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اهللےك ِذركىكتمظعوفضيلتاوراساكارجووثاب
اْلطبة اْلول
احلمد ّلِل رب العالمي ،يب عباده الذاكرين ،ويدخلهم جنات النعيم ،وأشهد أن
َل إله إَل اّلِل وحده َل شريك له ،ول الصاحلي ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا عبد
اّلِل ورسوله ،صلى اّلِل وسلم وَبرك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم
ِبحسان إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل ت عاَل ،قال سبحانه(:واذكروا اَّلل
يِف أَّيٍم معدود ٍ
ات فمن تـعجل يِف يـوم ي
ْي فل إيْث علي يه ومن َتخر فل إيْث علي يه ليم ين
اتـقى واتـقوا اَّلل واعلموا أنكم إيلي يه ُتشرون)(.)1

راقیفن تلمِ االسہیم! ریمے زع يز اھبویئ! رب ذواالجلل واالركم اك ہی
ِ
ظع ااسحن ہيكہ اس ےن امہر ا نن اانپ اپ ك مام ي ىك ااجاترمتمح رفامىئ ےہ
اتك رفامىئ
ہكلب امہر ادت اور اكماىب ليك مہ رثكت ےك اسھت اانپ ِذرك ركےن ىك د
سبيح
ےہاورمہ ارجووثاب اطعركےنليك نر نراىنپ اكاوراپىكيان ركےناكمكحدياےہ
( )1البقرة .203 :
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انچہچن وسرۂ ازحاب ںیم اراشد ےہَّ(:ي أيُّـها ال يذين آمنوا اذكروا اَّلل يذك ًرا
كثيريا* وسبيحوه بكرةً وأ ي
ص ًيل)( .)1اے ايان واول اهلل اك وخب ذرك كا ركو اور حبص
ً
سبيح
واشم اىكس كا ركو  ،رثكت ےك اسھت اهلل اك ِذرك ركما اور اس ىك وخب اپىك يان ركما
ل
حي
ِ
ىبن ركي ىك ابمر ك تنس  ،اورفلس اص ن ىك ي  تلص ےہ ذركااہتنىئ ظع
ااشلن لمع اور تہب ڑب ابعدت ےہ اي  نر ىبن ركي ےن احصۂب ركام �
ےسرتغيياادرياتف رفاميا«:أَل أنـبيئكم يِب يري أعماليكم ،وأزكاها يعند ملي ي
يككم،
ت
وأرف يعها يِف درجاتيكم؟» .كا م مت وه لمع اتبوں وج مهاارے امتم اامعل م
ت
ت
بسےسرتہب اور مهاارے امكلےكدزندياسرےاامعلےساپكزهےہاور مهاارے
دراجت دورسے امتم اامعل ےس اياده دنلب ركےن واال ےہ ؟ احصۂب ركام � ےن
رعض كا يا روسل اهلل رضور اراشد رفامئ وت آپ ےن رفاميا  «:يذكر ي
اَّلل ع َ
وجل»(.)2وه رتہب اور اپكزه لمع ،اهلل لاع ى اك ِذرك ےہ،ااحللص

 Bےك دزندي

ِذرك ىك تہب اياده تمظع وفضيلت ےہ اس ىك فضيلت اك ادنااه اس ےس اگلئ ہك  نر
( )1األحزاب .42 - 41 :
( )2الرتمذي  ، 3377 :وابن ماجه  ، 3790 :وأمحد .21702 :
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لاع ىےن اناےئركام � اىنپابعدتاوراےنپ ِذرك اكمكح دياےہ اوررقآن ركيںیم
فلتخماقمامترپانااكحم ذركرفامياےہ انچہچن رضحتومىس

ےسرفاميا (:إين يِن

أَن اَّلل َل إيله إيَل أَن فاعبديِن وأقي يم الصلة لي يذك يري)(.)1تقیقحہیےہہكںیم
یہ اہلل وہں ریمے وسا ىئ وبعمد ںیہن ےہ اس ےیل ریم یہ ابعدت ركو اور ےھجم اید
رےنھک ےك ےیل امنا اقمئ رك ےت روہ ،رضحت اركيا

