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ز
ز
ض
ك كالمك كاوركىچسكابتكىككف ييلتكوا ي
ہكاوركاسكاككارجكووثاب
اپ ي ه
الخطبة الول
اْلمد لله الرحيم الرْحن(،خلق ِ
اإلنسان* علَّمه الب يان)( )1وأشهد
أن َل إله إَل الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبيـنا ُممدا
عبد الله ورسوله ،صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
والتابعي.
ز
زعيكاھبویئ! االسم يكيمكدصاتقاك كوراچسىئكىككڑبیك
راقیفنكلمكاالسہیم!كریمے ي ه

ز
ض
كياده ك ي
اہ ےہانچہچن ك ابری كاعتىل Bك
ف ي يلت كےہ ك كاور كاپ يكه كااوا كوالاع كىك ك تہ ي
ےن ومونمں كوك ك كوقتی كاور كراتس كوگىئ كاك كمكح ي
كرفاماد(:يا أي ها الَّ ِذين
كهي وہےئ كاراشه ي
ز

آمنوا اتَّقوا اللَّه وقولوا ق واًل س ِدي ادا)( .)2اے يكايدنكواول!كاهللكےسكڈروككاوركدیسیھك
ىچسككابتكایکكرکو،كاس يكآي ي
كرکيك ييمكاهللككربكازعلت كےنكںیمہ كچسكوبےنلاور كاےھچكاافلظك
ز
ي ز
ز
ي
كهادكےہ ك يعنى رتہبنیككاورك اپ يكه ككالم ككاوركككيككاوركاچسىئكىكك
اوركدمع ككاملكتكےکكاامتہمكاككمكح ي
ز
كهنكاوركآرختكاكككافدئ كےلم كایس كرطحكهورسوںك
كك رکوكسجكےسكوخهكوبےنلكواےلكوك يد
ابت ي د
( )1الرْحن. 4 -3 :
( )2األحزاب.70 :

ز
ز
ي
خ كىككبسكےسك
وكككهبكاسكےسكعفنكاحلص وہككاےككدعبكاجاننكاچےیہ كہکك اپ يكه ككالم كاوركۂملك ك ه
الضفكوصرت يكي ہ ييكہ كدنبہك رثكتكےکكاسھتكاهللكاككذرکكرکاتكرےہكاورك رہوتقككاوركرہكاح ك
ييم اذاكركوكيسب ينحادتكاككاامتہمكرکكاترےہ ،البہبش كذرکایہلكااہتنىئك ي
كظعكااشلن كلمعكاورك تہك
ي ين
ڑبی كابعهت كےہ كابری كاعتىل كےن كمہ كوك كرثكت كےک كاسھت ك كذرک و سب ح كىك ي
كاتكد كرفامىئ كےہك
انچہچن كوسرۂ كازحاب ك كںیم كاراشه كےہ(:يا أي ها الَّ ِذين آمنوا اذكروا اللَّه ِذك ارا
كثِيرا* وسبِّحوه بكرةا وأ ِ
كككرکوكاوركحبصك
ص ايل)( .)1اے يايدنكواولك!اهللكاككوخبكذرک ي د
ا
ي
سب ين
ككد كرکو،دمع كالم كاور كاچسىئ كےک اك امتہم كىك كا يي كوصرت يكي كیھب ك ہ ييكہ كآهىم
واشم كاىكس ك ح ي
چس كوبےنل كےک كاسھت كاسھت كہشیمہ كےچس ك كولوگں كىك ك تبح يكيم كرےہ كاهلل كرب كازعلت كےن
ي
كهاد كےہ ك(:يا أي ها الَّ ِذين آمنوا اتَّقوا اللَّه وكونوا مع
ہ كاس كاك كمكح ي

