انتج وبحمب ےہ اانت ىسك مورسے من ي ن،
يي
ي
ي
ذہلااسرشعےوكغٹ متھجمسركم اسي رہمسقاك نلمعركاناچےئہ يابعمت
ي
ي
ي
اور نيكيووں اك وممس ےہ رسور وكت اك رفامن ےہ «:ما ِمن عمل أزكى ِعند اّللِ
عز وجل وَل أعظم أج ًرا ِمن خي يـعمله ِِف عش ِر الضحى»( .)5اهلل ےك
ي
زنمياسنلمعےسوجدنبهذىاہجحلےكادتباىئمسمونںيركاےہوكىئهبلمع

( )1تفسري ابن كثري .)416/5( :
( )2مسند البزار ( كشف األستار عن زوائد البزار .)1128 :
( )3فتح الباري .390/3 :
( )4البخاري  ، 969 :وأبو داود  ، 2438 :صحيح ابن خزمية  273/4 :واللفظ هلما.
( )5الدارمي .1828 :
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ي
ي
زيامه اپكه اور ا ر واواب ي ڑبهكر ن،اس ےك دع اهلل اعتىل ےن ہی مسق هكاىئ
(:والشفع والوت ِر) مسق ےہ تفُج ىك اور  قك ىك ضعب رسفم ي
ي ےنهكلا ےہ ہك ان
ِ
موونں وملكں ےس امنزوں ىك رطف ااشره ےہ انچہچن ضعب امنزي تفُج ہ ج
فَ
ج ْرْ ،ظ،عَص ْر اور ع ِ َشااء ىك امنز ي ہكبج رغمب ىك امنز  قك ےہ( )1يفشير انب ك ےك
كع
اطمقب تفُجي ورتىكرشوعىكمور يٹناور قكيورت ىكتىاورآرخى رتعك
ي
ي
هب مالخ ےہِ( )2البہش امنز م ي
ي اك اي بامى رنك ےہ امنزالضف رتي ابعمت ےہ
امنز ي مل اك وكسن اور آوھکنں ىك ڈنھٹ ك ےہ اس ىكاپدنبى ي املسمونں ىك قح اك
ماىب ےہ اس ل م رفض امنزں ىك اپدنبى ركىن اچےیہ ان وك ابامجتع اماركان
اچےئہ اورتنسوونالفاكاامتہمركاناچےئہ اہكم كا رواوابلالصوہ اور ي
مي
ي
ي
ومناىكاعسمتاوراكماىبيضيتوہ
فَ
ي
رقآن اپ ك ي وغر وركف ركےن واےل رضحات ووخات ! وسرۂ ج ْر ي
ِ
آےگابرىاعتىلےنراتىكمسقهكاىئےہ(:واللي ِل إِذا يس ِر) .مسقےہراتىكبج
وهےنلچےگلاورذگرےنےگل()3اسںیمراتىكاہاوراسےكتہبدلجذگراجےنىك
( )1تفسري الطربي  ،)400 - 399/24( :تفسري القرطيب  )39/20( :تفسري ابن كثري )392 /8( :
( )2ابن كثري . 392/8 :
( )3ابن كثري . 393/8 :
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رطفااشرهےہ اسےئل م اىنپ راوتں اكرآت اناچےیہ اهلل ربازعلتےن راتآرام ليك
ي
ي
ىئ ےہاسےئل البوہجابرہ پاناورالبرضورت ميكتاجانگانمبسن ہكلراتاےن هگ ي
ذگارىن اچےیہ اور وكىئ رضورت ہن وہ وت دلجى وساجان اچےیہ اور اےن مسج وك راتح اچنہپىن
ِ
ِ
اسا والنـوم سب ًاًت)(.)1
اچےیہابرى اعتىل اك رفامن ےہ(:وهو الذي جعل لكم الليل لب ً
يي
اورویہ ےہ سج ےن اہمترے ل رات وك رپم ىك زیچ ای اورند وك راتح اور آرام ىك زیچ ای،اىس
رطح رات ىك اہنتىئ اور رات اك وكسن اهلل ىك ابعمت اور انماجت اك رتہب ي
ي وم ےہ امہرے
امحىفطصم بشي رثكبت ابعمتركےاوربہج ددوالتوت اوراذاكرويشٹيجاات اكاامتہم
مقيدد ِ
قي
ركے سپ مہ هب اىنپ راوتں وك ابعمت ےس ميى ت وسيے بدار وہاجت بہجدداماركي
يشٹي
رقآناپ كىك التوتركي اور ِذركو ح اكاامتہمركياهللاعتىل اي دنبوں ےسوخش وہاےہ