اےنپ ِذرك اك مكح دي وہےئ

ي
ريا وسبيح يِبلع يش يي و ي
اإلبكا ير)(.)2اور اےنپ رب اك
اراشدرفاميا(:واذكر ربك كث ً
رثكت ےس ذرك ركےت روہ اور دن ڈےنلھ ےك وتق یھب اور حبص وسری ے یھب اہلل ىك حیبست ایک
ركو،اىسرطح ربذواالجللواالركامےن امہرے آاق دمحمىفطصم اےنپ ِذركىكرتغيت
دي وہےئ رفاميا(:واذكر ربك يِف نـف يسك تض ُّر ًعا و يخيفةً ودون اْله ير يمن

القويل يِبلغد يو واْلص ي
ال وَل تكن يمن الغافيليْي)( ،)3اور اےنپ رب اك حبص اشم
كح
ذرك كا جيے اےنپ دل ںیم یھب اعزج اور وخف ےك اسھت اور ا نن ےس یھب آواا تہب
دنلب ےئک ریغب۔ اور ان ولوگں ںیم اشلم ہن وہ ں وج تلفغ ںیم ڑپے وہےئ ںیہ اي

( )1طه .14 :
( )2آل عمران .41 :
( )3األعراف .205 :
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دورس آي م آپ حبص واشم اهلل ےك ِذرك اك اس رطح مكح ديا ایگ(:واذك ير اسم
ِ كح
ربيك بكرةً وأ ي
اكذرككا جيے
ص ًيل)(.)1اورحبصواشماےنپربےكمام
رثكتےكاسھتاهللاك ِذركركےنواول! ِذركاهللےكےبامشرافدئےاور ااہتن
س
خزات ورباكت ںیہ ِذرك ےس بلق ادنیگ اور سفن اپكزیگ احلص وہىت ےہ د
رفامناعليباانےہ«:مثل ال يذي يذكر ربه وال يذي َل يذكر ربه؛
اذلاركي اك ِ
مثل اْل يي والمي ي
ت»(.)2وج صخش اهلل اك ِذرك ركاتےہ اور وج اهلل اك ِذرك ںیہن ركاتان
دوونں ىك اثمل ادنه اور رمده ج ےہ سعحى اهلل اك ِذرك ركےن واال دل اك ادنه ہكبج ِذرك ہن
ركےن واال دل اك رمده ےہ  ،اهلل اك ِذرك ركےن ےس ولقب وكسن احلص وہات ےہ رقآن اك
اَّلل أَل بي يذك ير ي
رفامن ربقح ےہ(:ال يذين آمنوا وتطمئي ُّن قـلوبـهم بي يذك ير ي
اَّلل
تطمئي ُّن القلوب)(.)3وه ولگ وج ايان الےئ اوراهلل ےك ذركےس اےكن دولں

امطان احلص وہاتےہ وخب ھجمس ول ہك اهلل ےك ذركےس دولں امطان احلص
وہاجاتےہ سپ وج هدنه رثكت ےس اهلل اك ِذرك ركات ےہ اس ےك دل امطان اور سفن
وكسن احلص وہاتےہ اس ىك ئاطئ اعُمف وہاجىت ںیہ اور اس كز ارج ووثاب اطعكا
( )1اإلنسان .25 :
( )2متفق عليه واللفظ للبخاري.
( )3الرعد .28 :
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اجات ےہ دخاےئ � اك اراشد ےہ(:والذاكي يرين اَّلل كثيريا والذاكير ي
ات أعد اَّلل
ً
ي
ي
يما)(.)1اوراهلل رثكبتيادركےنواےل رمدوں اور رثكبتياد
َلم مغفرةً وأج ًرا عظ ً
هك ےہ ،اهلل ےك
ركےن وا ى وعروتں ليك اهلل لاع ى ےن رفغمت اور ارج ظع يار رك ر ا
رفےتشهدنوںےكاذاكر اورسبيححاات ھكلرےہںیہانچہچن بجوهاهللىك نراگهمان
سبيححاات اور اذاكر پ ركےت ںیہ وت

