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يااهللمہوکدایناورآرختدوونںىكالھبیئاوراكماىباطعرفام
الخطبة اْلولى

احلمد لله رب العالمي ،جعل الدن يا دارا للعاملي ،واجلنة جزاء للمحسني ،وأشهد
أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،ول الصاحلي ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا
عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أْجعي ،وعلى من
سار على دربم إَل ي وم الدين.
أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ت عاَل ،قال سبحانه(:وقِيل لِل ِذين
اتـقوا ماذا أنـزل ربُّكم قالوا خيـ ًرا لِل ِذين أحسنوا فِي ه ِذهِ ُّ
الدنـيا حسنةٌ ولدار
اْل ِخرةِ خيـ ٌر ولنِعم دار المت ِقين)(.)1

راقیفن تلماالسہیم!ریمے زع يزاھبویئ! ادمحلهلل مہ  ب ناملسنہ
اورايناملسنىكث امر يقاكماىبآرختىكاكماىبےہ دنبےىكن
سم ج
ه
ىتخب اس م ےہہک وه آرخت ىك اكماىب اور رتہب وک اانپ اىلص دصقم ے اور اىس وک
وفقيتاوررتج دے اوراس يك ن لمع تر ارےہ يل االسمم آرخت ىكاكماىب
للعل
ب
ےك اسھت دنا ىك هلایئ هب ولطمب ےہ انچہچن ىبن رۃمح مين  اےنپ احصۂب ترام
( )1النحل . 30 :
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ودنىكاكماىب ےئلىكتنحمولمع ىك رتغيتدي اور دوونںىكاكماىبيك
�وکدي ا
ك ترےت «:اللهم آتِنا فِي
داع ىك لعت دي وخد آپ تہب ترثت ہ داع ا

ُّ
الدنـيا حسنةً ،وفِي اْل ِخرةِ حسنةً ،وقِنا عذاب النا ِر»(.)1يا اهلل ! مہ وک داین
ںیمیھبالھبیئاوررتہب اطعرفاماورآرخت ںیمیھبالھبیئاوررتہب اطعرفاماورمہوکآگ
لي
ےن هب اىس رطح ىك اجعم داع
ےكذعاب اچب ےل ،اهلل ےك ك م سدان ومىس
كتا(:واكتب لنا فِي ه ِذهِ ُّ
الدنـيا حسنةً وفِي
امیگن ا ی اور اهلل  Bرعض ا
ب
دن م هب هلایئ ھكل دے اور آرخت م هب،
اْل ِخرةِ)(.)2اورامرے ل اس ا

ودن ىك
رقآن تري م اهلل اعتىل ےناےنپ ن دنبوں ىك رعت ي رفامیئ ےہ وج دي ا
بهلایئ ےئلىك اس رطح داع ترےت ںیہ (:ربـنا آتِنا فِي ُّ
الدنـيا حسنة وفِي اْل ِخرة
حسنة وقنا عذاب النار)(.)3رھپاس داع ىك وبقل ىك اشبرت دےتى
ِ
ِ
يب ِمما كسبوا والله س ِريع
وہےئاراشدرفاميا(:أولئك لهم نص ٌ
ال ِحس ِ
اب)( .)4ي ولگ ںیہ نج وک اےنپ اامعل ىك امكیئ اك ہصح (د ان اور آرخت ےك
وثاب ىك وصرت ںیم( ))5ےلم  ا اور اهلل اعتىل تہب دلج اسحب يل واالےہ ،البہبش ہ
( )1مسلم . 2690 :

( )2األعراف .156 :

