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دولــة اإلمـارات العـربية المتحـدة

الموافق2021/5/21 :م

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

في
ين
هگاور يملىےكوكسنواعسدتاكببس
زوجىكابىمہ تبحم اورذہمدارىاكوعشر ر
ےہ
الخطبة الول
اْلمد لله َحدا كثريا كما أمر ،جعل السكينة سبب سعادة األسر ،وراحة ق لوب
البشر ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد
الله ورسوله ،صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ،وعلى من اهتدى بديه.
الز ِاد التـَّقوى)(.)1
أوصيكم عباد الله ون فسي بالت زود بت قوى الله( ،فِإ َّن خيـر َّ

ن
ائ! الب ہبش ایمں ویبى ىك ابىمہ ات
ربادران االسم ! ریمے يدي ب ي و

ن
ظع ااشلن تلصخ ےہ اس ےس ي ن
وتبحم ڑبى ي
زوج وکاعسدت و طمااتنین نصي يب
ن
ي
ف
ي
ي
وہىت ےہ اور خر واع يب ىك زدنىگ احلص وہىت ےہ درح ابرى اعتىل ےنازدواىج

انبي ےہ انچہچن ابرى اعتىل ﷻ اك رفامن
رےتش وک ىبلق راتح اور دىل وكسن یہ يليك يا
س وِ
ےہ(:هو الَّ ِذي خلقكم ِمن نـف ٍ
احدةٍ وجعل ِمنـها زوجها لِيسكن
انبيا اتہك
إِليـها)( .)2ویہےہ سجےنوكمت ياياجن ےس يپدا يكا اوراىسےسااكسوجڑا ي
( )1البقرة.197 :
( )2األعراف.189 :
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ك ےك اطمقب بلطم ہی ےہ ،اتہك وشرہ
وه اس ےس وكسن احلص ركے  ،نفسي يرر انب ي ر
اىنپ يئوىےساتوتبحماكماعہل ركے

()1

اىسرطح يئوىهباےنپوشرہ ىكتبحماك

وجابتبحمےسدےسپ دوونں ابمہاتوتبحماوررتمحوومدتےس يپآ يئ
اور االخص و وافدارى اك اظمرہه ركںی اور ویں اکی ،دورسے ےس ىبلق وكسن احلص
ركںی ن يقينناا ي ن
زوج ىك ابىمہ ومدت و وافدارى تہب ي
ظع ااشلن تمعن ےہ ،اس ےك
ي
في
ين
وايمان اك ي
ذرع اور يملى ىك اعسدت دنمى
امشىبر افدئے يہ  ،يي هگر ےك وكسن
اكببس ےہ اس ےس اخدنان ىك ریشازہ دنبى اور اس ىك وبضمیط اقمئ ودامئ ریتہ
ي
ےہدرح ایمں ویبى ىك تبحم و ہدردى اہلل اعتىل ىك اکی واحض اشنین اور اس ىك میظع
تمعن ےہ اسیج ہك دخاےئ � اك اراشد ےہ(:وِمن آياتِِه أن خلق لكم ِمن
ِ
اجا لِتسكنوا إِليـها وجعل بـيـنكم مو َّدةً ورحمةً)( .)2اوراسىك
أنـفسكم أزو ً
اشنوینں ںیم ےس ےہ ہك اس ےن اہمترى یہ سنج ےس ویبایں دیپا ںیک اتہك مت ان ےس
آرام اپؤ اور اس ےن اہمترے درایمن تبحم اور ہدردى اقمئ ركدى،واحض وہ ہك ایمں
ویبى ےك درایمن ات و تبحم ڑباھےناور رھگ ےك وكسن و اعسدت ںیم ااضےف اك
رطہقی ہی ےہ ہك زونیج ںیم ےس رہ اکی اےنپ رشکی ایحت ىك دقروزعت ركے سپ
( )1تفسري ابن كثري.)525 /3( :
( )2الروم.21 :
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دوونں ںیم ےس رہ اکی ،دورسے ےك اقمم و رمہبت وک اچہپےناس ىك تنحم وتقشم رپ
ن
اسىك ي
رعتي ركےاوریلمیف يليك اسىكرقابینرپاساكرکشہیاداركےاىسرطحدوونں
اکیدورسےںیئتنسحاالخقاوراپزیکہرباتؤاكاظمرہہركںیاتہكدوونںںیمزمدیرقابین
شیپركےن اكذجہب دیباروہاورزمدیتنحم ركےناكوحہلصدیپا وہ اوردوونں رپیبن ركمی
ن
ِ ِ ِ ()1
ل
خ
ي
اصِبح قظعاكہی رفامنابمرکاصدقآےئ«:خيـركم خيـركم لهله» .
ب
زياده ااھچ
زيادهااھچاور هلاےہوجاےنپالہ ي
ويا ےكقح يم ي
وهآدىممت يمبسےس ي
ب
اور هلاوہ

