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ےہ
الخطبة الول
اْلمد لله رب العالمي ،جعل األلْخال طريقا جلنات النعيم ،وأشهد أن َل إله إَل
الله وحده َل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ونبي نا ُممدا عبد الله ورسوله ،فاللهم لل
وسلم وبارك عليه وعلى آله ولحبه أْجعي ،وعلى من تبع هديه بإحسان إَل ي وم
الدين.
أما بـعد :فأوليكم عباد الله ون فسي بت قوى الله؛ لتكونوا ف اْلْخرة من الفائزين،
قال ت عاَل(:إِن المت ِقين فِي جن ٍ
ات ونـه ٍر* فِي مقع ِد ِ
صد ٍق ِعند ملِ ٍ
يك ُّمقت ِد ٍر)(.)1

ز

ي
خالسم يںي
ائ! البہبش رش ي يعت
كرخدرخن خالسم ! ریمے يدي هب ي و
ز
ز
ز ز
نسحخقال ي
ض
يااد ف ي يلت اخ ي
ہ ےہ ينه رتمح
ايس خىبلقل خاروفع ادر ُ
گر ىك تہب ي
يااد خ رااوخ ےہسپ وجصخش
اؤمدت،ہلصریمح،خاررضارتدنما ىك دمداكتہب ي
گوںو ےكاسھتخقال ي
ركياہن ے يپااےہ،خےنپ خاراگیبےنبسےك اسھت رنىم
ز
ا راخدخری اك اعُمک ہلم ركا ےہ خےنپ اخ ي ز
ي خار ي
زعيه اخاقر ےك اسھت نسح ولسک ركا
( )1القمر .55 - 54:
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مس ز
رغئ خار يكينوو اك اعتان ركا
ےہ  ،گوںو  ے رنم خار يش يهي وگتفگ ركا ےہ  ،ي ه و
ےہ خارخنےكاھکےنےنیپاكمظنركاےہوت خوكسخهللﷻاكےب اپ ياا لضف اركم خاریبن
ز
ي
ي
تجوىتےہ خارخاسی هدن  ىتن گوںو ںيما لجوتااےہ
ركي  ىكتبحم ارقتب يضن ي ه
للعل
ز
م
ي
ي
انچہچن ي
سُان خوب ي
ك ہك   :ىتن گوگ وكن
رہيه � ےن یبن رمح ن   ے ؤسخ ي ا
( )1ي ز
رفاماا«:ك ُّل هيِّ ٍن ليِّ ٍن ،ق ِر ٍ
يب سه ٍل»  ،يعنى رہ يخسا
ںیہ ؟ وت اپ ےن خرماد ي
ز
مي ين
ِل
هدن سجےكخقال اپ يكه خار ي
ابت هىخاررنمجو وجاعمالمت يںي مخار رُبدابری
ز
ركےناخال جو ،گوںو  ےرقتب خارقلعت رهكاخالجوخنےكاسھت رنىمارہمابىركےن
رضاراات وپری ركےن ںیم داڑ دوھپ
اخالجوخار اتحموج ىك خاعتن ںیم خارخن ىك
ي
ز
ركےن اخال جو( .)2ي ي يقيياا گوںو ےك اسھت خےه خقال  ے يپ اان خار رنىم اؤمدت اك
ز
ز
ل
ِ
اظمرہ ركان خهللاعتىلوكےبخاہتندنسپےہامہرےااق یبن ي
ي
ك
ركياصِبح قع  اپ ي ه
خقال  ےارخہتسخارركدخرےك خىلعاقمم رپئا زه اپ ےن بسےكاسھت خار
ز
اخن اك
رفاماا ،رہ خکی ےك اسھت رتمح ي
يااد رنىم ا رہمابى اك اعمک ہلم ي
بس  ے ي
ز
رفاماا ،خاہتنىئ اپ يكه خار يش يهي وگتفگ رفامىئ خىنپ تم ارتعف ےك اباوجدگوںو
اظمرہ ي
 ےقلعت ارقتب خارختفل اتبحم اكاعمک ہلم رهكا،رتمح اعمَل ےك خقال اركم  ے
( )1شعب اإلميان (.)444/10
( )2شرح املصابيح َلبن امللك (.)345/5
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وحہلص اپرك احصۂب ركخم � ےن هب اپ ےك اسھت ختفل اتبحم خارعقي يدُت
ز
ك،خهللﷻےنخےنپ وبحم ىك رتمح اتقفش ىك ي
رعتي ركےت
اخرتحخم اك اظمرہ ي ا
رفاماا (:فبِما رحم ٍة ِمن الل ِه لِنت لهم)(.)1سپ خهلل ىك رتمح یہ ىك
جوےئ خرماد ي
ك
اہج ےاپےنخنےكاسھترنىماككراؤ ي ا