ےسامنااملركمياےہ ،اياہللياركيامہرےوتقيربتكاطعرفام مہ
اورانوكاىنپرتمحاورتمعن ي
لمع اصحل ىك وتف اطع رفام مے اورمہ وكاےناخص دنبوں ي اشلم رفامےل
وك ملعِ انعف اور ِ
***فاللهم َبرك لنا ِف أوقاتنا ،وتاوز عن سيئاتنا ،واجعلنا من الفائزين ،ووفقنا
لطاعتك أجعني ،وطاعة رسولك ُممد األمني  وطاعة من أمرتـنا بطاعته عمال
بقولك(:ي أيـُّها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا اّلل وأ ِطيعوا الرسول وأ ِوِل الم ِر ِمنكم)(.)2
نـفعن اّلِل وإَّيكم َبلقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم.
أقول قـوِل هذا وأستـغفر اّلِل ِل ولكم ،فاستـغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الفرقان .47 :
( )2النساء . 59 :
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اْلطبة الثانِية

احلمد ّلِل َحدا كثريا كما أمر ،ونشكره فإنه سبحانه يزي من شكر ،وأشهد أن ل
إله إل اّلِل وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدَن ونبيـنا ُممدا عبد اّلِل ورسوله،
فاللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وأصحابه أجعني ،وعلى
التابعني هلم ِبحسان إَل يـوم الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ونـفسي بتـقوى اّلِل عز وجل.

ي
ان لمِ االسہیم مے زع ي مووتس ! آمیم ىك دنملقعى
ربامر ِ

سم
ج
اور هددارى ىك ابت ہی ےہ ہك و رہ ہحمل اور رہ وتق وك اہلل ىك ا قتع و ابعمت ںیم
اامعتسلركےاخصوطررپنجاواقتىكاهلل اعتىلےنمسقهكاىئ ےہانوكتمینغےھجمس
اور انىكاتیمہاك ي
يركےك انوكمنیوماینىكالھبىئ ںیمرصف رك ےاہكدنبے
Bاك

وك اہلل ىك راض اور وخونشمى بیصن وہ اور اس وك تنج ںیم ماہلخ بیصن وہ
اراشم ےہ(:أما ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِ
اْل ِ
ات فـلهم جنات المأوى نـزًَل

ِِبا كانوا يـعملون)( .)1وجولگاامینالےئاوراوہنںےناےھچاکمےیکوسانےک
ےیل ہشیمہ ےک اکھٹہن واىل ںیتنج ںیہ وج ان ےک اامعل ےک دبےل ںیم ان یک امہمین
ےکےئلںیہ،مرتقیقح وتقا کاامتنےہسجىكظاف تركاناوراسوك دیفاكومں
( )1السجدة . 19 :
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ںیم اامعتسل ركان امہرے ذہم نازم ےہ اورہی ىھب ذنہ ںیم رےہ ہك ایقتم ںیم اس
اامتنےكابرے ںیممہےسوپھچوہیگسپ مہرپ نازمےہہكمہاےنیتمیق وتقىك
فَ
دقر رك ںی اخص وطر رپ ج ْر ےك وتق ىك اتیمہ اور تلیضف اكااضحتسر رںیھک اىس
رطح رشعۂ ذى اہجحل ںیم یکین اور الھبىئ اك صوصیص اامتہم رك ںی اور دخاےئ ارمح
ارلانیمحےساانپقلعتوبضمطركںی زیناےنوچبں اورویچبںاكوتقاكميناتانوك
یکین اور الھبىئ ىك رتبیغ مےتی ر ركںی ان ىك الصتیح اور ان ےكذنہ وك رونش
رك ںی اور ان وك عفن اور ریخ ےك اكومں ىك ادیک ركے ر ركںی اہك ان وك منی و ماین ىك
اكایمىب لالص وہ ابرى اعتىل ےن زامےن ىك مسق هكاے وہےئ رفاميا (:والعص ِر* إِن
اإلنسان ل ِفخ خسر* إَِل ال ِذين آمنوا وع ِملوا الص ِ
اْل ِ
ِ
ات وتـواصوا ِِْل ِِق

