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اجلمعة 3 :مجادى األوىل 1442هـ

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

الموافق2020/12/18 :م

ُ
اےامہرےربمہریتىرتمحىكاميركےتںیہاورریتےاسھتااھچگمانرےتھکںیہ
الخطبة اْلولى
اْلمد لله القائل ِف حديثه القدسي« :أنا ِعند ظ ِّن عب ِدي بِي»( )1وأشهد أن َل إله

إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا عبد الله ورسوله ،علمنا
حسن الظن بالله تـعاىل ،فـقال وقت الشدة مطمئنا صاحبه« :ما ظنُّك يا أبا بك ٍر
بِاث ن ي ِن ،اللَّه ثالِث هما»( .)2فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
والتابعني.
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أحدكم إََِّل وهو يح ِسن الظَّ َّن بِربِِّه»( )1مت ںیم ےس یسک وک رہزگ ومت ہن آےئ رگم
ایسیاحتلںیمہكوہاےنپربےكاسھتااھچامگنراتھکوہ،دینعیمتولگومتکتاىنپ
جدنیگ ےك امتم رمالح اورامتم اعمالمت ںیم اہلل ےك اسھت نسح نظ روھک( )2ددالبہبش
اباالخصؤمنینمىكدیہیاشنوہیتےہہكوہاےنپربىكتمظعدداشناااضحتسررےتھک
ںیہاوراسےكلضفوركماوررتمحوانعتیىكادیمرےتھکںیہاسرطحانےكولقب
وک اانیمطن اور دولں وک وکسن بیصن وہات ےہ اور اصمبئ اور الکشمت ےس تہب دلج
اکٹھچرابیصنوہاتےہ۔ رآنركمیںیمھچککیندنبوںاذتركہآایےہنجرپاےنتلکشم
اوحالشیپآےئہكانىكجدنیگ دوشاروہیئگاورجںیماىنپووتعسںےكابووجدانرپگنت
وہیئگ اہلل داعتٰیل ےن ان ىك فیلکت ىك دشت اور یبلق تیفیک وک اس رطح ایبن
رفامایےہ(:وظنُّوا أ ََّل ملجأ ِمن اللَّ ِه إََِّل إِلي ِه)دداوراوہنںےنھجمسایلہكاهلل(ىكڑکپ)
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( )1مسلم .2877 :وأمحد ،14480 :واللفظ له
( )2حاشية السندي على سنن ابن ماجه.542/2 :
( )3التوبة.118 :
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وکوہپےچناسوکدورركےنےئلیکاہللےكاسھتنسحنظارطہقیاانپواوراےھچامگناہخسنا
اایتخر ركو ویکہکن اس ےك ذرےعی تبیصم ےس تہب دلج اکٹھچرا لم اجات ےہ (.)1ای اہلل ،دای
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( )1الفرج بعد الشدة للتنوخي.154/1 :
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الخطبة الثَّانِية

اْلمد لله حق محده ،والصالة والسالم على سيدنا ونبيـنا ُممد وعلى من تبع هديه
من بـعده.

ربادراندداالسمورفيقانرگایمدقر!ددداہللارقمبدنبہاوراچسومنم
د
اےنپربےكاسھتااھچامگنراتھکےہاورکیناامعلااامتہمركاتےہ(،)1اسداپ دكدزهد
تلصخوکوهاانپددویشہانباتیلےہاوروهاےنپوقلولمعےساسابتاارتعافوا رارركات
ےہ د

وظنِّي فِيك يا ربِّي ج ِميل

فح ِّقق يا إل ِهي حسن ظنِّي

()2

اےریمےرب!ددددںیمریتےاسھتااھچامگنراتھکوہںسپریمےاسھت
د
رشوردودنتفدےسد دندتددی
ریمےنسحنظےكاطمقباعمہلمرفامدے،ےھجمدرہدمسقدےكد دد
ےاوردایناورآرختىكالفحواایمیب اطرفامدے۔ د
هذا ،وصلوا وسلموا على خي من ظن بربه خيـرا ،سيدنا ونبيـنا ُممد ،اللهم صل
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعني .اللهم إنا نسألك صدق التـوكل عليك،
وحسن الظن بك(.)3

( )1مصنف ابن أيب شيبة 187/7 :وينظر :حاشية السندي على سنن ابن ماجه.542/2 :
( )2جممع اْلكم واألمثال ِف الشعر العريب 192/4 :والبيت ينسب لعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنه.
( )3من دعاء :سعيد بن جبي رمحه اهلل ،ينظر :مصنف ابن أيب شيبة35343 :
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اللهم اجعلنا ِمن ظنوا بك الظن اْلسن ،فجازيـتـهم اجلزاء اْلسن ،اللهم إنا ندعوك
ِبسن ظنـنا بك؛ أن تـرفع عنا وعن العالمني الوباء ،يا جميب الدعاء.
الدول ِة َّ
اللَّهم وفِّق رئِيس َّ
الشيخ خ ِليفة بن زايِد ونائِبه وولِ َّي عه ِد ِه اْل ِمين،
اْلمار ِ
وإِخوانه ح َّكام ِ
الشيخ زايِد و َّ
ات؛ لِما ت ِحبُّه وت رضاه .اللَّه َّم ارح ِم َّ
الشيخ
اْلمار ِ
مكتوم ،وشيوخ ِ
ات الَّ ِذين ان ت قلوا إِلى رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفضلِك ف ِسيح
جنَّاتِك.
الصب ِر وع ِظيم الجز ِاء.
اللَّه َّم ارحم شهداء الوط ِن اْلوفِياء ،وارزق ذ ِو ِيهم ج ِميل َّ
اْلمار ِ
وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا .وأ ِدِم اللَّه َّم على دول ِة ِ
ات
الخي ر والفضل.

اللهم اسقنا الغيث وَل تعلنا من القانطني ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا ،اللهم أغثـنا.
ربـنا آتنا ِف الدنـيا حسنة ،وِف الخرة حسنة ،وقنا عذاب النار .وأقم الصالة.
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