للعل
بس ےك اسھت رنىم ارتمح اك اعُمک ہلم ركےناخگو! یبن رمح ميي زن 
ز
ز
ز
ےن اعمالمتںیمدمع خار اپ يكه خقال ي
خخار ركےناخےل ييك يخهاكر تىكداعرفامىئ
رخي ارفاتخ يںي خار خانپ قح اوص ركےن يںي گوںو ےك اسھت
ےہ خىس رطح ي ُ
ااسى ركےن اخےل ييكرتمح ااعفن يت ىك خس رطح داع ىك ےہ«:رِحم الله رج ًل
سم ًحا إِذا باع ،سم ًحا إِذا اشتـرى ،سم ًحا إِذا اقـتض »( .)2خسهدنےرپ
ز ز
نخےنپقحاكاقتاضركےن
خهللىكرتمحجووجرخ ي ُيارفاتخ ےكاتق رنىمركےناخالجو ي ه
خار خس وكا وص ركےن يںي رنىم خ ار ااسى ركےن اخال جو  ،اخحض جو ہك امہرےنسح
 ےيااد دقحخرامہرےاخ ي ز
ي
خقال  ،رتمح اؤمدت خاررنىم ارہمابى ےكبس
ي

عا  ،خار خاقر اخراحم ںیہ انچہچن ي
سُان  دب خهلل خ ن رم �ےن يخي
،خلہ ا ي
( )1آل عمران.159 :
( )2البخاري ،2076 :وابن ماجه 2203 :واللفظ له.
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ز
ي
ي
كمت تنجےكاطبلجو خارتنج ںي تااناچےتہجو
رفاماا ،ي ا
درااتف ي
اصبح  ےرتغ يي هاا ي
ك دخبخ ابلكل ریمے خدنر تنج يںي تاےن ىك انمت ےہ ! وت خ ن رم
؟ خوہن ےن رعض ي ا
رفاماا ایکاہمترےاخ نیيدنہںیہ؟ وتخناصبحےناتبای
درااتف ي
�ےنخن ے ي
ہك طقفریمیاخ ہابایحتںیہ ہینسركرضحت  دبخهللخ نرم � ےنخن ے
رفامای ہك دخخ ىك مسق خرگ مت ےن خىنپ اخ ہ ےك اسھت نسح ولسک ایک خن  ے رنم خار یھٹیم
وگتفگىكخارخنىكرضارایتاكخارخنےكاھکےنےنیپاكخاظتنمایکوتمترضارابرضلارتنج
ںیم تاؤ ےگ(ً)1انیقی سج صخش ںیم ہی اپزیکہ افصت ااعدخت جو یگ خار سج ےك خدنر
خےسی اپزیکہ خقال جو ےگوت خہلل ےك زندکی خس ىك تہب يایدہ دقر ا زنمتل جویگ خس
وكمیظع درتات احلص جو ےگ خار اہ لضفب خىہل تنج ںیم خىلع رمےبت  ے رسرفخي جو
ز
ِل
اگ ي،ااخہلل ! مہ وك دمع خقال  ،ي
اپكه ركدخرخار م ارُبدابری  ے ارخہتس ركدے ،امہرے
اعمرشےںیمختفلاتبحموكاعمركدےخارامہرےوچب خارویچب وكریخاكر ت ے
امالام رفامدے***
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

( )1األدب املفرد .8:
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الخطبة الثانِية

اْلمد لله رب العالمي ،والصالة والسالم على نبي نا ُممد ،وعلى آله ولحبه ومن
تبع هديه بإحسان إَل ي وم الدين.

