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ل
رشعۂذىا ِحج َّہىكتمظعوفضيلت
الخطبة الول

اْلمد لله الذي أكرمنا بعشر ذي اْلجة ،وفضل العبادة فيها على سائر األوقات،
وأشهد أن ل ِله ِل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعني ،وعلى من تبعهم
بإحسان َِل يـوم الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله ،قال جل
ف عاله(:وتـزودوا فِإن خيـر الز ِاد التـقوى واتـق ِ
ون يا أولِي اللب ِ
اب)(.)1

ل
رفيقا ِن تلمِ االسہیم!ریمے زعيزاھبویئ! ذىا ِحج َّہ ےكادتباىئ دسدن
ااہتنىئيظ اورڑبے ابربتك ںیہ اسرشعےىك تمظع وفضيلت كيلے ياب فاى
ےہ ہك ابرى اعتىل ﷻ ےن اىكس مسق هكىئ ےہ(:والفج ِر* ول ٍ
يال عش ٍر)( .)2مسق
ف َّ
ل
ےہ جرز(ےكوتق) ىكاور(ذىا ِحج َّہ ىك) دس راوتںىك ،البہبش ي تہبربتمکاواق
ل ِلعل َّ
اور الضف رتي ايم ںیہ،ىبن رۃمح ِمين فا اراشدرگایم ےہ«:أفضل أيامِ

( )1البقرة.197 :
( )2الفجر.2-1 :
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ل
الدنـيا أيام العش ِر»(.)1دن ےك دونں م الضف رتي ذى ا ِحج َّہ ےك دس دن ہ ،
رسوروكن  ےن ںیمہ ان ابربتك ايم ىك دقر داىن ىك رتغيت دالىئ ےہاور ن
اامعل اور اطاع ےك اامتہم اتكد رفامىئ ےہانچہچن اراشدےہ«:ما ِمن أي ٍام العمل
الصالِح فِي ِهن أحب إِل الل ِه ِمن ه ِذهِ الي ِام العش ِر»( .)2اهلل اعتىل وك ن
لمعانتجاندسدونںموبحمبےہاانت ىسكدورسےدنمن

ل
رشعۂ ذى ا ِحج َّہ ىك دقر رك ےنواو! اس رشعے م امنز،روزه ،جح ،دصہق

،رقابىن ِ
،اورذركاهلليجتہباسرىابعدناٹكج ىتہ ہي وصخصيتىسك دورسے
ل
ل
وتقوكاحلصن اىسےئل احصۂب ركاماملعءعم اورفلساص جين رشعۂذىا ِحج َّہ وك
غييمت جمس اور ان ايم م رقآن ىك رثكب التو ركےت اور اذفار واوراد
اورتكييرزا وتسييجا فا اامتہم ركےت ()3اىس رطح ننس وونالف صم ودصاق اور

داعءوتسييجا ںیم وغشم ل رےتہاورابرى اعتىل ےكاس رفامن رپ لمع
ركےت(:ويذكروا اسم الل ِه فِي أي ٍام معلوم ٍ
ات)()4اتہك وه ولعمم دونں م اهلل
( )1أخرجه البزار ،وقال اهليثمي ف جممع الزوائد :)17/4( :رجاله ثقات.
( )2الرتمذي.757 :
( )3البخاري تعليقا ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف أيام التشريق.
( )4اْلج.28 :
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فا ِذركركي،دیسان دبعاهلل نب ابعس� رفامےت ہ ہك آي ركمي ںیم اي ِم
ل
ولعمام ےسذىا ِحج َّہ ےكدسدنرمادںیہ ِ( )1ايدحيم روسلرتمح
تع ي
ےن ہ ان دس دونں م رثك ےك اسھت اهلل ىك دمح وانث اور اىكس ظ م و تكييرزىك
رتغيتدالىئےہانچہچناراشدےہ«:ما ِمن أياٍم أعظم ِعند الل ِه ول أحب إِلي ِه

ِمن العم ِل فِي ِهن ِمن ه ِذهِ الي ِام العش ِر ،فأكثِروا فِي ِهن ِمن التـهلِ ِ
يل،
والتكبِي ِر والتح ِم ِ
يد»( .)2ان دس دونں ےكاقمےلبم دورسے وكىئ ايم اسي

