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ت
ي
م
وابىئ ي مباريم وںےسافحتظےكےلسلس مم م
سدانرمع�ىك م
تمكحىلمع
ِ
احاىطدت براورانىك
الخطبة األولى

اْلعمد لله رب الةالعمي ،وأشهد أن ل ِله ِل الله وِل الصاْلي ،وأشهد أن سيدنا
ونبيـنا ُمعمدا خاَت العمرسلي ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجةي ،وعلى من تبةهم بإحسان َِل يـوم الدين .فاتـقوا الله عباد الله ،وتأملوا قـوله
ُّوُ ول ُم
ُّهم ال ه
جل ِف عاله(:ويـن ِّجي اللَّه الَّ ِذين اتَّـقوا بِمفازتِ ِهم ل يم ه
يحزنون)(.)1

راقیفن تلمِ االسہیم! ریمع ے زیب  یئاو! نس ااھٹرہ  /18رجہى مم
ِ
م
سدان رمع انب الخطااب � كلم اشم ىك رطف رواہن وہےئبج واہں وہپےچن وت
رضحت اوب عبيي مدده انب يالراح � اور ان ےكاباحب ےنان ےس الماقت ىك اور
پ
ل
ك اوران وك االطع دى ہك رہش مم اطوعن ىك واب هي ىم
رہشےس ابرہ لكن رك ان اك اابقتسل م ا
وہىئےرضحترمع �ےنبج ميربخ ىنسوت وهاورانےكراقفءرفس وںیہےسواسپ
ركدي اسرپ رضحتاوبعبيي مدده �ےنان
وہےئگاوررہش ممدالخوہےناكارادهرتك ما
ت
كآپ م
دقتير ِاىہل ےس رفار م
احار ركرے مہ؟ وت رضحت رمع افروق �
رفاميا  :م ا
ےس م
( )1الزمر . 61 :
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دقتيرےس ا هل ىك دورسى م
رفاميا :ىج اہں مہ ا هل ىك ماك م
دقتير ىك رطف يباگ رے
ےن م
رفاميا ہك مم ےن
مہ ،ہی رکنس رضحت دبع ارلنمح انب وعف � ےن ان رضحات ےس م
ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ب «:إِذا سمعتم به بأرض فل تـقدموا
روسلا هل وك مي رفامےت وہےئ انس ا
علي ِه ،وإِذا وقع بِأرض وأنـتم بِها فل تخرجوا؛ فِرارا ِمنه».بج مت ىسك

م
رسزم مم اسےكي معنى اطوعن ےك واعق وہےن ىك ربخ ونس وت واہں تماجو اورارگ وه
ت
ىسك م
رسزم ممواعق وہاجےئہكبج مت ےلہپےس واہںوموجدوہوترفار م
احارركےتوہےئ
واہںےس تمولكن

م ت
ا هل ےك م
ن دنبو اورریمع ے ماياىن یئاو! مي تمكح اور ي م
احاط آج
لك :اْلجر الصحي ،ےك انم ےس رعموف ے سج ىك رو ےس وابىئ م
رمي وك ابلكل
ت
صت
ِ
دياجات
هكاجاتےاوراسوك حبي ماابولوگںےكتا ھِ يُےسروك ما
اگلپهلگر ا
رسزم
ےاتآہكنا هل Bاسوكافشءاطعرفامدع ےرہباحل رضحترمع افروق� م ِ

اشم ممدالخ م
ب
اياىطدت ي م ر
ن وہ
ےئ( )1اوراوہنںےناسوابىئرم ےس ےنچ مئلي م
ت
ت
ت
م م ت
م
احارىكاور ىبنركي ىكلعتودہاي ےكاطمقبافحتظاكتبثم ببس م
م
احار مكاانچہچن
م ت
ك مياروسلا هل :ممےلہپ
دياتف م ا
رواي ےہك ماكاصبحےنروسلرتمح ےس م
( )1متفق عليه .
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هكوھچڑ دوں اور ا هل رپ وتلك
اینپ اوینٹن وك ابدنهوں رھپ ا هل رپ وتلك اور يهروہ ركوں  ،ماي ت اس وك ا
ت
احار ركےن ىك م
ركوں؟ وت آپ ےنان وك ببس م
رفاميا«:اع ِقلها
لعت دى اوراراشد م
ل ِلعل
وتـوَّكل»(.)1اس وك ابدنهو رھپ ا هل رپ وتلك اور يهروہ ركو ،ىبن رمح ِم مبن ےكرفامن ىك
ت
مبروىركےت وہےئ اور رضحت رمع � ىكاس تمكح ىلمعوك م
احار ركےت وہےئ مبر اناسىن اجن ىك
ت
افحتظ ىك رغ ےسدحتمه رعب اامرات ےن اعمرشىت ظفحت ےك امتم اابسب وك م
كا ے اور
احار م
ت
ركوان م
وغرهےس اچبوىكتارىدت ي مبر مي م
احارىكںیہاوراخصوطررپ رفسےسآےنواولں ىكافحتظ
م ت
م
كاےاساكرط ي مقۂا اكرہیےہك امتم مايروپرٹ
عمارى اوروبضمط م
وامحي مئلي
اكرروائوں وك تہب م
ت
اور رسدحى کیچ وپاٹنئ رپ اسمرفوں ىك فلتخم ىبط اجچن وہىت ے هر تحص و السىتم ےك م
ت
هك اجات ے اور ارگ وكىئ اسمرف اس رم ےس
هگ كت دحمود ر ا
امطان وہےن كت اسمرف وك اس ےك ر
ت
اتمرث وہات ے وت لمكم صحبي مااب وہےن كت اس وك ىبط مسرز اور رمازكِتحص مم رهكا اجات ے ہی
اكرروائاں اور دت ي مبر مي امتم ولوگں ےس اعتون اك ضاق ا ركىت ںیہ اور اس ےلسلس  ںی رہ اک
تارى
م
ےس يهر وپرتا ھدےنیاكاطمہبلركىتںیہ،مہا هلBےسوسال ركےتںیہہكوہ مہوكامتمارما
ت
ِ ت
اور وابوں ےس وفحمظ رےهك،اور امسجىن ص واعفي مت اورانم والسىتم اطع رفامےئ**نسأل الله
تـةاَل أن َيفظنا ويـةافيـنا،ويوفـقنا ْجيةا لطاعته،وطاع من أمرنا بطاعته،ععمال بقوله(:يا أيهـها
الرسول وأولِي األم ِر ِمنكم((.)2
الَّ ِذين آمنوا أ ِطيعوا اللَّه وأ ِطيعوا َّ

