دولــة اإلمـارات العـربية المتحـدة

اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف

اجلمعة 18 :رمضان 1442ه
الموافق2021/4/30 :م

راضمناابملركےكآرخىرشعےىكتمظعوفضيلت
اْلمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان ،وجعل العشر األواخر فيه من أفضل األزمان،
وأشهد أن ل إله إل الله وحده ل شريك له ،وأشهد أن سيدنا ُممدا عبد الله
ورسوله ،فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجعي ،والتابعي هلم
بإحسان إَل ي وم الدين .أما بـعد :فأوصيكم عباد الله ون فسي بت قوى الله ،قال جل
الصيام كما كتِب على ال ِذين ِمن
ف عاله(:يا أيُّـها ال ِذين آمنوا كتِب عليكم ِّ
قـبلِكم لعلكم تـتـقون)(.)1

ه
داربائو! اهلل اعتىل ﷻ
ان االسم !ریمےروزه
ربادر ِ
ےن راضمن اابملرك وك ابعدت وااطتع اكوصخىص وممس انبيا ےہ پر وپرےراضمن
ںیم ایكس آرخى دس راوتں اور آرخى رشعے وك زميد وصخصيت اور فضيلت اطعرفامىئ
ےہ لضفبایہل ب ج تد آرخىرشعے ںیم دالخوہےنواےلںیہاس م ابعدت
ل ِلعل
وااطتع اك ےب ااہتن ار ےہ اورن اامعل اك ج ت زياده اوا ےہ ،ىبن رۃمح ِمين
اور دونں ىك ہب تبسن آرخى رشعے م ابعدت اك غرومعمىل اامتہم رفامےت ( )2انچہچن
آپ دن م ِذرك والتوت ابعدت واانتب اور ن اامعل اك رثكبت ہلسلس رےتھک اور
( )1البقرة.183 :
( )2مسلم .1175 :
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راتم بش هبدارىرفامےتاور قام وتہج هدد اك وصخىص اك اامتہم ركےت اسم رقآن
اپك ىك يول التوت اور دءا وجانتات رفامےت ،امالمؤوم سده ءاہشئ � رفامىت
ہ ہكبجآرخىرشعہآتاات وت ىبنركيبش هبدارىرفامےتاےنپالہ وعال وكیھب
ومادَہه اك وصخىص اامتہم رفامےت
هبداررفامےتاورابعدت ه
م ابعدات ىك رثكت ركان اور اس ىك راوتں ںیم قام و تہج ه دد اور فلتخم ابعدوتں اك ہلسلس
()1

ااحللص آ رخى رشعے

رانھک اي وبحم تلصخ اور بحتسم لمع ےہ( )2پر رشعۂ اخر ه م بش دقروك هب
اپےن اك رتہبنی ومہعق ےہ بش دقر ىك فضيلت اور اس م ابعدت اك اوا اي زہار
مہييؤوںےسزيادهےہ

ومادَہه اكاامتہم ركےنواول! سداوكلن 
رشعۂ اریخہم ابعدت ه
رشعۂ اخره ىك راوتں م وخد هب ابعدت ىك رثكت رفامےت اور هگر ےك امتم ارفادوك هبدار
رفامےتاتہك وه هب امنز ودءا م رشي وہں انچہچن سدان ىلع انب اىب اطبل � هبان
رفامےت ہ:روسل اهلل  راضمن اابملرك ےكرشعۂ اریخہ ىك راوتں م اےنپالہ
کركےت وج امنز ڑپه اتكس وہ( .)3سپ
وعال اور هگر ےك رہ اس چوےٹ ڑبے رفد وك هبدا ر ا
ںیمہ یھب ان ابمرك روز وبش وك یتمیق انبان اچےیہ اور ابعدت و ااطتع ِذرك و التوت اور
( )1متفق عليه.
( )2شرح النووي على مسلم.)71/8( :
( )3الرتمذي  795 :خمتصرا  ،والطرباين ف املعجم األوسط .253/7
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دصہق و ریخات اك اامتہم ركان اچےیہ زین اینپ اوالداوراینپ یلمیف وك یھب اس اامیین اضف
اوررواحین اموحل ںیمرشکی ركاناچےیہ انوكالتوت اكوشق دالاناچےیہ اور راضمن اور
رقآن ىك تلیضف ےس آاگہ ركان اچےیہسج ىك ابتب ابرى اعتٰیل اك رفامن ےہ(:شهر
اس وبـيِّـن ٍ
رمضان ال ِذي أن ِزل فِ ِيه القرآن ه ًدى لِلن ِ
ات ِمن الهدى
والفرق ِ
ان)( )1امه راضمن وه ےہ سج م رقآن اپك انزل کا اا وج ولوگں يك

رسااپدہاي اور اسي رونش اشنئوں اك احلم ےہ وج يحص راہتس داھکےن واىل ںیہ اور قح
وابلط ےك درمان دووٹك يف ركےن واىل ںیہ ایس رطح اےنپالہ وایعل وك امنز و دءا
ىكاپدنبى اوروتنسںىكریپوىاك مکحدانیاچےیہ اورانوك اس دءاىك وخ رتبیغدالین
اچےئہ ۔اللهم إنك عفو ُتب العفوفاعف عنا،يا اهلل وت اعُمف رفامےن واالےہ