 Bوخش وہرك المہكئ ےس رفامات

ےہ«:أش يهدكم أيِن قد غفرت َلم»(.)2ںیم ںیہمت وگاہ انبات وہں ہك م ےن ان
هدنوں ىك رفغمت رفامد  ،اهلل لاع ى ذاركي اىنپ رتمح اور اےنپ ركم ےك ذرع ياد
جه
ه
و
رهكاےہاساكرفامن ےہ(:فاذكر يوِن أذكركم)(.)3سپمت ييادركوم (رتمح و
انعيات ےس ) وكمت ياد رهكں اگ اىس رطح رفوتشں ےك ونراىن عمجم م ذاركي اك ذترك ه
ركات ےہ اي دح ي دقىس م دخاےئ � اك اراشد ےہ«:من ذكريِن يِف نـف يس يه
ذكرته يِف نـف يسي ،ومن ذكريِن يِف م ٍل ذكرته يِف م ٍل خ ٍري يمنه»( .)4وجهدنه

جماےنپدلم يادركاتےہ وت مهاس اىسرطح يا دركاتوہںاوروجعمجمم مزا
ِذركركاتےہ وت ماسےس رتہب عمجمماس اكذتركه ركاتوہں ،سقيياااهللاك ِذرك ديوديا
( )1األحزاب .35 :
( )2متفق عليه .
( )3البقرة .152 :
( )4متفق عليه .
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ىك ادت اور اكماىب اك امہ بب ےہ اهلل رب ازعلت اك رفامن ےہ(:واذكروا اَّلل
ي
ريا لعلكم تـفليحون)(.)1اور اهلل رثكبت ياد ركےت روہ ايد ہك مت الفح وہپچن
كث ً
اجؤےگ  ،اي دورس آي م ِذرك رك ےن رپ اس رطح اكماىب ىك راشر ت د د ىئگ
(:قد أفـلح من تـ َكى* وذكر اسم ربي يه فصلى)(.)2سقييااوهرماد وہپاچنوجاپكزه
وہگا،اوراےنپرباكمام الاورامنااداكا

سعظح
اهلل ىكدمح وانثاوراىكس

موتوييرزركےنواول! ِذركےك فلتخماملكتاور

دعتمد صيغے ںیہ رسور ئ ےناےسی تہب ےس املكت يان رفامےئ ںیہ نج ىك
ےبااہتن فضيلتاورتہبايادهوثابےہانچہچن آپےكرفامنےكاطمقب اهللىك دمح
سعظح
ت
و
ب الكليم إيل ي
ي
ي
اَّلل أرب::
ح
أ
«
:
ےہ
بوبحب
ااہتن
ےب
اهلل
ر
ز
و
م
وانث اور اىكس
ُّ
اَّلل ،واْلمد ي ي
سبحان ي
َّلل ،وَل إيله إيَل اَّلل ،واَّلل أكبـرَ .ل يض ُّرك يِبي يهن
بدأت»( .)3اهلل ےك دزندي بس ےس بوبحب املكت اچر ہ:سبحان اّلِل،احلمد
ّلِلَ،ل إله إَل اّلِل ،اور اّلِل أكب ر.ان م ےس وكسج اچوہ ےلہپ ڑپه مت رپ ھچ رحج
ن ،وغررفاميہك ياچروںاملكتےنتكرصتخم اورآاسنںیہرگم انىكفضيلتوربتك
( )1األنفال .45 :
( )2األعلى .15-14 :
( )3مسلم .2137 :
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اوران اكارجتہبايادهےہ سپمہ ان نربتكايام مرثكتےساهللاكذركركمااچےیہ
رشعۂ ذ اہجحل ےك تہب اياده ئاضل ںیہ ان دس دونں م اامعل اك ارج ووثاب
اتك رفامىئ ےہ انچہچن
ڑبهاديااجاتےہ اهلل رب ازعلت ےن ان ايام م اےنپ ِذرك ىك د
اراشدےہ(:ويذكروا اسم ي
اَّلل يِف أَّيٍم معلوم ٍ
ات)(.)1اتہكوهولعممدونںماهلل
اك ذركركي ،رضحت دبعاهلل نب ابعس� رفامےت ہ ہك اي ِام ولعمامت ےس ذ
اتك ىك ىئگ
اہجحل ےك دس دن رماد ںیہ ،اي دورس آي م ِذرك اهلل ىك اس رطح د
(:واذكروا اَّلل يِف أَّيٍم معدود ٍ
ات)(.)2اور ىتنگ ےك دنچ د ونں م اهلل اك وخب ِذرك
ركو سفبيرز ربط ےك اطمقب اي ِام دعمودات ایگرہ  نرہ اور ریتہ ذ اہجحل ےہ سعحى اس ےس
ض
عداال هى ےكدعب ےكئ ايام رمادںیہ( )3روسلرتمح ےن ہ انامتمايام
سع ح
م رثكت ےك اسھت اهلل ىك دمح وانث اور اىكس ظ م و توييرزاك مكح ديا ےہانچہچن
اراشدےہ«:فأكثيروافيي يهن