الص ِ
ادقِين)(.)2كاے يكايدنكواول! كاهللكےسكڈروككاورےچسكولوگںكےکكاسھتكر اكرکو،كهرالصك
َّ
ےچسكولوگںكىككرافتقكےس كوخهكآهىمكےکكادنركراتسكوگىئ كاككذجہب ك يپداكوہاتكےہ ككاوروہك
هبكچسكوبےنلكىككوكششككرکاتكےہ كاوركبج كوكىئكدنبك كچسكوبےنل كىككوكششككرکاتكےہكاوركاچسىئك
وككدنسپكرکاتكےہكوتكاهلل ككاعتىلكاس كوكك صد ي ي ز
ي يكيم كاشلم ي
كرفامهيدكےہ اسیجكہکكروس كرتمحك
الصدق حتَّ يكتب
الرجل يصدق وي تح َّرى ِّ
 ككاككرفامن كےہ«:ما ي زال َّ
( )1األحزاب.42 - 41 :
( )2التوبة.119 :
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ِعند اللَّ ِه ِ
صدِّي اقا»( .)1آهىم ك لسلسم كچس كوباتل كراتہ كےہ كاور كربارب كچس كىك كالتش كںیم كراتہك
دھکلادكاجاتكےہ
ےہكاہیںكکتكہکكوہكاہللكاعتٰیلكےکك ي
زنهيكصد يي كاوركاچسك ي

ز
ۂملكك يخهكاوراچسىئ كوككدنسپكرکےنكواول! البہبشكدصاتقكاوركاچسىئكىكككرب تككےسك

ز
ي ز
دنبے كوك كتنج يكيم كه كاےلخ كىك ك ي
ي
ض
ي كاشبرت ك ي يت كوہیت كےہك روس ك كارکم ك ےن كاینپك
رفاماد ك«:اضمنوا لِي ِستا ِمن أن ف ِسكم؛ أضمن لكم
اتم ك كےس ك اراشه ك ي
الجنَّة» .وذكر أوهلا« :اصدقوا إِذا ح َّدث تم»( .)2متكولكگكاینپكرطفكےس كجمك
كهيدو ي
ھچ( )6ابوتں كىك كامضتن ي
ك،يم كاہمترے كےئلتنج كىك كامضتن كاور كاگریٹن ك يكلد ك كوہںك
ز
رھپكآپ ےنكان يكيمكیلہپككزیچك ييك يندنكرفامىئك ہک بجكابتكرکوكوتكچسكوبولك ،اپ يكه ك
المكاوركدمع ككابت ك يكيم كو ككالمكهبكاشلم ےہ كوج كیسکككوٹےٹكوہےئككه كوككىلستككاوركوخىش كهدیك
ز
ي
كوان كاحلص كوہ كرقآن كرکي ك كےن
ے ك ياد كسج كےس كولوگں كوك ك كرفتح كورسمت كاور كاتفل ي
ز
ي
ہ امتمكولوگں كےس كا كچ كابت كاوركاپ يكه كوگتفگ كرکےنكاكاس كرطح كمكح كه ياد كےہ(:وقولوا
ي ز
ب
عن
ي
هل
لِلن ِ
َّاس حسناا)(.)3اوركاعمكولوگںكےسابتكاكچكاورك ىكابتك يكدرکوك،ك ىك رگنكولسنك
،كاوركيابنكواقعدئ يكيمكاالتخفكےکكابووجهكامتمكولوگں كےکكاسھتك رنمكوگتفگ كاوركاچككابتك
ایکكرکوككاسككےسكابىمہك تاقلتكوبطكوہےتكںیہكاوركاعمرشےكےکكادنركاتفلكوتبحمكاعمك
( )1متفق عليه ،واللفظ ملسلم.
( )2أْحد ،23428 :وابن حبان271 :وبقية اْلديث« :وأوفوا إذا وعدت ،وأدوا إذا ائـتمنتم ،واحفظوا
فـروجكم ،وغضوا أبصاركم ،وكفوا أيديكم».
( )3البقرة.83 :
3