ن وج اهلل ےك زندي ان ےس زيده تمظع واےل ج ں اور نج م لمع اصحل اهلل وك
ان دونں ےك لمع ےس زيده وبحمب ج  ذہلا ان م :ل إله إل اهلل ،اهلل أكبر،
اور الحمد هلل.رثك ےك اسھتڑپاھركو ،ياہلل ! ہ اور امہرىاوالدوك رشعۂذى
ل
ك ارج ووثاب اطع رفام دے
ا ِحج َّہ ىك دقرداىن ىك اور اامعل اصہحل ىك وتف ديدے اور مہ وك ز
***
أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم ،فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1البخاري تعليقا ،كتاب العيدين ،باب فضل العمل ف أيام التشريق.
( )2أمحد.5575 :
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الخطبة الثانِية

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

ل
رضحا ِ اسعم ورفيقا ِن رگایم دقر! اکی ؤمنم وك رشعۂ ذى ا ِحج َّہ ىك

وخب دقر ركىن اچےیہ ،امتم اواق و احمل وك فام ںیم الان اچےیہ اور رہ مسق ىك یکین اور
الھبىئ ركىن اچےیہ سپ رجف ىك امنز ابامجتع ےس ںیمہ اانپدن رشوع ركان اچےیہ امنز ےك
دعب اہلل فا ذركاور داع ركىن اچےیہ اىس رطح ابیق امنزوں ىك یھب اپدنبى ركىن اچےیہ رثك
ےس ونالف ادا ركىن اچےیہ ،اینپ وہستل ےك اطمقب روزہ رانھک اچےیہ اچےیہرقابىنےك
ايم م رقابىن ركىن اچےیہ اور دصاق و ریخا

فا اامتہم ركان اچےیہ نز رہ وتق اہلل

ےك ِذرك ںیم وغشمل رانہ اچےیہ اکی اصبح ےن ىبن ركمی ےس درایتف ایک ایروسل
اہلل!ےھجموكىئااسیلمعاتبدںیسجرپںیم مجىتوںاوراپدنبى ےساسرپلمعركاترج ں
وت آپ ےن رفام ي«:ل يـزال لِسانك رطبًا ِمن ِذك ِر الل ِه»(.)1اہمترى زابن رہ
وتق اہلل ےك ذرك ےس رَت رینہ اچےیہ اورہ اس ںیم وغشمل رینہ اچےیہ ،آرخ م
لعل َّ
م
ي
ِ
ِ
ص رپ
ابراگهربازعل مداعہيكہا ِہٰلَّا ن :امہرےےئل اےنپ ااكحم ورَم ِ
( )1الرتمذي ،3375 :وابن ماجه.3793 :
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لمع آاسن ركدے اوروكروانوغزه ےسمہ بس ىك افحتظ رفامدے** * هذا وصلوا
وسلموا على سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه ،وعلى آله وصحبه أْجعني.
اإلمار ِ
اللهم أ ِدم عل دول ِة ِ
ات خيـرها وهناءها .اللهم وفق رئِيس الدول ِة الشيخ
اإلمار ِ
خلِيفة بن زايِد ونائِبه وولِي عه ِد ِه ال ِمين ،وإِخوانه حكام ِ
ات؛ لِما ت ِحبه
اإلمار ِ
وتـرضاه .اللهم ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين
انـتـقلوا إِل رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفضلِك ف ِسيح جناتِك .وارحم شهداء الوط ِن
وأج ِزل مثوبـتـهم.

اللهم ارفع عنا وعن العالمني الوباء ،واشف المصابني ِبذا الداء ومن كل داء ،يا
جميب الدعاء.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
________________
ونٹ :ااقتمےكدعبخظيتوكمدرہجذياالعنركانےہ
اناالسم!دشيدرگیميوكىئ دورساذعرج وتدجسمےكابرہ،اپکواصفوجےتنہپركامنزاداركان ىتزئےہ
ربادر ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ

خظيتىك دنچذ داريں )1( :دجسم ےس ابرہامنز ڑپےنھ واوںىك راعي ركےتج ےئامنز متجفيف ىك ىتےئ ( )2دورسىاذانفا
دوراہین اکیٹنمےسزایدہہنج  ( )3وكششج ہكہبطخاورامنز ىكومجمىعدم دس ٹنمےساجتموزہنج ےناپےئ ( )4امنزےسلبقاس
مي
ان امنزوطبراخصروكعاوردجسوںمنحص ےكامئزووفزن فامركےترںیہ ( )5امنزویںوك ابمہ عينافہلص
اب وكینیقیانبایلىتےئہك دور ِ
رےنھک ىكاورامکساگلےنىك يدداہىنركادىىتےئ*
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