( )1احلج .28 :
( )2البقرة . 203 :
( )3تفسري الطربي (.)208/4

يمن

يح
التسبي ي

7

والتح يم ي
يد

والتـهلي ي
يل
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والتكبي يري»(.)1ذہلا ان دونں م :سبحان هللا ،احلمد هللَ ،ل إله إَل هللا ،اور
هللا أكرب.رثكتےكاسھتڑپاھركو.
رتحمم اسعم وزعما وخائ !اىس رطح :سبحان اَّلل اور اْلمد يَّلل ىك
للعل
مي
تہب اياده فضيلت ےہ ىبن رۃمح ن  ےن اس اك وثاب يان ركےت وہےئ
اَّلل واْلمد ي ي
َّلل َتَل ال يمي َان ،وسبحان ي
اراشدرفاميا«:اْلمد ي ي
َّلل َتنآ ين ما بـْي
السمو ي
ات واْلر ي
ب ديا ےہ ہكبج اْلمد يَّلل
ض»(.)2اْلمد يَّلل انہك ،مزانِلمع ز
اورسبحان اَّللانہك،آنامونں اورامےكدرماىنالخ رُپركدياےہ،اىسرطحَ:ل إيله
إيَل اَّلل :تہبیہ ظعہملكاور الضف رتي ِذركےہ ايدح ي مرفامياایگ«:أفضل
ي
الذك يرَ :ل إيله إيَل اَّلل»(.)3بس ےس الضف ِذرك َ:ل إيله إيَل اَّلل :ےہ ،اي  نر

آپ  ےس وسال كا گا َ:ل إيله إيَل اَّلل :انہك (اخص) ين ےہ؟ وت آپ ےن
اراشد رفاميا «:نـعم ،يهي أحسن اْلسن ي
ات»( .)4ىج اہں ي ين ےہ ہكلب بس
ےسرتہب ي ين ےہ اےسی یہ  :اَّلل أكبـر .انہك اور اهلل ىك ربك ياىئ يان ركما ديا وام فحہاا
ےسرتہبےہ،درحبج ىئصخش االخص ےكاسھت ریبکت اتہكےہ وت اوكستنج اور
( )1أمحد  ، 3262 :والطرباين يف الكبري ( )110/3واللفظ له.
( )2مسلم .223 :
( )3الرتمذي  ، 3383 :وابن ماجه .3800 :
( )4األمساء والصفات للبيهقي . )268/1( :
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اىكس وتمعنں ىك راشرت لم اجىت ےہ اراشد وبن ےہ «:ماكبـر مكيّب ق ُّ
ط إيَل
گ
ك ا
ب يشر».بجه ىئتوييرزےنہكواالتويي زراتہكےہوتاوكسراشرت د اجىت ےہرعض ا
()1

ك اوكس تنج ىك راشر تديد اجىت ےہ ؟وت آپ ےن رفاميا«:نـعم» ،.
ياروسلاهلل ا

ىجاہں،واىعقاسصخشليكڑب ادتاورراشرتےہوج رہ وتق اهللىكدمحوانث ركے
ت
اوراسےك ِذركاورتويي زرو ہليلموغشملوہ،ياہلل ايركيمہ رثكتےكاسھتاىنپدمح
وانثىك اور ِذركوركش ىكوتفاطعرفاممہ ذاركيماشلمرفامےلاوراامع ِلاصہحل ىكوتف
اطع رفام دے*** فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك ،وحسن عبادتك ،ووفقنا ْجيعا
لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  ،وطاعة من أمرت نا بطاعته عمال بقولكَّ(:ي أيـُّها
ال يذين آمنوا أ يطيعوا اَّلل وأ يطيعوا الرسول وأ يوِل اْلم ير يمنكم)(.)2
ن فعِن اّلِل وإَّيكم َبلقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى اّلِل عليه وسلم.
أقول ق ول هذا وأست غفر اّلِل ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1الطرباين يف األوسط .7779 :
( )2النساء . 59 :
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اْلطبة الثانيية

احلمد ّلِل رافع درجات الذاكرين ،ومثيبهم على ذلك َبألجر العظيم ،وأشهد أن َل
إله إَل اّلِل وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدَن ونبي نا ُممدا عبد اّلِل ورسوله ،صلى
اّلِل وسلم وَبرك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من تبعهم ِبحسان إَل ي وم
الدين.
أوصيكم عباد اّلِل ون فسي بت قوى اّلِل رب العالمي.