( )3البقرة .200 :
( )4البقرة .202 :
( )5تفسري الطربي  ، )548 /3( :وتفسري الرازي .)338/5( :
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ب
اي ظع ااشلن اور اجعم داع ےہ وج دنا اورآرخت ىك امتم هلائوں اوروتمعنں وک اشلم
دن وک اینپ رضوت
ےہ(.)1اس م دنبے يك دہات ہيكہ وه آرخت وک اانپ دصقم اور ا
س مج
ه
ے اىس اابتعر دوونں يك لمع ترےاور دوونں ےك درمان ادتعال اور وتازن
اقمئرےهكسپايناملسنوکاچےیہہکوہاهللےكمكحےكاطمقبدناىكوتمعنں افدئه
اتاےئ ان راتح وآرام احلصترے اوران وتمعنں وک غييمتھجمس تر انوکاهلل ىك
ااطتع م اامعتسل ترے البہبش دنا ىك وتمعنں اك يحص اامعتسل اهلل كت وہپےنچن اك راہتس
اورآرختىكاكماىباكذريےہانچہچنرقآنتريےكادنر اقرونےك ےصےكنمضم
اراشد ےہ(:وابـت ِغ فِيما آتاك الله الدار اْل ِخرة وَل تـنس ن ِ
صيبك ِمن
ُّ
الدنـيا)(.)2اوراہللےنںیہمتوجھچکدےراھکےہاسےكذرےعیآرختواالرھگ انبےن
ىكوکششترواورداینںیم یھباےنپےصحوکہنوھبول ،يعيىااسنندناىكوتمعنں اجزئ
افدئه احلص ترے رگم ان م اس رطح وغشمل ہن وہ ہک وه آرخت

ابلكل اغلف

وہاجےئ اور ان ولوں ىك رطح نب اجےئ نج رپ ابر اعتىل ےن انرا ىگ ہار رفامیئ ےہ
اورانےكابرےںیم اراشد رفامياےہ(:يـعلمون ظ ِ
اه ًرا ِمن الحياةِ ُّ
الدنـيا وهم
( )1تفسري الرازي .)335/5( :
( )2القصص .77 :
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ع ِن اْل ِخرةِ هم غافِلون)(.)1وہولگدوین زدنیگےكرص فہار ر وکاجےتن
ںیہ اور آرخت ےك ابرے ںیم ان اك احل ہی ےہ ہک وہ اس

ابلكلاغلف ںیہ،ااحللص

اغلف وہاجان اهللاعتىل وک اندنسپ ےہ ہكلب اس ےن آرخت

دنا م وغشمل وہتر آرخت
ب
اوردنادوونںىك هلایئےئلىك تنحمولمع ىك رتغيت د ےہ اىسانبرپاس ےنرقآنتري
ودن ىك اكماىب وک اي اسھت ذتر رفاميا ےہ اور دوونں ےك ارج
ىك فلتخم آيات م دي ا
ووثاب وکوجڑترنان رفامياےہ انچہچن رضحت اربامیہ ےكابرےم
اراشدےہ(:وآتـيـناه أجره فِي ُّ
الدنـيا وإِنه فِي اْل ِخرةِ ل ِمن
الصالِ ِحين)(.)2اوراناكارجمہےناںیہنداینںیمیھب اطعایکاورًانیقیآرختںیماناك
ح
مي
امشر اصنیحل ںیم وہ ا،اىس رطح رب ارمح ارلا ن ےن اینپ ااطتع وابعدت ترےن
واولں وکدوونں اہجں ىك اكماىب ىك اشبر ت د ےہ اوراناےئ ترام �ىك يعليمااترپ
لمعترےنواولںوکدایناورآرختدوونںںیم ارجووثاباطعترےناكودعهرفامياےہرقآن
الدنـيا وحسن ثـو ِ
تري اك اراشد ےہ(:فآتاهم الله ثـواب ُّ
اب اْل ِخرةِ والله

( )1الروم .7 :
( )2العنكبوت . 27 :
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ب المح ِسنِين)(.)1انچہچن اہلل ےن اںیہن داین اك ا مام یھب دا  اور آرخت اك رتہب
ي ِح ُّ
وثابیھب،اوراہلل اعتىلاےسیکینولوں تبحمتر اےہ