أقول قـوِل هذا وأستـغفر الله ِل ولكم فاستـغفروه ِنه هو الغفور الرحيم.

( )1الرتمذي. 2517 :
( )2النساء . 56 :
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الخطبة الثَّانِية
اْلعمد لله وحده ،والصالة والسالم على من ل نِب بـةده ،وعلى آله وصحبه ومن

تبع هديه .أ َّما بـعد:
ربادرا ِن تلمِ االسہیم! ریمع ے زی م ري دووتس ! بس ےس ےلہپ مم آپ
ت
اتك ركات وہں اور وِز ِ
ارت ِص ىك امتم دہ مايات رپ بادنبى ےك
رضحات وك وقتى ىك م د
فن
اتكركاتوہںاور مملىےكتا ھرےنہ
تا ھلمعركےنىكاوراسےكتا ھاعتونىك م د
ےنہس  ںی اىس رطح اعمرشع ےےك ول وگں ےك تا ھ زدنىگ گدارےن  ںی تحص ےك
اوصولںرپ لمع ىكدہاتیركاتوہں

ا هلےك م
آئابراگِهاىہل مم اصلخمہنداع م
ركي ،ممداعركات وہں
ندنبو :م
آ پ رضحات م
آم ںیہک ،مكوہكن داع ىہ اضقء اور م
دقتيروك دبل ىتكس ےاور بج ا هلےك
دنبع ےا هل  Bےك تاےنم اےنپ اہوھتں وك الیھپےت ںیہ اور اس ےس اعزجى ركےتںیہ
لعل
وت ا هلاعتىلوك اےنپدنبوں وك انرماد اوراناكم ولاٹےن ےس رشم آىتے :ا ِہٰلا ِمبمن مہوك
ت
ت
ت
ِص ودنترىتس اور مخر مي و اعفي مت اطع رفاماورركوان ےس اىس رطح رہ مسق ىك وابوں اور
ي مباروىںےسامہرىافحتظرفام اورمہوكاےنپاخصدنبوں مماشلمرفام *** اللهم يا
ذا اجلالل واإلكرام ،صل وسلم وبارك على خْي األنام ،سيدنا ُمعمد وعلى آله
وصحبه الكرام ،وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين؛ وعن سائر الصحاب األكرمي.
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اللهم ِنا نـةوذ باْسك الذي ل يضر مةه شيء ِف األرض ول ِف السعماء؛ من أن
يـلحق بنا مرض أو بالء ،أو َيل بنا سقم أو وباء ،يا ْسيع الدعاء .ونسألك يا ربـنا
أن تدمي الةافي عليـنا ،وعلى سكان الةاَل من حولنا.
اللهم احفظ ِبفظك ْجيع الساهرين على سالم العمواطني والعمقيعمي؛ من
مسؤولي وموظفي ،وأطباء وُمرضي ،ومتـةاوني ومتطوعي ،ووفق كل الةاملي ِف
العمنافذ البـري والبحري واجلوي  ،فإنـهم يسارعون لدفع الضرر عن غْيهم ،وحاي
ُمتعمةهم.
الدول ِة َّ
اللَّهم وفِّق رئِيس َّ
الشيخ خ ِليفة بن زايِد ونائِبه وولِ َّي عه ِد ِه األ ِمين،
اإلمار ِ
وإِخوانه ح َّكام ِ
الشيخ زايِد و َّ
ات؛ لِما ت ِحبهه وتـرضاه .اللَّه َّم ارح ِم َّ
الشيخ
اإلمار ِ
مكتوم ،وشيوخ ِ
ات الَّ ِذين انـتـقلوا إِلى ِرضوانِك ،وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ُِّيح
جنَّاتِك.
اإلمار ِ
اللَّه َّم أ ِدم على دول ِة ِ
ات نِعمك ،وجودك وفضلك ،بِكرِمك يا أكرم
األكرِمين.

ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسن  ،وِف اْلخرة حسن  ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلن مع
األبـرار ،يا عزيز يا غفار.
ِعباد اللَّ ِه :اذكروا الله الةظيم يذكركم ،واشكروه على نةعمه يزدكم .وأقم الصالة.
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