غيح سم
ه
ي
رشعۂذ اہجحل اوريمرعہف مت ےواول! درح نر لاع ىےن

رشعۂ ذ اہجحل وپر اسل ےك امتم ايام رپ فضيلت اور وفقيت ىشخب ےہ اس م ىكىن اور
ت
هلاىئ اك اامتہم اهلل لاع ى ےب ااہتن دنسپ ےہ ذہلا اس رشعے غيحمت ھجمس رك ہ اس
م رہ مس اك ي لمع ركما اچےئہ اخص وطر رپ يم رعہف (ون ذ اہجحل ) اكر آدم انب ما
اچےیہاوروخبداعاوراافغتسرركمااچےیہ اتہك مہ اهللىكرتمحورفغمتسضيتوہ،

يمرعہفىكداعےك نرےمرسور ئ اكاراشدےہ«:خيـر ُّ
الدع ياء دعاء يـويم
عرفة ،وخيـر ما قـلت أَن والنبييُّون يمن قـبليي :بس ےس الضف داعيم رعہف ىك
داع ےہ اور بس ےس رتہب ي ہملك وج مز ا نن ےس اور ھجم ےس ےلہپ اناء ىك ا نن
ےس ادا وہا ےہ وہ ہی ہملك ےہَ :ل إيله إيَل اَّلل وحده َل ش يريك له ،له الملك
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وله اْلمد ،وهو على ك يل شي ٍء ق يدير»( .)1اهلل ےك وسا ىئ ابعدت ےك القئ
ن وه توياا ےہ اس اك ىئ رشي ن اىس ليك  نداش یہ ےہ اور اىس ليك امت م رعتي
خرپاقدرےہ اىسرطحيمرعہفاك رواه رضور رهكااچےیہاسرواے
ہ اوروهرہ ز
اك ارج ووثاب اس دح ي رش ي م المہظح رفامئ«:صوم يـويم عرفة يك يفر

ْي :م ي
سن ـت ـ ي
اضيةً ومستـقبـلةً»( .)2يم رعہف اك رواه اي اسل ذگہتش اوراي اسل
ض
آدنئهےك انگوہںاكافكره نب اجاتےہ ،يم رعہفےكدعب عداال هىاكرُپ ترستدنآات
ےہ بزتوييرز ر ي ےكسقيہ ايامآےت ںیہ نج ےك نرے مروسلاركم اكاراشد
ب ويذك ٍر ي ي
ےہ «:أَّيم أك ٍل وشر ٍ
َّلل ع َ وجل»( .)3ہی اھکےن ےنیپ اور اهلل يا د

ركےنےكدنںیہ،ان  نربتكايامماهللےكهدنےرق نىنركےتںیہاوراجونروں
ذحب ركےت وتق اهلل اك مام ي ںیہ اور توييرز ےتہک ںیہ اهلل رب ازعلت اك اراشد
ےہ(:كذليك سخرها لكم ليتكيّبوا اَّلل على ما هداكم وب يش ير
ت
المح يسنيْي)(.)4اهلللاع ىےناناجونروں مهاارےےئل رخسمرفامديااتہك متاس نت
( )1الرتمذي .3585 :
( )2مسلم  ، 1162 :أمحد .22535 :
( )3مسلم  ، 1141 :وأبو داود .2813 :
( )4احلج .37 :
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رپاهللىكڑباىئيانركوہكاسےنوكمت(رق نىنركےنىك) وتفاطعرفامىئاورا ےبوبحب
ت
ناكروں راشرتديد جيے ،انابمر كايام متوييرز ري رشموعىكىئگ ےہاحصۂب
ركام � اس اك تہب اامتہم رفامےت ےھ ،توييرز ر ي يم العيدد ىك امنا رہظ ےس تزه