ب

دي ودنا ىك هلایئ اور اكماىب ىك انمت ترےن واول! آي ذرا اس رپ رور
ب
كرماد ےہاوراسںیم دنااور
ا
ووخضتريہک دنااور آرخت ىك هلایئاورحسنة
ب
ب
آرخت ىك وکن ىس وخاىبں اور هلاناں اشلم ںیہ وت اجچ ا اچےیہ ہک دنا ىك هلایئ ںیم ر
اجزئ دصقم اور دنا و تعفنم اشلم ےہ ًالثم تحص واعفيت ،اشكده اكمن  ،الحل اور
ويس روز ،آرام ده وسار ملع انعف لمع اصحل اور اهچ رہشت اور يا ى ويزه ( )2اىس
يعم
رطح اسماملوانملاورآلواوالدمس وهامتمالحلاوراپكزه يين اشلمںیہ
نج وکااسنن احلص ترےن ىك وخاش رتها ےہ اور ان وک اپےن ىك انمت تر ا ےہ اهلل B
ےن اپكزه اور الحل چزوں وک اےنپ دنبوں يك پدا رفاميا ےہ اور ان ےك اامعتسل ىك
ادهِ
ااجزت د ےہ انچہچن اراشد ےہ(:قل من حرم ِزينة الل ِه التِي أخرج لِ ِعب ِ
والطيِّب ِ
الرز ِق قل ِهي لِل ِذين آمنوا فِي الحياةِ ُّ
الدنـيا خالِصةً يـوم
ات ِمن ِّ
ال ِقيام ِة)( .)3آپ (ان

) ےیہک آرخ وکن ےہ سج ےن زتنی ےك اس اسامن وک رحام

( )1آل عمران . 148 :
( )2تفسري ابن كثري . 558/1 :
( )3األعراف . 32 :
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رقار دا  وہ ےسج اہلل ےن اےنپ دنبوں ےك ےئل دیپا ایک ےہ اور (اىس رطح ) اپ ہزہ رزک ىك
زیچوں وک؟( ان ) ےیہک ہک وج ولگ اامین رےتھک ںیہ ان وک ہی ںیتمعن وج داینو زدنیگ
ب
دن ىك هلایئ
ںیم یلم وہیئ ےہایقتم ےك دن اخصل اںیہن ےكےیل وہں یگ ،اىس رطح ا
مىبلقوكسناوروخوگشارزدنیگهباشلمےہ اامعلاصہحل ىكدبوتلدنبےوکہتمعن
لعل
احلصوہىت ےہ جاہک ربا ميناكرفامناعليشاانےہ(:من ع ِمل صالِ ًحا ِمن
ذك ٍر أو أنـثى وهو مؤِم ٌن فـلنحيِيـنه حيا ًة طيِّبةً ولنج ِزيـنـهم أجرهم
بِأحس ِن ما كانوا يـعملون)(.)1وجصخشوکیئناكمتر ے اوخاهوهرمدوہيارورت
رشبطيكہ اصبح ايان وہ وتمہ اوكس اپكزه زدنیگ اطع تري ےگ اور ان ےك اچ اكومں
ےك روض م ان اك ارج دي ےگ ،ااحللص ابعدت وااطتع ىك دبوتل وخوگشار زدنیگ
يصيتوہىتےہاورتنحمولمعىكربتك دناىكرتىقاوراكماىباحلصوہىتےہ.

ب
دنارپآرخت وکرتج اوروفقيتديواول! اہجںكتآرختىك هلایئاور

اكماىباكوسالےہوتاس رمادتنجےہسجصخشوکتنجمداہلخلمگاا امتم
يعم
وخ ناں اور يين احلص وہگ( )2يقيياا وج دنبه منہج اچب ایلاجےئ اور تنج م
دالخترديااجےئ وىہ ق ماكمابےہ ابر اعتىل اك رفامنےہ(:فمن زح ِزح
( )1النحل .97 :

( )2تفسري الطربي .)206/4( :
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ع ِن النا ِر وأد ِخل الجنة فـقد فاز)(.)1رھپ سج یسک وک منہج