اعُمفركديوكدنسپرفاماتےہذہا هج هب اعُمفرفامدے۔زیناینپاوراےنپوچبںىك الھبىئ اور
ریخ و وخىب ےئلیک دءا ركین اچےیہاور اینپ یلمیف اےنپ وادلنی اےنپ زعير وااقر اور ان امتم رضحات
ےك ےیل دءا ركین اچےیہ نج اك ب  رپ قح ےہ ہکلب امتم ومنم رمدوں اور وعروتں ےك قح ںیم دءا
ركین اچےیہ اےسی یہ ںیمہ اےنپ ونط ےك انم واامن اور کلم ےك رمکحاونں ےك ےئل دءا ركین
اچےیہاورراضمن یسیج میظع تمعنےكاحلص وہےنرپاہلل ﷻ اك وخ رکشاداركاناچےیہاوراهلل

( )1البقرة.185 :
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اعتىل ىك امتم وتمعنں رپدصق دل ےساس اك رکشاداركان اچےیہ يا اهلل!ب وك رشعۂ اخره ىك دقر داین ىك
وتف ديدےاورامہرےایصموایقماورامتمکیناامعلوكوبقلرفامےل***
أقول ق وِل هذا وأست غفر الله ِل ولكم ،فاست غفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانِية

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

ِ
رضحات اسعم ورفيقا ِان رگایمدقر! اامین واامعل ںیم ااتتخماور اخہمت
اك اابتعر وہات ےہ ارگ اخہمت ابریخل ےہ وت ان اش اہلل بس ھچک ریخ ےہ راضمن اابملرك اك
آرخى رشعہ راضمن اك اخہمت ےہذہا ںیمہ اس ںیم رہ مسق ىك یکین اور ریخات اك اامتہم ركان
اچےیہ اور ارگ امہرا امل اصن وك چنہپ ایگ ےہ اوراس رپ اسل زگر ایگ ےہ ینعی ب  رپ زٰوکۃ
رفض وہ یکچ وہ وت ںیمہ د ازد ہ زٰوکۃ ادا رك دینی اچےیہایس رطح روسل اركم ىك
ادتقا ںیم ںیمہ راضمن ےك ادنر رثكت ےس دصاقت و ریخات ىك وكشش ركین اچےیہ،
راضمنںیم ىبن رتمحىك وجدواخسوتںیمریغومعمىلااضہفوہتاات۔اےسییہ ںیمہ
ریخاىت اور الفیح اكومں ںیم ڑبھ ڑچھ رك ہصح انیل اچےیہ اور ااسنتین ىك الھبىئ ووبہبدى
ےئلیک آےگ ڑبانھ اچےیہ اس ےلسلس ںیم امہرے اقدئ خیش زادی ہیلع ارلہمح اك لمع اور اپزیکہ
ركدارامہرےےئلاوسہاورومنہنےہسپامہرى ہی ذہم دارى ےہہكب خیشزادیےكنشموك
4

راضمناابملركےكآرخىرشعےىكتمظعوفضيلت

آےگ ڑباھںیئ دصاقت و ریخات ادا ركےن ںیم رھبوپر ہصح ںیل اور ابرى اعتىل ےك
رفامن رپ لمع ركےت وہےئ یکین اور الھبىئ ےك اكومں ںیم اکی دورسے اك اعتون ركںی
(:وتـعاونوا على البِ ِّر والتـقوى)( )1اورين اور وقتى م اي دورسےىك اءاتن
ركےت روہ ،ادمحلہلل دحتمہ رع اامرات اك لضف و ااسحن اور اس ىك اخسوت رعموف و
وہشمرےہاوراسےكاطع وركماكاہھتداین ےكفلتخموگوشںکتالیھپوہاےہاورركم
اكہی اہھتااسنتینىكریمعتورتیقاوریکین اورالھبىئںیم اانپرھبوپرركداراداركراہےہ اوردبا
ےكولگاسےس افدئهااھٹرےہںیہ۔سپرضورىےہہك ب  اےنپر ىكااطتعاور
اےنپ ىبن ىك اابتع ںیم ركم واخسوت ىك رھب وپر وكشش ركي ااسنین دقروں اور ركم
واخسوتىكوخویبں وكاےنپوچبںےكدولںںیماھٹبںیئاور انوك اسىكرتبیغدالںیئ
۔اس امہ ابمرك ىك اور اخص يوررپ آرخى رشعه ىك دقرداین ركںی اور اےنپ آاب وادجاد ىك
اپزیکہ رواایت ىك اپدسارى ركںی .آرخ م ابراگه ر اتزعت م ءازجاہن دءا ہيكہ ا ِہٰل
لعل
ا ِمين :ب  بسوك راضمناابملركىكربںوتںےسامالاملرفامدےب وكديودبا ىك
اكماىب اطعرفامد ے اوروكروان وغره ےس ب  بس ىك افحتظ رفامدے ***هذا
وصلوا وسلموا على سيدنا ونبي نا ُممد ،اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه
أجعي.
( )1املائدة.2 :
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اإلمار ِ
اللهم أ ِدم على دول ِة ِ
ات خيـرها وهناءها ،وتـق ُّدمها وِرفـعتـها،
ورخاءها وازِدهارها ،وانش ِر السعادة بـين أهلِها ،أنت ربُّـها وولِيُّـها .اللهم وفِّق
رئِيس الدول ِة الشيخ خلِيفة بن زايِد ونائِبه وولِي عه ِدهِ اْل ِمين ،وإِخوانه حكام
اإلمار ِ
ِ
ات؛ لِما ت ِحبُّه وتـرضاه.

اإلمار ِ
اللهم ارح ِم الشيخ زايِد والشيخ مكتوم ،وشيوخ ِ
ات ال ِذين انـتـقلوا إِلى
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.
رب نا آتنا ف الدن يا حسنة ،وف اْلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار.
ِعباد الل ِه :اذكروا الله العظيم؛ يذكركم ،وأقم الصالة.
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