ذ اہجحل ىك رجف كت رہ رفض امنا ےك دعب انہك اچےیہ( )1ہكبج اانحف ےك دزندي يم
رعہف سعحى ون ذ اہجحل ىك امنا رجف ےس تزه ذ اہجحل ىك رصع كت رہ رفض امنا ےك دعب انہك
اچےیہ رمدووعرتدوونں رپاستويي زراك انہكوابجےہسدما دبعاهللانبوعسمد �
ىك رواي م توييرز ر ي ےك ي املكت وقنمل ںیہ  :اّلِل أكب ر ،اّلِل أكب ر ،اّلِل

أكب رَ ،ل إله إَل اّلِل ،واّلِل أكب ر ،اّلِل أكب ر وّلِل احلمد( .)2ان املكت ياد
كح
لح
رك جيے اورر ي ےك دونں ںیم رہ رفض ےك دعب اس اك اامتہم جيےااحللص اهلل اك ِذرك

اور توييرز الضف رتي ابعدت ےہ اس ل ہ رثكت ےك اسھت ىك اس ىك اپهدن ركىن
اچےیہاوررہوتقاهللےكذركمربطااسللنرانہ اچےئہ اوراےنپ وچبں اورویچبں
ودي ىك
ه اس ىك رتغيت د ي اچےیہ اتہك ہ كز ارج ووثاب احلص وہ اور دي ا
ادت اور اكماىب سضيت وہ آرخ م  نراگهِ رب ازعلت م اصلخمہن داع ےہ ہك ا ِٰل
لعل
مي
ا ن مہ ان ابمر ك ايام ىك اخص وطر رپ يم رعہف اور ايام ري ىك دقر ركےن ىك

( )1املدونة .249/1 :
( )2مصنف ابن أيب شيبة ، )488/1( :وينظر الرسالة َلبن أيب زيد القريواين ص .50 :
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وتفاطعرفام رثكتےكاسھتاےنپ ِذركىكوتفاطعرفام اور امہرےاذاكروسبيححااتاور

امہر رق نىن وبقل رفامےل اورمہ اےنپ لضف وركم ےس وناادے ***هذا

وصلوا

وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد قال سبحانه(:إين اَّلل
ي
ي ي
ي
ي
يما)(.)1
وملئكته يصلُّون على الني يب َّي أيـُّها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلموا تسل ً
اللهم صل وسلم وَبرك على سيدَن ونبينا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي .وارض
اللهم عن اْللفاء الراشدين :أيب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن سائر الصحابة

األكرمي.
اللهم رمحتك ن رجو ،وإَّيك ندعو ،فأدم علي نا فضلك ،وأسبغ علي نا نعمك ،وت قبل
صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا ،وارفع درجاتناَّ ،ي رب العالمي.
اللهم ويفق رئييس الدول ية الشيخ خلييفة بن زاييد ليما يُتبُّه وتـرضاه ،واْشل بيتـوفي ييقك
اإلمار ي
َنئيبه وويِل عه يدهي اْل يمْي ،وإيخوانه حكام ي
ات .اللهم ارح يم الشيخ زاييد
اإلمار ي
والشيخ مكتوم وشيوخ ي
ات ال يذين انـتـقلوا إيل يرضوانيك ،وأد يخلهم بيفضليك
ف يسيح جناتيك .وارحم اللهم ْجيع المسلمي والمسلمات ،والمؤمني والمؤمنات:
األحياء من هم واألموات ،إنك مسيع قريب ُميب الدعوات.
اإلمار ي
اللهم أ يدم على دول ية ي
ات اْلمان و ياَلستيقرار ،والرخاء و ياَلزيدهار ،ويزدها
تـق ُّد ًما ويرفـعةً ،وتساُمًا وُمبةً ،وأ يدم على أهليها السعادة َّي رب العال يمْي.

اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة مع األخيار،
واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك َّي أكرم األكرمي .اللهم انصر ق وات التحالف
( )1األحزاب . 56 :
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العريب؛ الذين َتالفوا على رد احلق إَل أصحابه ،واْجع أهل اليمن على كلمة احلق
والشرعية ،وأدم عليهم اَلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمي ،والعاَل أْجعي.
رب نا آتنا يف الدن يا حسنة ،ويف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع
األب رارَّ ،ي عزيز َّي غفار.
يعباد ي
اَّلل :اذكروا اّلِل العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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