اچب ایل ایگ اور تنج

ںیمدالختردا ایگوہحیحصونعمںںیماكایمبوہایگ ،ربذواالجللواالترام ےن تنج وک
اس اك ودعه رفاميا

انبي ےہاور اےنپ دنبوں
ازعاز واترام اك هگز اور رو ت وترم اك  ماقم ا
هو
ےہہكبجدنبوں ےنا اینپ آ ه وں دكيا ںیہن ےہ ذہلا غيتىكاس ربخ رپ ق
تران رضور ےہ اور تنج ىك ق رپ ايان الان الز ى ےہ نز اس ےك قلعتم رقآن ود
تىكربخوکقحاورچسامچ ارفضےہاهلل Bاكاراشدےہ(:جن ِ
ات عد ٍن التِي وعد

الرحمن ِعباده بِالغي ِ
ب إِنه كان وعده مأتِيا)((.)2ان اك داہلخ ) ہشیمہ رےنہ ىك
هو
وتنجں ںیم( وہ ا) نج اك دخاےئ رنمح ےن اےنپ دنبوں ان ےك د هے بز ودعه تر
ايےہہک وهولگاسكترضور وہپںیچنےگ،يعيىاهللاعتىل
رهكا ےہ يقيياااس اك ودعه ا
ہ
اك ودعه ي وطر رپ وپرا وہتر رےہ  ا ( )3تنج ہ ميش رےنہ اك رھگ ےہ اس ىك
يعم
يين ہن مك وہ ں یگ ہن هبك متخ وہ ں یگ ومنم دنبے تنج ىك ظع ااشلن اور اناقلب
نان وتمعنں فطل ادنوز وہں ےگ اي د ت دقىس م ابر اعتىل اك رفامن
ےہ «:قال الله :أعددت لِ ِعب ِ
ادي الصالِ ِحين ما َل عي ٌن رأت ،وَل أذ ٌن
( )1آل عمران . 185 :
( )2مرمي .61:
( )3تفسري ابن كثري .246/5 :
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س ِمعت ،وَل خطر على قـل ِ
ب بَ ٍر) ،اہلل اعتٰیل ےن اراشد رفاما  :ںیم ےناےنپ
کین دنبوں ےك ےئل(تنج ںیم ) ایسی ںیتمعن ایترتر ریھک ںیہ نج وک ہن یسک آھکن ےن داھکی
ےہ  ،ہن یسک اكن ےن انس ےہ اور ہن یسک ااسنن ےك دل ںیم ان وتمعنں اك ایخل ذگرا ےہ،
اسےكدعبروسلاترمےناراشدرفاميا :فاقـرءوا إِن ِشئتم قـول الل ِه  :ارگاچوہ
وت اهلل اعتىل ےك اس رفامن وک ڑپھ ول اور اس م رور ترول اس ںیم یھب ي نومضن نان
س ما أخ ِفي لهم ِمن قـرةِ أعي ٍن
ا
كایگ ےہ وه آت ترمي ہی ےہ (:فَل تـعلم نـف ٌ
اء بِما كانوا يـعملون)( .)1انچہچنیسکسفنتموکھچکولعممںیہنےہہکاےسیدنبوں
جز ً
ےكےئلآوھکنںىكڈنھٹکاكایکایکاسامناپھچترراھکایگےہاناامعلےكدبےلںیموج

وہ ولگ ایک ترےت ےھت ،وسرۂ رقبه م تنج ىك چزت انک وتمعنں ےك ابرے م
رفامياایگ  (:كلما رِزقوا ِمنـها ِمن ثمرةٍ ِرزقًا قالوا هذا ال ِذي رِزقـنا ِمن قـبل