ز
وہیت كےہك يكيكىككابتك انہكاك ييكمسقكاك كدصہقكےہ اور كہیك كمنہجكےسكتظا  ككاورتنجكںیمك
هاےلخ كاك كامہ كببس كےہ ،ىبن كربقح ك روس كاصهق كاك كاراشه كاعلب يسادن كےہ«:اتَّقوا
النَّار ولو بِ ِش ِّق تمرة ،فِإن لم ت ِجدوا فبِكلِمة طيِّبة»(.)1كمنہجكىككآگكےسكوچب،ك
وخاہكوجھکركاككاکیكڑکٹا ك(دصہق كرکےن)كیہكےسكوہكسپكارگمت كوك ك يي كیھبكرسیمكہنكوہكوتكو كصخشك
ز
ز
ز
لعل
ز
مب
ي
كي كىك كابت كہہک كرک ك( منہج كىك كآگ كےسكےچب) اہٰل ا ين مہ كوك يكن كابت كاور كۂملك ك يخه كىكك
ز
ز
ي
كتی كرقتب ك كووخونشهی كاور كهاین ك وآرخت كىك ك ي
كاكمدىب كيضي يت كوہ
وتف كاطع كرفام ك كىكسج كدبوتل ي ه
ز
ز
ي
امہرے كاعمرشے كوك كجوٹ كدبوگىئ كغ يبيت كاور كىلغچ كوغه كےس كاپك كرکهے ،ك ك رکوان كاورك
امتمك يبدروىںكاوركوابكؤكںكےسكامہریكتظا  كرفامكهےكاوركںیمہكانمكواعفي يتكاطعكرفامهےك
* ***

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

( )1متفق عليه.
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الخطبة الثَّانِية
اْلمد لله وحده ،والصالة والسالم على من َل نب بـعده ،وعلى آله
وصحبه ومن تبع هديه.
أوصيكم عباد الله ونـفسي بتـقوى الله تـعاىل،
ز
ىچسكابتكاوركاپ يكه كالمكاككاامتہمككرکےنكواول! امہرےكےئلكااہتنىئكرضوریك
ز
كخكاوركاپ يكه ككالمكےسككاینپكيابنكوكك
ےہكہکكمہكىچسككابتككاوركایھچكوگتفگكاككاامتہمكرک ي ككاورۂملكك ي ه
ز ز
ہكابریكاعتىلكىككرتمح ي
آراہتسكرکںكاتہک ي
كوانعيكاوركاسكاككلضفكورکمكاحلصكوہك يتهك
ز
امہریكذاتكوككيابنكےکكرشوركونتف كےسكتظا  كوالسىتمكيضي يت وہ،كروس اصهقك
ز

كاكككرفامنكےہك«رِحم اللَّه عب ادا تكلَّم ف غنِم ،أو سكت فسلِم»(.)1اهللكاعتىلك
زز
ن
اسكدنبےكرپكرمحكرفامےئكسجكےنككابتكىككوتكاینپ (كایھچك) ابتكےسكغب يمتكاوركافدئہك
احلصكایک يكاد

صبيتكےسكوفحمظكر اك
پهوماخومشكر اككاوراسكرطحكآتفكوم ي

هذا ،وصلوا وسلموا على خات األنبياء :سيدنا ونبيـنا ُممد،
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أمجعي .اللهم إنا نسألك
قـوَل صادقا ،وقـلبا خاشعا ،وعمال صاْلا ،وأن َتعل كلماتنا
شاهدة لنا َل عليـنا .اللهم اجعلنا من عبادك المؤمني ،الذين هم
( )1البيهقي يف شعب اإلميان .241/4 :
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عن اللغو معرضون ،وعن اْلوض فيما َل يـعنيهم مبتعدون .اللهم
ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،يا ُميب الدعاء ،وُمقق الرجاء.
الدول ِة َّ
اللَّهم وفِّق رئِيس َّ
الشيخ خلِيفة بن زايِد ونائِبه وولِ َّي
اإلمار ِ
عه ِدهِ ال ِمين ،وإِخوانه ح َّكام ِ
ات؛ لِما ت ِحبه وت رضاه.

اإلمار ِ
الشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
الشيخ زايِد و َّ
اللَّه َّم ارح ِم َّ
ات الَّ ِذين
ان ت قلوا إِل رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفضلِك ف ِسيح جنَّاتِك .اللَّه َّم
الصب ِر
ارحم شهداء الوط ِن الوفِياء ،وارزق ذ ِو ِيهم ج ِميل َّ
وع ِظيم الجز ِاء .وارحم يا ربـنا آباءنا وأمهاتنا ،ومن له حق عليـنا.

اإلمار ِ
وأ ِدِم اللَّه َّم عل دول ِة ِ
ات الخي ر والفضل.
اللهم اسقنا الغيث وَل َتعلنا من القانطي ،اللهم أغثـنا ،اللهم
أغثـنا ،اللهم أغثـنا .ربـنا آتنا يف الدنـيا حسنة ،ويف الخرة حسنة،
وقنا عذاب النار .وأقم الصالة.

6