ي ز
ز
اسمارفن يقاانرگخىمدقر! اپ يكه خقال  ،خار رتمحاؤمدت،
رضحخت
مس ز
خانپےناخےل ےئلیک تنج ىك اشبر ت ےہ ،خىس رطح يخي دح يي يںي يكينوو وك هكاان
لهكاےنخار رنموگتفگ رپتنج يںي رانشابالاخون ىكوخشربخیدیىئگےہ«:إِن فِي
اطنـها ِمن ظ ِ
اطنِها ،وب ِ
اهرها ِمن ب ِ
الجن ِة غرفًا يـرى ظ ِ
اه ِرها ،أعدها الله

لِمن أطعم الطعام ،وأَلن الكلم»(.)1الب ہبش تنج يںي ي
خي ابالاخےن يہ نج
اك ه ينهاى ہصح خدنر  ے خار خدنراى ہصح ابرہ  ے رظن اےئ اگ خن ابال اخون وك ابری اعتىل
مس ز
ےن خس صخش ييك يتار ركرهكا ےہ وج ( يكينوو وك )هكاان لهكاےئخار گوںو  ے رنم
وگتفگ ركے خاحللص ںیمہ دمع خقال خار ختفل اتبحم اك خامتہم ركان اچ ےیہ خار خس وك
ز ز
خےنپ اعمرشے ںیم اعم ركان اچ ےیہ ينه خےنپ وچب خار ویچب وك خقال ئاہلض خار رتمح
ز
ت ي
دي رانہ اچ ےیہ خار خن ىك الصح االفح ىك داع ركےت رانہ اچ ےیہارخ
ارنىم ىك رتعن ي ه
لعل
ز
ز
م
ي
ي
ي
اپكي
ختزعت يںي اعزجخہن داع ہ ييكہ خہٰل خ ن :مہ وك خىلع خقال خار ه
ر
اگ
ابر
ںي
ز
ز ز
افصت خانپےن ىك ي
وتف ي
ن
ديُ ے خار رنىم خاررُبدابری ىكتفص ےارخہتس ركدے ،ي ه
( )1أمحد.22905 :
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ز
اغ  ے مہ بس ىك افحتظ
مہ بسوكىبلق وكسن ا رسمت اطع رفامدے خار وكراان ي ه
رفامدے **

ولل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبي نا ُممد لاحب اْللق

العظيم ،وعلى آله الطيبي ولحابته الذين كانوا إَل مكارم األلْخال سابقي .اللهم
وف قنا جلميل األلْخال  ،ومحيد الصفات ،وْجلنا باللي ،وزي نا بالسهولة مع الناس

أْجعي.

اإلمار ِ
اللهم أ ِدم عل دول ِة ِ
ات خيـرها وهناءها ،وتـق ُّدمها وِرفـعتـها ،ورخاءها
وازِدهارها ،وانش ِر السعادة بـين أهلِها ،أنت ربـُّها وولِيُّـها.
اللهم وفِّق رئِيس الدول ِة الشيخ خ ِليفة بن زايِد ونائِبه وولِي عه ِد ِه ال ِمين،

اإلمار ِ
وإِخوانه حكام ِ
ات؛ لِما ت ِحبُّه وتـرضاه.
اإلمار ِ
اللهم ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِل
رحمتِك ،وأد ِخلهم بِفض ِلك ف ِسيح جناتِك .وارحم شهداء الوط ِن وأج ِزل
مثوبـتـهم ،وارفع فِي الجن ِة درجتـهم.
اللهم ارحم المؤمني والمؤمنات :األحياء من هم واألموات.

اللهم ارفع عنا وعن العالمي الوباء ،واشف المصابي ِبذا الداء ،وعافنا بفضلك
من كل داء ،يا ُميب الدعاء .اللهم اسقنا الغيث وَل َعلنا من القانطي ،اللهم
أغث نا ،اللهم أغث نا ،اللهم أغث نا.

رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلْخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
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