ِ
ِ
اج مطهرةٌ وهم فِيها خالِدون)( )2بج یھبک
وأتوا بِه متَابِ ًها ولهم فيها أزو ٌ

ان وک ان( اباغت )ںیم

وکیئ لھپ رزک ےك وطر رپ دا  اجےئ  ا وت وہ ںیہک ےگ ہی وت

وىہ ےہ وج ںیمہ ےلہپ یھب دا  ایگ اھت اور اںیہن وہ رزک ااسی ىہ دا  اجےئ  ا وج دےنھکی ںیم
ابلكل اتلِم جلياا وہ  ا اور ان ےك ےیل واہں اپ ہزہ ویبا ں وہں یگ اور وہ ان( اباغت )ںیم
( )1متفق عليه  ،واآلية من سورة السجدة . 17 :
( )2البقرة .25 :
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ہشیمہشیمہ رںیہےگ ،ايدورس آتماراشدےہ(:جنات عد ٍن يدخلونـها
ومن صلح ِمن آبائِ ِهم وأزو ِ
اج ِهم وذ ِّرياتِ ِهم والمَلئِكة يدخلون علي ِهم

ِمن ك ِّل ب ٍ
اب* سَل ٌم عليكم بِما صبـرتم فنِعم عقبى الدا ِر)((.)1ان
ولوںےكواےطس)ہشیمہرےنہىكںیتنج ںیہ نجںیموہولگیھبدالخوہںےگاوران
ےك ابپ امںاورئوویں اوراوالدںیموج(تنجےك)القئ وہںےگوہیھبدالخوہں
آےت وہں ےگ )اور ہی ےتہک وہں ےگ) مت

ےگ اور رفےتش ان ےكاپس ر دروازے

تحص والسىتم ےك اسھت روہ ےگ اس انب رپ ہک مت(د قح رپ) وبضمیط

اقمئ ےھت

وساہمتراااجنمتہبااھچےہ ،تنجےكادنرومنمدنبوں وک اناےئترام دصق اور
ل
حي
ي
ص
ي
دہشاء اور اص ن اك اسھت ت وہ ا اور ہارےہ اي ناملسن يك ہی تہب ڑب
اعسدت ےہ ابر اعتىل اك رفامن ابمرک ےہ(وحسن أولئِك رفِي ًقا)(.)2اور ہ
رضحات تہب ىہ اچ رف ہ ،ابر اعتىل جييي وں وک رسمت واشداىب اطع رفامےئ
 ااوران ےك رہچوں وک رونش رفامدے  ا رب ترمی  Bاك رفامن ےہ(:وجوهٌ يـومئِ ٍذ

ن ِ
اضرةٌ )(.)3اسدنتہب
ب
ىك هلایئ اور اكماىب اطع رفام ملع انعف اور لمع اصحل ىك وتف اطع رفامدے اور مہ وکاےنپ اخ
ودن
رہچےاشدابوہںےگ،يااہللياتري مہوکهبدي ا

( )1الرعد . 24 - 23 :
( )2النساء . 69 :
( )3القيامة .22 - 21 :
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ص دنبوں م اشلم رفامےل ***فاللهم آتنا حسنة الدن يا ،وحسنة اآلخرة ،ووف قنا
ْجيعا لطاعتك ،وطاعة رسولك ُممد  ،وطاعة من أمرت نا بطاعته عمال
بقولك(:يا أيـُّها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا الله وأ ِطيعوا الرسول وأولِي اْلم ِر ِمنكم)(.)1
ن فعِن الله وإياكم بالقرآن العظيم ،وبسنة نبيه الكرمي صلى الله عليه وسلم.

أقول ق ول هذا وأست غفر الله ل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1النساء . 59 :
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الخطبة الثانِية

احلمد لله رب العالمي ،وأشهد أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن
سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
أْجعي ،وعلى من تبعهم بإحسان إَل ي وم الدين.
أوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله رب العالمي.