اےنپرھگےكوكسنواعسدتىكانمت ركےنواول! نجزیچوںےكذرےعی
رھگ ىك اعسدت دنمى اورتنیکس و طمااتنین ںیم ااضہف وہات ےہ ان ںیم ہی هب اشلم ےہ
ہكایمںویبىاىنپاوالدےكںیئتاىنپذہمدارىاكااسحسركںیوچبں اورویچبںرپوپرى
وتہج دںی ،ان ىك رتہبنی رپورش ركںی اور دمعہ رتتیب ركےك اىنپ ذہم دارى وک ادا ركںی
اتہك اوالد اےنپ وادلنی ىك وخیش ورسمت اور راتح و آرام اك ذرہعی ںینب،امں ابپ ےك
اسھت نسح ولسک ركںی ،ان ىك ااطتع و رفامربندارى ركںی ،ان ےك اسھت اےھچ رباتؤ
صيـنا
ىكرھبوپروکشش ركںیاورابرىاعتٰیل ےكاسرفامنرپوپرى رطحلمعركںی(:وو َّ
( )1الرتمذي.3895 :
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اإلنسان بِوالِدي ِه حسنا)( .)1اور مہ ےنااسنن وک اےكس ي ن
ِ
وادلي ےك اسھت نسح
ً
ن
ن
ي
ولسک ىك ي
اتكد ىك ےہ ،يدي اموح اور ي
وادلي ىك تبحم م رپورش اپےئوہےئ ےچب
للعل
اےنپ رب ىك ااطتع ركےت ںیہ ،یبن رۃمح ميي نن ىك وتنسں رپ لمع ركےت ںیہ ،
رب ذواالجل واالركام اكرکش ادا ركےت ںیہ اور اس ىك ابراگہ ںیم اس رطح داع ركےت
ي)(.)2
ںیہ(:ر ِّ
ب أوِزعنِي أن أشكر نِعمتك الَّتِي أنـعمت عل َّي وعل والِد َّ
مج
ي
ه
ك
اےریمےرب وواس ابت رپ اداو ت اطرفام ہك م آپ ىكانوتمعنں اكرکشادا
مج
ن
ه
ك
مے ي
وادلي وک اطرفامىئ يہ،آےیئ مہ داعیھبركںی ييااہلل!
ركوںوج آپےن وواور ي ر
امہرى اوالد اور امہرى یلمیف وک وخیش ورسمت  اط رفامدے  ،ان ےك وكسن و اانیمطن ںیم
ااضہفركدے ،امہرےماعرشےںیمںیماتوتبحموکاعمركدےاورامہرےوچبں
اورویچبںوکریخوربتکےسامالام رفامدے***
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1العنكبوت.8 :
( )2األحقاف.15 :

4

في
ي ن
زوجىكابىمہتبحم اورذہمدارىاكوعشرهگراور يملىےكوكسنواعسدتاكببسےہ

الخطبة الثَّانِية

اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نِب ب عده ،وعلى آله وصحبه ومن
تبع هديه.

ن

رضحات ي
اسعم ورفي يقاان رگاىم دقر! زونیج ىك ابىمہ تفگ و دینش اور
ااہفم و میہفت ےس رھگولی وخیش ورسمت ںیم ااضہف وہات ےہ اور دوونں ىك ابىمہ اشمورت
اوراعتون ىكدبوتلیلمیفاوراخدنان ىكاعسدتوتنیکساقمئودامئریتہےہسپایمں
ویبىىكازدواىجزدنىگوخوگشار وہىتےہاوران وک رھگولیریخوربتکاحلصوہىت ےہاىس
رطح ان ےك وچبں وک یھب ایسفنىت اانیمطن اور ماعرشىت وكسن احلص وہات ےہ اور ابىمہ
اتوتبحمےكاموح ںیم ان ىكرپورشوہىتےہ سپ ان ىكالصںیتیح رھکن ركاسےنم
آىت ںیہ ماعرشے ںیم ان وک ایل وپ ي ن
زش اور اایتمزى اقمم احلص وہات ےہ وہ اےنپ دنی
رپ اثتب دقم رےتہ ںیہ اےنپ وادلنی اور الہ اخدنان ىك راتح وتعفنم ےئلیک تنحم
ركےتںیہاےنپماعرشےےئلیکرقابینےئلیکشیپركےتںیہاورہشیمہ اےنپکلماكرپمچدنلب
لعل
ن
م
ي
ي
رےتھک ںیہ،آرخ يم ابراگه رب ازعلت يم اعزجاہن داع ہ ينكہ اہٰل ا ن :امہرے
في ن
رھگوں وک وكسن واانیمطن ىك دوتل ےس رُپ ركدے امہرى يمیي يرر وک اعسدت و طمااتنین
ےس امالام ركدے  ،مہ بس وک دایمئ وكسن اور الزوا رسمت  اط رفامدے اور وکروان
ن
ي
وغره ےس مہ بس ىك افحتظ رفامدے *** فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا
5
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اإلمار ِ
ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه أْجعي ،وأ ِدِم اللَّه َّم عل دول ِة ِ
ات خيـرها
السعادة بـين أهلِها ،أنت ربـها وولِيـها .اللَّه َّم وفِّق رئِيس َّ
الدول ِة
وهناءها ،وانش ِر َّ
اإلمار ِ
الشيخ خلِيفة بن زايِد ونائِبه وولِ َّي عه ِدهِ ال ِمين ،وإِخوانه ح َّكام ِ
َّ
ات؛ لِما
اإلمار ِ
الشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
الشيخ زايِد و َّ
ت ِحبه وتـرضاه .اللَّه َّم ارح ِم َّ
ات الَّ ِذين

انـتـقلوا إِل رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ِسيح جنَّاتِك.
وارحم شهداء الوط ِن وأج ِزل مثوبـتـهم ،وارفع فِي الجنَّ ِة درجتـهم.

اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي بذا الداء ،يا ُميب الدعاء.

اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا.
رب نا آتنا ِف الدن يا حسنة ،وِف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِعباد اللَّ ِه :اذكروا الله العظيم يذكركم ،وأقم الصالة.
من مسؤولية الخطيب:
 أن َل تتجاوز مدة األذان الثاين دقيقة واحدة. أن َل تتجاوز اخلطبة والصالة عشر دقائق. التأكد من عمل السماعات ِف الباحات اخلارجية للمسجد خاصة ِف الركوع والسجود. -التنبيه على املصلي باَللتزام بالتباعد ولبس الكمامات.
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