وتـواصوا ِِلص ِب)( .)1زامےن ىك مسق ااسنن مرتقیقح ڑبے اھگےٹ ںیم ںیہ وساےئ
ان ولوگں ےك وج اامین ناےئ اوراوہنں ےن کین لمع ےئک اور ا ک مورسے وك قح

ابت ىك تحیصن ركے رےہ اور ا ک مورسے وك ربص ىك تحیصن ركے رےہ  ،آرخ ي
لعل
ي
مٹ
ابراگهِ رب ازعلت يي اصلخمہن ماع ےہ ہك ا ِہٰلَ ا ن مہ وك وتق ىك دقرماىن اور اس
ےكيحصاامعتسلىكوتفاطعرفام اورمہوك اےنلضفوركمےسونازمے *** هذا وصلوا
( )1سورة العصر .
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وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،فـقد قال سبحانه(:إِن اّلل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّ
يما)(.)1
ب ي أيُّـها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِموا تسل ً
ومًلئكته يصلون على النِ ِِ
اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أجعني .وارض
اللهم عن اللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة
األكرمني.
اللهم رَحتك نـرجو ،وإَّيك ندعو ،فأدم عليـنا فضلك ،وأسبغ عليـنا نعمك ،وتـقبل
صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتناَّ ،ي رب العالمني.
اللهم وِفِق رئِيس الدول ِة الشيخ خلِيفة بن زايِد لِما ُِتبُّه وتـرضاه ،واْشل بِتـوفِ ِيقك
اإلمار ِ
َنئِبه ووِِل عه ِدهِ ال ِمني ،وإِخوانه حكام ِ
ات .اللهم ارح ِم الشيخ زايِد
اإلمار ِ
والشيخ مكتوم وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِى ِرضوانِك ،وأد ِخلهم بِفضلِك

ف ِسيح جناتِك .وارحم اللهم جيع المسلمني والمسلمات ،والمؤمنني والمؤمنات:
األحياء منـهم واألموات ،إنك َسيع قريب ُميب الدعوات.
اإلمار ِ
اللهم أ ِدم على دول ِة ِ
ات المان و ِاَلستِقرار ،والرخاء و ِاَلزِدهار ،وِزدها
تـق ُّد ًما وِرفـع ًة ،وتساُمًا وُمبةً ،وأ ِدم على أهلِها السعادة ي رب العال ِمني.

اللهم إَن نسألك من الري كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل نـعلم ،ونـعوذ بك
من الشر كله؛ عاجله وآجله ،ما علمنا منه وما َل نـعلم ،اللهم إَن نسألك من خري
ما سألك عبدك ونبيك ُممد  ،ونـعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك ُممد
 ،ونسألك اجلنة وما قـرب إليـها من قـول وعمل ،ونـعوذ بك من النار وما قـرب
إليـها من قـول وعمل ،ونسألك أن تعل عاقبة كل قضاء قضيـته لنا رشدا.
( )1األحزاب . 56 :
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اللهم ارحم شهداء الوطن وقـوات التحالف األبـرار ،وأدخلهم اجلنة مع األخيار،
واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك َّي أكرم األكرمني .اللهم انصر قـوات التحالف
العرِب؛ الذين َتالفوا على رد احلق إَل أصحابه ،واجع أهل اليمن على كلمة احلق
والشرعية ،وأدم عليهم الستقرار ،وعلى بـلدان المسلمني ،والعاَل أجعني.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع
األبـرارَّ ،ي عزيز َّي غفار.
ِعباد ِ
اّلل :اذكروا اّلِل العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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