ربادرانتلماالسہیم!ریمے زعيزدووتس! تنج مدنبوںوکمسقمسق ىك

يعم
ييناحلصوہںیگنج ںیم وہوخش ورخموہےگناور سحانمرظاك اظنرہتررےہ
ڑب تمعن اور اعسدت ہ احلص وہیگ ہک ان وک رب تري اكديدار

وہےگن ہكبج  ب
يصيت وہ  ا رسور اعمل اك رفامن ےہ ہک بج ىتنج تنج ںیم دالخ وہاجںیئ ےگ

وتابر اعتىل ان وک اخمبط رفام تر ہ االعن رفام ےئ  ا«:ت ِريدون شيئًا أ ِزيدكم؟
فـيـقولون :ألم تـبـيِّض وجوهنا؟ ألم تد ِخلنا الجنة ،وتـن ِّجنا ِمن النا ِر؟
قال :فـيك َِف ال ِحجاب ،فما أعطوا شيئًا أحب إِلي ِهم ِمن النظ ِر إِلى
ب
يعم
ي
ي
ربِّ ِهم عز وجل» .كا مهاار وخاش ہيكہ ںیم مت وک زم دي ن اطع تروں ؟ وت وه
دمح وركش ےك اسھت رعض تري ےگ (اے امرے رب) ایک وت ےن امرے رہچوں وک
رونش ںیہن ایک ؟ ایک وت ےن ںیمہ تنج ںیم دالخ ںیہن رفاميا ؟ اور ںیمہ منہج
ںیہند ؟ ىبنتري  اراشدرفامےتںیہ :رھپاہللاعتٰیلاےنپرہچۂاونر
11
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 ا( ،اور ولگ اس اك ددیار ترںی ےگ) ،سپ وکیئ یھب زیچ ان ےك زندکی اهلل ےك ددیار
زا دہ وبحمب اور ان ىك اگنوہں وک ڈنھٹ ترےن واىل ہن وہیگ ،رھپ آپ ےن ہی
ترميالتوترفامیئ(لِل ِذين أحسنوا الحسنى وِزيادةٌ)(.)1نجولوںےناےھچاكم
ےیک ںیہ ،رتہب ااجنم اںیہن ےك ےیل ےہ اور اس
ترمي مِ :زيادة:

ڑبھ تر ھچک اور یھب ےہ ،آت

رب ذواالجلل واالترام اكديدار رمادےہ(.)2رہب احل دخاےئ

� ےنتنجاےنپومنمدنبوںيكانبیئےہسپوجدنبهاالخصےكاسھت کین لمع
تر ا ےہ اور تنج احلص ترےن ىك وکشش ںیم اگل راتہ ےہ وت ابر اعتىل اس وک تنج م
دالخرفامدياےہاوراسىكنيكي وں ىكدقرداىنرفام اےہدخاےئ�اكرفامنےہ(:ومن

أراد اْل ِخرة وسعى لها سعيـها وهو مؤِم ٌن فأولئِك كان سعيـهم
ورا)(.)3اور وج صخش آرخت (اك افدئہ) اچےہ اور اس ےك ےیل ویسی ىہ وکشش
مَك ً
ترے یسیج اس ےك ےیل ترىن اچہ ،ہكبج وہ ومنم یھب وہ ،وت اےسی ولوں ىك وکشش ىك
وپر دقرداىن ىكاجےئیگ،يعيىسجےكدلم تنج اور اسےك دنلبدراجت ىكانمت
ےہوتاسوکناامعلاكاامتہمتراناچےئہ ،ومنمدنبےاےنپاےنپاامعلواالخکےك
اابتعر

تنجےكابالاخونں ںیمدالخوہںےگ سجےكاامعلےنتجاچ وہںےگ

( )1مسلم  279 :واآلية من سورة يونس .26 :

( )2تفسري الطربي .)65/15( :

( )3اإلسراء .19 :
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ك اجےئ  ا اور اےنپ اامعل ےك اابتعر آرخت
وه اےنت ىہ دنلب دراجت رسرفاز ا
ےكاقممورمہبتاكقحتسم وہ ا( )1رو توکي  اكرفامنےہ«:أهل المعر ِ
وف فِي
ب
الدنـيا هم أهل المعر ِ
ُّ
وف فِي اْل ِخرةِ»(.)2دنام يناور هلایئ ترےنواولںوک

آرختمدمعهدبہلاورنااجنميصيتوہ ا،ااحللصاالسممآرختىكاكماىب ےك
ب
اسھتدناىكاكماىبهب ولطمبےہ ذہلاہ ديودناىكاكماىباور هلایئيك وقت
لمكم وطر رپ انچب

اخار تران اچےئہ اهلل ےك ااكحم رپ لمع تران اچےئہ اوراس ىك انرفامىن
لعل
م
ي
اچےئہ آرخ م ابر اه رب ازعلت م اصلخمہن داع ےہ ہک اہٰل ا ن مہ وکهب تنج
ارفلدوسمبهكااہن اكعرفامدے  ،اوراےنپ روےئاونر ىكزيارتاطعرفامدے مہوکدنا
ب

اور آرخت ىك اكماىب اور هلایئ اطع رفامدے اور اےنپ لضف وترم ونازدے ***
هذا وصلوا وسلموا على خري البشر ،وأطيعوا ربكم فيما أمر ،ف قد قال سبحانه(:إِن
الله ومَلئِكته يصلُّون على النبِ ِّي يا أيـُّها ال ِذين آمنوا صلُّوا علي ِه وسلِّموا
ِ
يما)( .)3اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد ،وعلى آله وصحبه
تسل ً
أْجعي .وارض اللهم عن اْللفاء الراشدين :أِب بكر وعمر وعثمان وعلي ،وعن
سائر الصحابة األكرمي .اللهم رْحتك ن رجو ،وإياك ندعو ،فأدم علي نا فضلك،
وأسبغ علي نا نعمك ،وت قبل صلواتنا ،وضاعف حسناتنا ،وَتاوز عن سيئاتنا ،وارفع
( )1فيض القدير .)2/4( :
( )2البخاري يف األدب املفرد . 22 :
( )3األحزاب . 56 :
13

اياهللمہوکدایناورآرختدوونںىكالھبیئاوراكماىباطعرفام

درجاتنا ،يا رب العالمي .اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة الَيخ خلِيفة بن زايِد لِما
ت ِحبُّه وتـرضاه ،واشمل بِتـوفِ ِيقك نائِبه وولِي عه ِدهِ اْل ِمين ،وإِخوانه حكام
اإلمار ِ
اإلمار ِ
ات .اللهم ارح ِم الَيخ زايِد والَيخ مكتوم وشيوخ ِ
ِ
ات ال ِذين
انـتـقلوا إِلى ِرضوانِك ،وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ِسيح جناتِك .وارحم اللهم ْجيع

المسلمي والمسلمات ،والمؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات ،إنك َسيع
اإلمار ِ
قريب ُميب الدعوات .اللهم أ ِدم على دول ِة ِ
ات اْلمان و ِاَلستِقرار ،والرخاء

و ِاَلزِدهار ،وِزدها تـق ُّد ًما وِرفـعةً ،وتسام ًحا ومحبةً ،وأ ِدم على أهلِها السعادة يا
رب العال ِمين .اللهم ارحم شهداء الوطن وق وات التحالف األب رار ،وأدخلهم اجلنة
مع األخيار ،واجز أهليهم جزاء الصابرين؛ بكرمك يا أكرم األكرمي .اللهم انصر

ق وات التحالف العرِب؛ الذين َتالفوا على رد احلق إَل أصحابه ،وأدم على أهل
اليمن اَلستقرار ،وعلى ب لدان المسلمي ،والعاَل أْجعي .رب نا آتنا يف الدن يا حسنة،
ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار ،وأدخلنا اجلنة مع األب رار ،يا عزيز يا َفار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم يذكركم ،واشكروه على نعمه يزدكم.
وأقم الصالة.

14

اياهللمہوکدایناورآرختدوونںىكالھبیئاوراكماىباطعرفام

